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ZÁZNAM JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY
ŽIVOTNÍ PROSTOR
PŘÍPRAVA SPR MĚSTA HODKOVICE NAD MOHELKOU
27. 3. 2013

Prac. skupina se zaměřuje na témata:                                                                                                      Životní prostředí, veřejná prostranství, veřejná zeleň, památky, cestovní ruch

Přítomni:  viz prezenční listina 


Program setkání:
Zahájení, představení cílů setkání
	Seznámení účastníků s probíhajícími a plánovanými aktivitami projektu
	VIZE města v souvislosti s tématem setkání 
	Konkretizace cílů, jak vize dosáhnout, včetně monitorovacích indikátorů
	Závěr setkání


Průběh jednání

Seznámení účastníků s cíly setkání

	Seznámení účastníků s probíhajícími a plánovanými aktivitami projektu


	 VIZE města

	Co by měla vize obsahovat? 
	Ukázky povedených i méně povedených vizí obdobných měst.


	VIZE v souvislosti s tématem „ŽIVOTNÍ PROSTOR“

 „HODKOVICE - MĚSTO VAŠICH PŘÍLEŽITOSTÍ A NAŠÍ HISTORIE“
	Město příjemného soužití
	Město pro spokojený, klidný a bezpečný život

Město historických turistických zajímavostí
Město přírodních krás
Město celoročního sportovního vyžití
Město kulturních možností a aktivit

	Definování cílů včetně monitorovacích indikátorů


	Město příjemného soužití

Cíl
Specifické cíle
Monitorovací indikátor
Výchova dětí a mládeže

Úklid města a okolí
Počet akcí 

Osvěta dětí a mládeže (historie, životní prostředí apod.) – tématické akce
Počet akcí

Navázat spolupráci se SŠ/VŠ, kde studují studenti z Hodkovic
    - akce v oblasti architektury, historie, cestovního ruchu
Počet akcí
Úprava veřejného prostranství
Soutěž o nejhezčí zahrádku/balkón/okno
Počet akcí
Podpora komunity
Spolkové dny
Počet akcí

Setkání u starosty (podnikatelé, vedoucí spolků a zájmových organizací)
Počet akcí

Zavedení schránek „nápadů a připomínek“
ANO/NE

Informování obyvatel prostřednictvím SMS zpráv
ANO/NE

Koordinátor pro spolkovou činnost
ANO/NE

Průběžná prezentace jednotlivých spolků v kulturním kalendáři města (články)
ANO/NE (u jednotlivých spolků a zájmových organizací)

Veletrh příležitostí
ANO/NE


Město pro spokojený, klidný a bezpečný život
Oblast dopravy a služeb (cíleně zaměřená pracovní skupina)

Cíl
Specifické cíle
Monitorovací indikátor
Zvýšit bezpečnost 
Zřízení městské policie (strážník v ulicích)
ANO/NE


	Město historických turistických zajímavostí

Cíl
Specifické cíle
Monitorovací indikátor
Zvýšit informovanost/propagaci

Grafický manuál města – jednotná propagace
ANO/NE

Odkaz na webových stránkách města na stránky organizací a spolků, které již nyní prezentují historii a zajímavosti města (např. Sdružení rodáků a přátel Hodkovic)
ANO/NE

Jasné zařazení Hodkovic do jednoho turistického regionu Libereckého kraje – následná prezentace
ANO/NE

Účast na veletrzích a podobných akcích (Dny evropského dědictví, akce Euroregionu Nisa, Libereckého kraje, místních akčních skupin)
Počet akcí

Aktivní zapojení do tzv. geokešingu – v režii skautského oddílu
Počet tzv. kešek na území Hodkovic a v jejich blízkém okolí

Aktivní prezentace lokality na webových stránkách   http://www.geocaching.cz – v režii skautského oddílu
ANO/NE

Distribuce brožur o městě – lze využít stávající brožury Sdružení rodáků a přátel Hodkovic
ANO/NE 


Realizace projektu „informačního centra“
ANO/NE

Koordinátor propagace města
ANO/NE
Realizace nových projektů
Naučná stezka po hodkovických památkách
ANO/NE

Informační tabule/navigační systém 
ANO/NE

Realizace projektu pamětní místnosti Hodkovic/muzea
ANO/NE
Opravy/Úpravy stávajících památek
Oprava hřbitovní zdi
ANO/NE

Úprava vzhledu náměstí
ANO/NE

Oprava upevnění kostelního kříže
ANO/NE


	Město přírodních krás

Cíl
Specifické cíle
Monitorovací indikátor
Zvýšit informovanost/propagaci

Viz. cíle v předešlé tabulce
Realizace nových projektů
Zpřístupnit „Raubířáky“
ANO/NE

Revitalizace okolí Mohelky
ANO/NE

Dokončení pěší stezky Hodkovice – Maloskalsko
ANO/NE

Lesopark u Křížové cesty
ANO/NE


	Město celoročního sportovního vyžití

Cíl
Specifické cíle
Monitorovací indikátor
Realizace nových projektů

Vybudování skateparku (např. u morového sloupu)
ANO/NE


	Město kulturních možností a aktivit

Cíl
Specifické cíle
Monitorovací indikátor
Propagace, informovanost

Koordinátor činnosti
ANO/NE

Jednotná koncepce – spolupráce organizací
ANO/NE
Zachování stávajících projektů
Projekce letního kina
Počet akcí

Filmový festival
Počet akcí

Přednášky
Počet akcí


	Poděkování účastníkům setkání, rozloučení, plánované další setkání: 24.4. 2013. Připomínkování zápisu členy pracovní skupiny setkání bude probíhat elektronickou formou do 15.4.2013.



Zapsala: Mgr. Petra Dobiášová
29.3. 2013

