
    

PROJEKT 

"MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN V ÚZEMÍ DOPADU NOVÉHO MĚSTA NA
MORAVĚ"

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000356

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ
 duben 2017 - sběr námětů z řad veřejnosti (zatím rámcové návrhy od členů 

Pracovních skupin)
 nejsou obsaženy výsledky dotazníků, šetření bude probíhat do 15.6.2017
 24.5.2017 doplněno o náměty žáků novoměstských škol, kteří diskutovali s 

vedením města o projektu MAP/modře
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. PODPORA SPORTU

 skokanský můstek pro děti

 širší využití atletického stadionu, požadavek na rozšíření nabídky sportovních aktivit, 
zaměřených na všestrannost, po ukončení ZŠ není návaznost na Mgr. Holubovou

 využitelnost hřiště před gymnáziem

 ŠAMPIONÁDA - sportovní soutěže obcí ORP/atletika

 bobová dráha, U-RAMPA, skate, parkour, workoutové hřiště

 trampolína, skákací hrad

 zimní stadion, kluziště dostupné školám i veřejnosti

 lanové centrum, slacklline

 půjčovna kol

2. PODPORA ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 učení zážitkem, praktická ochrana přírody

 přírodní učebny, pořízení vybavení umožňující technická měření v terénu

 revitalizace prostředí, výsadba nových stromů apod 

 lesní obora se zvířaty

 zvířecí farma, záchranná stanice pro zvířata, lesní zvířecí školka

3. SLUŽBY PRO ŽÁKY ŠKOL

 stojany na kola v blízkosti škol, konkrétně před 1. ZŠ, SOŠ Bělisko (možná spolupráce na
výrobě?)



 možnosti využití krčku o velké přestávce, ve volných hodinách, po výuce

 zájem o možnost trávit přestávky venku

 pro děti, žáky s studenty "zlevnit" vstupy na akce, atletický stadion, fotbal

 autobusy zdarma pro děti a mládež na exkurze, sportovní utkání, výlety

 možnost dojíždění externích trenérů nebo učitelů na obce

 klubovna bez poplatku pro děti čekající na autobus

 společný projektový manažer pro školy a školky

 alternativní základní škola - v ZR funguje ŠKOLA NA RADOSTI

4. LETNÍ BROUZDALIŠTĚ na náměstí

5. VYSOČINA ARÉNA - koncerty

6. BOSOHOHÁ STEZKA/chodníčky, nejlépe uzavřený prostor kvůli psům, kočkám atd.

7. DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

 dostupnost dopravních prostředků

 spolupráce s Městskou policií - dopravní víkendy

8. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

 rozšíření, podpořit výuku sjezdovek a snowboardu - příspěvek na vlek a mzdu  trenéra z 
EU?

 to samé v létě: lezení, jízda na kolech, výuka plavání v lázních nmnm atd…

9. SLUŽBY PRO RODINY S MALÝMI DĚTMI

 další prostor pro matku s dítětem/přebalování, kojení, přihřívání mléka/family Point

 placené hlídání dětí

10. RELAXAČNÍ PARK

11. VIDA park - teleportovat k nám do NMNM

12. PROSTOR vymezený a řádně označený pro psy/stráň mezi fotbalovým stadionem a rybníky

13. BIBLIOBOX - možnost vrácení knih do boxu v době, kdy není v knihovně otevřeno

14. KOMUNITNÍ ZAHRADA

15. WEB 

 přehledný portál kroužků a aktivit pro děti s možností filtrů/věk dítěte, zaměření

 elektronický prodej lístků na akce KD

 nový systém zadávání akcí do kalendáře NMNM + přehledný kalendář akcí



16. PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ CIZÍCH JAZYKŮ - výlety do zahraničí, výměnné pobyty, 
mezinárodní spolupráce škol, obnovit spolupráci s partnerskými městy v Evropě

17. HISTORIE NAŠEHO MĚSTA - Projekt Kompletní rekonstrukce Horáckého muzea - 
přizvat děti k diskuzi, červen 2017), chybí interaktivní možnosti vzdělávání, zapojit s nápady 
DDM

18. HORÁCKÁ GALERIE - otevřít více veřejnosti

19. PODPORA KULTURY, koncerty, hudební kluby 15+


