
 

 

 

 

 

 

 

Regionální workshop projektu „Můžeš to změnit“: 

 Hodonín 
 

Datum, čas a místo:  24. 1. 2018, 9:00 – 15:00; Městský úřad Hodonín, Národní třída 25, 

Velká zasedací místnost 

 

Účastníci participující na stanoviscích: 

• mladí lidé (studenti SŠ) 

• osoby s rozhodovací pravomocí: Jiří Janda, místostarosta; Anna Hunáčková, 

senátorka; Ladislav Ambrozek, místostarosta; Martina Millerová, zastupitelka 

Hodonína; Jan Navrátil, zastupitel; Michaela Klepáčová,  vedoucí odboru 

sociálních věcí a školství městského úřadu Hodonín 

 

Typ výstupu: společná stanoviskamladých a osob s rozhodovací pravomocí z diskuse o 

problémech, které identifikovali sami účastníci semináře (problémy v obci, ve které 

žijí/studují) 

 

Počet osob: 

• 13-30 let: 29 studentů z Hodonína a okolí 

• Počet osob s rozhodovací pravomocí: 6 

 

Problémy identifikované mladými účastníky na úrovni obce (a společná stanoviska 

k řešení vybraných problémů, která mohou být dále rozpracována jako projekt): 

• Fun zóna a klub legend před zimním stadionem v Hodoníně - tento projekt chce 

podpořit návštěvnost sportovních utkání a zlepšit povědomí o tradičním sportu - 

ledním hokeji. Projekt počítá s větší kapacitou parkování,  která je v současnosti 

nedostačující a ztěžuje dopravu na utkání, a zároveň plánuje zřízení fan zóny spolu s 

historickou expozicí klubu (klub legend).  

• Workoutové hřiště v Miloticích - tento projekt reaguje na velmi omezené možnosti 

sportovního vyžití mladých lidí v menších obcích, kde bývá často k dispozici pouze 

fotbalové hřiště a přitom zde obecně roste počet obézních mezi mladými. Vychází z 

osobní zkušenosti autorů projektu a jeho cílem je vybudovat malé workoutové hřiště 

v Miloticích u Kyjova.  

• Oprava Mírového náměstí Hodonín - špatný stav chodníků, parkových cestiček i 

obecně stav zeleně a městského mobiliáře přiměl studenty k hledání řešení formou 

rekonstrukce tohoto náměstí. Kromě renovace v projektu počítají také  se zavedením 

preventivních opatření formou častějších úklidů i vymezením a oddělením 

odpočinkových a hracích dětských zón.  

• Parkování u nemocnice TGM Hodonín - nedostatečný počet parkovacích míst a z 

toho plynoucí obtížnější dostupnost místní nemocnice i ztížená možnost návštěv 

nemocných, to vše chtějí studentky v tomto projektu vyřešit vybudováním nového 

bezplatného parkování, se zabudovanými prvky zeleně.  



 

 

 

 

 

 

 

• Nebezpečné stromy u paneláků na ulici Lesní - tento projekt řeší akutní problém v 

oblasti ulice Lesní, kde se stromořadí rozrostlo do takové šíře,  že ničí fasády i okna 

nově zrekonstruovaných a zateplených domů. Počítá tak s prořezem stromů, v 

krajním případě vykácením a vsazením alternativní zeleně.  

• Cyklostezka Kapřiska aneb cesta bez rizika – cílem tohoto projektu je propojit 

stávající cyklostezky mezi úsekem Kapřiska po křižovatku na Lužice. V současnosti 

je zde cesta velmi nebezpečná kvůli hustému dopravnímu provozu.  

• Relax park Sadová – projekt reaguje na neexistenci odpočinkové zóny ve městě 

Hodonín. Počítá s renovací parku Sadová a znovuotevřením otázky možnosti vzniku 

piknikové zóny a dalších venkovních aktivit vhodných pro všechny generace, jako je 

pétanque či venkovní šachy.     

• Bzenec za bezpečnost lidí – tento projekt se zaměřuje na zvýšení bezpečí na 

křižovatce Bzenec – náměstí, kde často dochází k dopravním nehodám. V blízkosti 

se přitom nachází škola. Projekt tak navrhuje různá bezpečnostní opatření na 

zlepšení aktuálního stavu. 

• Zřízení přechodu pro chodce u zastávky Kapřiská 

• Oprava poškozené zastávky v obci Vnorovy a obecně péče o zastávky 

• Zřízení bezpečného přechodu pro chodce za ZOO 

• Přidat více zeleně do centra města Hodonín 

• Přidání odpočinkových laviček do okolí Rybeny 

• Zlepšit stav podchodu ve Veselí u Kauflandu 

• Navýšit počet parkovacích míst ve městě Hodonín 

• Upravit a zabezpečit klouzající dlažbu na Národní třídě v Hodoníně 

• Obnova autobusového nádraží Hodonín 

• Zlepšení údržby parků – vybudovat klidové místo a zvýšit zde bezpečnost 

• Navýšit počet dopravního spojení mezi Hodonínem a Holičí 

• Zrychlení opravy kanalizace ve Vlkoši 

• Řešení otázky bezdomovectví na  

• Navýšení četnosti spojů do Osvětiman 

• Zlepšení ochrany přírody na Pánově 

• Urychlení opravy nádraží ve Veselí 

• Oprava chodníků U Větrné hůrky, Mírové náměstí – zde zejména u parku a úprava 

jeho cestiček 

• Čejkovice – navrácení laviček a obnovení odpočinkového místa u sochy TGM 

• Oprava cest na hřbitově v Hodoníně 

• Prodloužení MHD na Nesyt 

• Zlepšit dostupnost víkendového spojení mezi Hodonínem a Bzencem 


