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I. ÚVOD

Nové Město nad Metují (dále jen Nové Město) realizuje rozsáhlý projekt s názvem Příprava a implementace
Strategického plánu rozvoje jako nástroje strategického řízení města Nové Město nad Metují. Projekt
(CZ.1.04/4.1.01/89.00067) je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost.
Původní rozvojový dokument byl připraven v roce 2006 a od té doby se jistě změnila celá řada vnějších i vnitřních
faktorů, na které je třeba při úvahách o dalším rozvoji města reagovat. Stejně jako před sedmi lety i nyní se Nové
Město nad Metují rozhodlo do přípravy zastřešujícího rozvojového dokumentu intenzivně zapojit veřejnost.
Veřejnost je přitom v rámci přípravy nového strategického plánu vnímána jak v obecném smyslu (tzn. obyvatelé
města), tak i v podobě různých cílových skupin (organizovaných i neorganizovaných).
Pro spolupráci při komunikaci a zapojení veřejnosti do přípravy strategického plánu bylo v polovině roku 2013
vyhlášeno výběrové řízení, které vyhrála Agora CE, o.p.s.
Tento souhrnný dokument obsahuje 3 samostatné zprávy, z nichž každá popisuje přípravu, průběh a výstupy ze tří
oddělených aktivit realizovaných v říjnu 2013. Všechny tři akce se cíleně zaměřily na jednu ze specifických
skupin/aktérů rozvoje Nového Města a všechny byly uskutečněny v jeden den, a to 15.října v prostorách městské
knihovny v Novém Městě. Konkrétně se jednalo akce zaměřené na tyto cílové skupiny:
 Mladá generace obyvatel města reprezentovaná zástupci Parlamentu mladých města a studenty středních škol,
pro které bylo připraveno setkání se zástupci města v čase od 10:00 do 12:00.
 Podnikatelé a další zástupci soukromého sektoru (příp. i organizace, které se soukromým sektorem úzce
spolupracují), pro které bylo připraveno tzv. Fórum pro podnikatele v čase od 13:00 do 15:00.
 Nevládní a neziskové organizace působící v Novém Městě, pro které byl připraven stejný formát jednání jako
pro podnikatele v odpoledních hodinách od 16:00 do 18:00.
Všechny tři akce byly společně organizovány Agorou CE, o.p.s. a Novým Městem nad Metují. Agora CE zajistila
organizační aspekty jednání a pak zejména moderaci. Zástupci Nového Města nad Metují pak mimo jiné aktivně
vystupovali v diskusi s představiteli jednotlivých cílových skupin.
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II. ZPRÁVA O REALIZACI SETKÁNÍ SE ZÁSTUPCI MLÁDEŽE
II.1. Úvod
Mladá generace je bezesporu velmi důležitou cílovou skupinou diskuse o budoucnosti města. Ve snaze nabídnout
„náctiletým“ vlastní prostor pro diskusi o budoucnosti města bylo připraveno jedinečné diskusní setkání se
studenty středních škol a žáky základních škol. Pokud by pod názvem „diskusní setkání“ někdo očekával běžnou
diskusi s představiteli města či odborníky na danou oblast, byl by zklamán. Celé setkání bylo založeno na aktivitě
samotných studentů, kteří do jisté míry simulovali postup řešení veřejných záležitostí ve městě.
Setkání se zúčastnilo 37 žáků a studentů. Organizačně bylo rozděleno do dvou částí:
V první části byly nejprve diskutovány všechny oblasti důležité pro rozvoj města a na závěr si každý zvolil své
prioritní oblasti. Při této práci vlastně částečně simulovali práci zastupitelů města. Diskutující byli rozděleni do
diskusních skupin (cca 8 lidí u jednoho stolu). Každá diskusní skupina představovala jakési malé zastupitelstvo
města. Na začátku si zvolili svého „starostu“, který jejich jednání vedl a také zapisovatele, který nápady a podněty
zapisoval do připraveného formuláře. Na konci této diskusní části dostal každý diskutující samolepky různé barvy a
nalepil je k těm oblastem, které vnímá jako nejdůležitější. Různá barva samolepek symbolizovala rozdílnou
naléhavost řešení. Červená představovala oblast, kterou je třeba řešit prioritně (největší důležitost) a modrá
označovala další oblasti k řešení. O oblasti, kterou studenti označili jako prioritní, diskutovali detailně po přestávce.
V průběhu přestávky si mladí lidé také mohli vybrat vizi, která se jim nejvíce líbí.
Pro druhou část diskuse si studenti sedli k diskusnímu stolu označenému názvem oblasti, kterou označili jako
prioritní (červená samolepka) a jejich úkolem bylo danou oblast analyzovat. V tuto chvíli tak simulovali práci
expertů, kteří byli osloveni představiteli města, aby našli řešení na nejdůležitější problémy v dané oblasti.
U každého diskusního stolu tak museli nejprve analyzovat současnou situaci, což znamenalo určit „Co je v dané
oblasti v pořádku?“ a „Co je naopak třeba zlepšit?“. V druhém kroku pak měli možnost navrhnout případná řešení.
Na závěr dostal každý kartičku s možností uvést až tři věci, které jsou pro něj/ni osobně důležité pro další rozvoj
Nového Města.
Setkání se po celou dobu účastnili zástupci města a jejich úkolem bylo představitelům Parlamentu mladých
případně vysvětlovat fungování města. Program setkání byl následující:
10:00 Zahájení
10:05 Úvodní slovo
10.20 První kolo diskuse – Určení priorit
10:50 Přestávka – výběr vize
11:00 Druhé kolo diskuse – Analýza priorit
11:30 Prezentace výstupů + diskuse
11:55 Závěrečné slovo
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Setkání se zástupci Parlamentu mladých zahájila místostarostka města Mgr. Bronislava Malijovská. Setkání po
celou dobu provázela příjemná atmosféra spojená s velkým zájmem mladých lidí o rozvoj města. Atmosféru na
setkání dokumentují přiložené fotografie.

Fotoarchiv Agora CE, o.p.s.

II.2. Definování prioritních oblastí k řešení
Studenti utvořili celkem 4 diskusní stoly/skupiny. V průběhu 30 minut měli za úkol stručně rozebrat různé oblasti
života ve městě. Své podněty zapisovali do formuláře, který již obsahoval 8 předvybraných témat + možnost uvést
dvě vlastní „jiné“ oblasti. Základem pro tento formulář byla témata a oblasti, která byla obsažena i dotazníkové
šetření, které ve stejnou dobu probíhalo ve městě. Nutno říci, že studenti pracovali velmi svědomitě a živě mezi
sebou diskutovali. Do diskuse občas zasahovali i představitelé města, přesto jejich hlavní role na setkání byla
zejména naslouchat názorům mládeže. Po diskusi přítomní vybírali oblasti, které je třeba prioritně řešit.
V následujícím přehledu jsou sestupně seřazeny všechny diskutované oblasti podle naléhavosti jejich řešení.
Studenti určovali naléhavost/důležitost řešení jednotlivých priorit pomocí samolepek. Každý mohl přitom nalepit
jednu červenou samolepku k oblasti, kterou je třeba řešit prioritně, a 1 modrou samolepku k oblasti, kterou je
třeba řešit také, ale jako další v pořadí. Nabízí se seřadit všechny prioritní oblasti pouze podle červené samolepky,
pak se ale ochudíme o druhý krok volby (tedy modré samolepky). Celkové pořadí jsme proto vytvořili pomocí tzv.
skóre, které každá prioritní oblast dosáhla, a to tak, že za každou udělenou červenou samolepku dostala dva body

4

a za každou modrou jeden bod. Takto konstruované skóre lépe odhaluje celkové vnímání možných priorit mezi
zástupci mladé generace.

Prioritní oblast
Volný čas (sport, kultura atd.)
Bezpečnost
Doprava a parkování
Školství
Sociální služby a zdravotnictví
Čistota města
Bydlení
Informovanost a práce radnice
Jiné

celkové
skóre
39
26
23
9
6
2
2
0
5

červena samolepka
(nejvyšší priorita)
14
11
5
3
3
0
0
0
2

modrá samolepka
(nižší priorita)
11
4
13
3
0
2
2
0
1

Jak je z přehledu patrné, nejvyšší skóre mezi zástupci mládeže získal volný čas a dále bezpečnost a
doprava+parkování. S ohledem na získané skóre lze dokonce říci, že tato 3 témata vnímají zástupci Parlamentu
mladých jako skutečně prioritní (výrazně větší celkové skóre než u jiných prioritních oblastí).
Podívejme se dále, co konkrétně uváděli diskutující u jednotlivých prioritních oblastí. V následujícím přehledu
najdete přepsané poznámky z formulářů vyplňovaných u jednotlivých stolů. Všechny podněty vztahující se vždy
k jedné oblasti jsme sloučili a pro přehlednost ještě vnitřně seskupili (pokud jsme od více stolů zaznamenali
stejnou poznámku opakovaně, nechali jsme ji opakovaně i v přehledu, aby bylo vidět, jak často se daný bod
opakoval). Pokud se někde objevila poznámka, která evidentně patřila k jiné oblasti, přiřadili jsme ji na správné
místo. V rámci zachování autenticity jsme získané poznámky a podněty jen minimálně upravovali1.

Volný čas (sport, kultura atd.)

1






chceme koupaliště, zvětšit plavecký bazén
letní koupaliště, bazén
koupaliště pod náměstím
koupaliště




chceme diskotéky, více akcí pro mládež, pro seniory, alespoň jednou koncert
diskotéky





na hřišti u SOU udělat za bránou blíže ke skateparku síť, aby míče nelétaly do skateparku.
oprava hřiště na fotbal na Františku.
dětská hřiště mezi domy, paneláky




větší hala (florbal, basketbal)
více cyklostezek (Přibyslav)

Nutno říci, že v některých případech nebyly poznámky zcela čitelné.
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Bezpečnost






Častější kontrola u barů v nočních hodinách
Policie, aby víc hlídala město (feťáky a spol.)
Zvýšená kontrola policie ve večerních hodinách ve městě
Více osvětlení, zvýraznit přechody
V kasárnách – ať se zvýší kontrola policie hlavně ve večerních hodinách






přechod u školy Hradčany,
značka na Hradčanech rychlostí 40km/h,
osvětlení na schodech u městského úřadu,
u Hradčan označení školy



Prodej návykových látek, před školami a na Rychtě

Doprava a parkování




opravit chodníky
v Krčíně opravit silnici je vymlácená
oprava cesty od hlavní křižovatky směrem na Ammann





zrušení parkovacích hodin na náměstí
více parkování okolo náměstí, centrum, obchvat (nesmí rozdělit město)
více cyklostezek a pěších tras





lepší značení zákazu vjezdu na náměstí pro kamiony
kruhový objezd na Sokolovně
nová silnice – u Pekla, u Stavostroje




přechody na Hradčanech, u zimního stadionu
přechod před radnicí



Dobrá elektrická informační cedule s příjezdy autobusů (Rychta)

Školství




spojení SPŠ a SOU, uzavření 1 základky (Komenda)
špatná organizace v SPŠ
špatná dostupnost administrativy pro studenty (je to daleko)






nové hřiště na Hradčanech
školní tělocvična – zvětšit (ZŠ Komenského)
nová okna na druhé straně budovy (ZŠ Komenského)
obchod v blízkosti školy ZŠ Krčín.




označení školy výrazně
chování žáků k učitelům a naopak





stejný vzdělávací program v novoměstských školách.
Děkujeme za omezení kuřáků u ZŠ Malecí
Kasárna by se dala využít jako spojení všech škol na jedno místo
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Sociální služby a zdravotnictví






zařídit bezbariérové přístupy do školy, zdravotnictví, obchody
Málo pracovních míst
Více ochrany proti drogovým lidem
Lepší vyznačení veřejných WC
Lepší vyznačení veřejných akcí (nahrazení pásky policie)





Vybudovat centrum lékařství
sjednotit zdravotníky do jedné budovy (zubař, kožní…)
Zřídit nemocnici

Čistota města




Vyčistit okolí sokolovny
U ZŠ Krčín u papírnictví zametat listí z chodníku
údržba chodníku v Nádražní ulici,





koše na exkrementy
Uklízet psí exkrementy, víc košů
Zákaz vstupu zvířat na dětská hřiště



Nedostatečně udržovaná stezka do Pekla

Bydlení




Drahé nájmy, pozemky
Proložit řady baráků více volnými plochami (veřejné prostranství)
Hotel Rajská zahrada – alespoň 1 hotel

Informovanost a práce radnice




Dobrá informační centra na náměstí a u Zázvorky
Přehlcenost web stránek města – špatné členění
Více trafik (Krčín),





malé fontánky
vybudování nákupního centra, obchod s počítačovými hrami,
údržba památek a zámku



Krčín děkuje za přechod před školou a že hezky udržují zeleň a v zimě chodníky posyp.



krčínská zastávka (na Hradec Králové) houpe se tam lavička + je tam děravá střecha. Krčínská zastávka (na Náchod)
visí tam světlo a je tam děravá střecha

Jiné
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II.3. Analýza prioritních oblastí
Na základě přidělování samolepek byly pro druhou část setkání připraveny nové diskusní stoly. Každý stůl se již
zabýval jen jednou tématickou oblastí. Celkově bylo vyčleněno 6 diskusních stolů.
Prioritní oblast

Počet
samolepek

Počet diskusních
stolů

Počet
diskutujících

Volný čas (sport, kultura atd.)

14

2

13

Bezpečnost
Doprava a parkování
Školství
Sociální služby a zdravotnictví
Čistota města
Bydlení

11
5
3
3
0
0

1
1
1
1

11
5
4
4

Informovanost a práce radnice
Jiné

0
2

Diskutující u každého stolu se již zabývali pouze vybranou tématickou oblastí a měli jasné zadání práce. Jako
odborníci na danou oblast se nejprve se zamysleli nad tím, „Co je v pořádku?“ a „Co je třeba změnit?“. Poté mohli
sami navrhnout možná řešení.
V následujícím přehledu opět uvádíme přepsané poznámky z formulářů u jednotlivých stolů. Z poznámek
od jednotlivých stolů je patrná rozdílná míra intenzity diskuse u každého stolu, která byla dána i počtem
diskutujících u jednotlivých stolů. V rámci zachování autenticity jsme i nyní získané poznámky a podněty jen
minimálně upravovali.
Volný čas – 2 stoly2 (13 diskutujících)
Co je v pořádku:














2

Fitness centrum, stadion
Fitness Rajská zahrada
Posilovna Klapálek
Tenisové kurty
Víceúčelové hřiště "Trabant" na Františku
Nová pěkná knihovna
Kino vevnitř pěkné
Kino
Bowling
Nový skatepark
Klapálek

níže jsou sloučeny výstupy za oba dva stoly. Pokud se nějaké téma objevilo u obou stolů, je uvedeno dvakrát.
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Co je třeba změnit:

Návrh řešení:





Koupaliště
Obnova koupaliště
Krytý bazén



Zrekonstruovat staré "koupaliště"
pod náměstím




Cyklostezky (Přibyslav, Peklo)
Cyklostezky a pěší trasy (Peklo, Přibyslav)



Postavit - udělat cyklostezky




Prolézačky pro starší (12+)

Koupit prolézačky (u doktorky
Kmoníčkové)



Hala na sporty



Postavit halu



Diskotéky



Každý pátek (Sokolovna)







Zateplení Kina, výměna oken
Zimní stadion (opravit)
Lanové centrum
Zábavné kluby pro mladistvé
Opravit sedadla na Klapálku



Méně investovat do nových bytů a
domů, více investovat do
kulturního a sportovního využití



Zapojit více obyvatel města do
rozvoje města

Bezpečnost – 1 stůl (11 diskutujících)
Co je v pořádku:


Kontrola policie na Malecí kvůli kuřákům

Co je třeba změnit:











Osvětlení cest, přechodů (Železova louka, kasárny)
Zamezit prodeje návykových látek
Kontrola police ve večerních hodinách
Opravit silnice, chodníky
Zvýraznění přechodů
Lidé se cítí nebezpečně v okrajových částech města
Kvůli pedofilům (Krčín, Sokolovna, Rychta, nádraží)
Omezení zavírací doby na Rychtě (herna)
Oplocení kasáren (zamezit vstupu nepovolaných osob)
Zamezit obtěžování

Návrh řešení:



Zvýšená kontrola policie

Doprava a parkování – 1 stůl (5 diskutujících)
Co je v pořádku:




Přechod s ostrůvkem pod ZŠ Krčín
Cyklostezka/ chodník do Vrchovin
Chodníky v centru
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Pochvala za informační tabuli na Rychtě
Letiště

Co je třeba změnit:

Návrh řešení:



Oprava Náchodské ulice, odbočky k zimnímu
stadionu a silnice na Peklo



Kvalitně opravit



Napojení okolních cyklostezek na NMnM



Alespoň udělat pruh pro cyklisty na silnicích



Úprava podjezdu pod žel. Tratí v Vladivostoku rozšířit zatáčku



Přestavba podjezdu viz. Most Vrchoviny



Parkování v centru města (hl. náměstí)



Více omezit parkování na náměstí, vytvořit záchytné
parkoviště např. z nevyužité budovy - přestavba



Výzdoba kurhového objezdu u hasičárny



Osázet okrasnými kytkami



Špatné stavy chodníků mimo centrum (lampy
uprostřed chodníků)



Dbát i na chodníky mimo centrum



Zlepšit čekací prostory na autobus. Rychta (např.
kvůli zimě)



Vytvoření čekárny





Zlepšení dopravy: od/do České Skalice
Od/do Bohuslavic - špatné intervaly
Od/do Deštného - špatné intervaly






Změna JŘ
Změna JŘ
Přestavba kolejiště

Úprava nástupiště na žst pro bezbariérový
přístup



Školství – 1 stůl (4 diskutující)
Co je v pořádku:



Dostatek škol a jejich dostupnost
Moderní vybavení škol (některých)

Co je třeba změnit:


Na základních školách by se mělo učit podle
stejných osnov



Na středních školách by se měly ve stejných
předmětech používat stejné učebnice bez ohledu
na to, kdo daný předmět vyučuje



Nová tělocvična u základní školy Komenského, z
druhé strany vakuová okna



Odloučit SOŠ od SPŠ



Nesmyslné sloučení tříd

Návrh řešení:


Určit osnovy dopředu a ne v průběhu roku



Postavit tělocvičnu



Najmout více učitelů
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Zvýšení kvalifikace učitelů



Postavit gymnázium a vysokou školu



Nedostatek studentů na SPŠ



Výlet do ciziny pro premianty



Zastaralé vybavení školy (soustruhy, tabule,
televize)



Koupit nové vybavení - např. interaktivní tabule



Ve škole je zima



Více topit!!!

Sociální služby a zdravotnictví – stůl (4 diskutující)
Co je v pořádku:




Velký počet lékáren
Oáza-jsme spokojeni
Akce pro vozíčkáře

Co je třeba změnit:

Návrh řešení:



Zrušit poplatky, nebo zlevnit (senioři a zdravotně
postižení zdarma!)



Zrušení poplatků seniorům+zdravotně postiženým



Rozšířit Oázu, aby se nemusel dlouho čekat na
místo



Rozšíření Oázy (MSSSO)



Chceme, aby byla nová budova pro sociální
služby



Centrum zdraví+sociální služby



Více odborných lékařů



V penzionu Metuje, aby senioři mohli jezdit na
výlety, podpora peněžně



Více kulturních akcí na léto+zima



Kulturní akce na všechna období
Letí kino



IV.4. Závěrečné shrnutí
Mladí lidé prokázali, že jim není lhostejný další rozvoj jejich města a zároveň se prezentovali jako schopní debatéři,
kteří mají zájem hledat konsenzus nad důležitými otázkami budoucnosti Nového Města nad Metují. I když
nedosahují (ani zatím nemohou) hluboké odbornosti ve většině diskutovaných oblastí, jsou otevřeni novým
informacím a zároveň jsou schopni formulovat neotřelá a moderní řešení. Zároveň s nebáli zeptat či hájit svůj
názor v debatě se zástupci města.
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III. ZPRÁVA O REALIZACI FÓRA PRO PODNIKATELE

III.1. Úvod
Fórum pro podnikatele a další zástupce soukromého sektoru proběhlo v brzkých odpoledních hodinách a bylo
koncipováno jako tzv. World Café3, kdy samotná diskuse probíhá v menších skupinách u jednotlivých „kulatých“
stolů. Každý stůl přitom měl svého moderátora a u každého stolu byl také přítomen minimálně jeden zástupce
Nového Města. Záznam z diskuse mohli (kromě moderátora) pořizovat také sami diskutující. Každý diskusní stůl byl
pokryt tzv. papírovým ubrusem a každý z účastníků na něj mohl volně zapisovat své podněty a názory. U každého
stolu bylo po celou dobu setkání diskutováno jen jedno vybrané téma, nad kterým se přítomní zamýšleli po dobu
cca 20 minut. Všichni se postupně zúčastnili diskuse o třech tématech během tří kol. Po každém kole diskuse
všichni (kromě hostitelů – moderátorů a zástupců města) odcházeli k dalšímu diskusnímu stolu. Tak vznikaly nové
skupinky a každý měl možnost prodiskutovat všechna tři témata. Moderátor zůstával u stejného stolu a pro
každou následující skupinu shrnul obsah předchozí diskuse. Na závěr dostal každý účastník opět kartičku, na kterou
měl uvést až tři priority rozvoje města. Stejně tak byli zástupci podnikatelů vyzváni, aby si vybrali možnou vizi
rozvoje Nového Města.
Program Fóra pro podnikatele byl následující:
13.00 Zahájení
13:05 Úvodní slovo představitele města
13.20 I. kolo diskuze u kulatých stolů
13:45 Přestávka
13:55 II. kolo diskuse
14:20 III. kolo diskuse
14:45 Závěrečné shrnutí diskuze u kulatých stolů
15:00 Zakončení a poděkování
V průběhu diskusních kol byla diskutována následující tři témata:
 příležitosti pro rozvoj města
 rizika rozvoje města
 město a podnikatelé
Po zahájení přivítala všechny účastníky místostarostka Mgr. Bronislava Malijovská. Kromě ní se pak diskuse u
jednotlivých tematických stolů účastnil i pan starosta Petr Hable a vedoucí oddělení rozvoje města Ing. Simona
Vojnarová.
Diskuse se zúčastnilo celkem 17 zástupců podnikatelského sektoru. Obecně provázela Fórum otevřená a tvůrčí
atmosféra, což dokládají i přiložené fotografie.

3

Někdy se též používá název Café dialog.
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Níže uvádíme přepis výstupů z diskuse všech tří témat. V rámci zachování autenticity jsme získané záznamy jen
minimálně upravovali. Pouze jsme podobné podněty vždy sloučili do jedné tematické oblasti.
III.2. Příležitosti rozvoje Nového Města nad Metují z pohledu podnikatelů
Výhodná poloha
 pro průmyslovou výrobu a oboustrannou výměnu zboží a služeb (ale není dobré spojení) – blízkost
k hranicím.
Koncentrace průmyslové výroby
 Dokončení ÚP, tak aby vytvářel podmínky pro koncentraci výroby na současném místě
 Rozvoj spojení do ČR (Náchodská, dokončení stavby 1/14, převzetí krajské komunikace vedoucí do Pekla
městem)
Kvalitní prostředí pro život
 NMNM může lákat například lidi, kteří pracují z domu (IT)
 NMNM je bezpečné
 Dobrá komunita lidí – bohaté vztahy a vazby mezi lidmi
 Kvalitní životní prostředí, blízkost přírody
 Kvalitní podmínky a služby pro seniory
 Kvalitní bydlení (ale drahé)
 Kvalitní podmínky pro sport (zejména atletika, outdoor)
Rozvoj turistického ruchu
 Využití potenciálu městské památkové zóny
 Zpřístupnění Výrova
 Zatraktivnění pro návštěvníky z Polska (produkce informačních materiálů v Polštině, propagace NMNM
v polském tisku)
 Spolupráce v rámci regionu (například regionální turistické pasy)
 NMNM jako „sportující město“ - využití současného (atletický stadion) a rozvoj dalšího sportovního zázemí
(zimní stadion, pro sportovní přípravu sportovců mimo NMNM (zázemí pro sportovní soustředění).
 Podmínky pro rozvoj TR:
o vytvoření kapacit pro parkování návštěvníků
o doplnění cyklostezek
o oprava zimního stadionu
13

o kvalitnější propagace
o zvýšení ubytovacích kapacit a jejich kvality
o rozvoj služeb
Regionální spolupráce
 využití kapacit v okolních obcích
 vytvoření přímějšího spojení do Polska (nový, bližší hraniční přechod)
 spolupráce s Německými partnerskými městy v oblasti podnikání (delegace NMNM při návštěvách
partnerských měst by měla zahrnovat také zástupce podnikatelů)
Využití prázdných objektů ve městě
 využití prázdných objektů města (Kasárna, stará škola v Krčíně, Dům zdraví)
 turismus, bydlení , vzdělávání, pronájem podnikatelům (za korunu), multifunkční komunitně-kulturní
objekt
 intenzivnější využití dalších (soukromých) objektů – Pyramida, Sokolovna, Zámek a okolí
Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů
 zlepšit vzdělávací systém tak, aby umožnil propojení místních výrobců a školy (motivovat mladé lidi k praxi
v místních podnicích)
 využití volných prostor učiliště (prověřit) pro specializované a cílené dovzdělávání (rekvalifikaci, praxi) pro
potřeby místního průmyslu – „centra kompetence“

III.3. Rizika rozvoje Nového Města nad Metují z pohledu podnikatelů
Podmínky pro rozvoj podnikání
 Neřešení rozvojových podnikatelských ploch v územním plánu
 Nezapojení podnikatelů do přípravy územního plánu
 Nedostatek zainvestovaných volných ploch pro podnikání
 Nevyváženost rozvoje různých oblastí (cestovní ruch vs. průmysl)
 Konflikt prům. výroby s dalšími aktivitami
 Nevyhovující nemovitosti pro rozvoj podnikání
 Nedostatečná reflexe potřeb podnikatelů v územním plánu
 Nevyvážený rozvoj částí města (centrum vs. okraje)

Doprava a technická infrastruktura
 Dopravní dostupnost podnikatelských aktivit
 Komplikace při prosazení přeložky
 Obtížná prostupnost pro nákladní dopravu městem
 Rozvoj nadřazených dopravních tras
 Nedokončení tech. Infrastruktury
 Infrastruktura – doprava
 Nesladění investičních akcí (není dohoda správců sítí)
 Nejasné dopravní značení pro kamiony
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Nevyužití potenciálu pro cestovní ruch
 Omezený rozvoj zámku
 Omezená nabídka aktivit pro turisty
 Nedostatek ubytovacích kapacit
 Nerozvinutá turistická infrastruktura (základní i doprovodná)
 Nevyužití potenciálu pro cestovní ruch (koupaliště, okolí zámku, řeka atd.)
 Kontroverzní umístnění koupaliště
Komunikace a spolupráce města s podnikateli
 Nerespektování názorů a potřeb podnikatelů vedením města
 Nemožnost využít městské technické služby pro úklidové práce v podnikatelských areálech (za úplatu)
 Nejsou kapacity na straně podnikatelů jednat s městěm
 Omezení spolupráce podnikatelů a města i dalších organizací (např. ukončení exkurzí do škol)
Fungování veřejné správy
 Stabilita vedení města
 Časový nesoulad mezi potřebami podnikatelů (rychle) a rozhodováním městě (zdlouhavé)
 Absence strategie a vize města
 neuvážlivé hospodaření města
 Omezení investičních akcí města
Lidské zdroje
 Odchod mladých lidí (nejen VŠ a SŠ)
 Nevyužití potenciálu rozvoje učňovského školství
 Nedostatek učňovských profesí (řemeslné a technické obory – absolventi nechtějí do firem)

Sociální situace ve městě
 Stárnutí obyvatel
 Vyšší náklady na bydlení v porovnání s okolím
Další



Riziko povodní
Podcenění rozvoje aktivit pro různé cílové skupiny

III.4. Vztah města a podnikatelů (co mohou podnikatelé městu „nabídnout“, co by naopak mělo město dělat pro
podnikatele)

 Připojit město na dopravní síť – neprůjezdnost města, vyřešily by inteligentní systémy; příjezd k myčce;
rekonstrukce ulice Náchodské
 Vytvořit podmínky pro rychlé datové připojení – pokud možno před tím, než se budou opravovat silnice
 Řešení parkování
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o na Husově náměstí:
- nedostačuje, nutná změna podmínek, víc karet, prodloužit dobu,
- jsou nevhodně umístěné informační tabule, takže cizí nechápou, kde smějí parkovat
- byly narušeny mezilidské vztahy
o u škol – přebujelé značení, parkování před přechodem – nebezpečné, posílit práci MP!
o špatně řešeno u pošty – návrh posunout autobusovou zastávku, čímž se rozšíří parkoviště
o u Rychty – problém pro starší lidi při cestě na RTG
- parkovací místa pro klienty by si měly platit banky a obchody, či by měly být podzemní garáže
- krátkodobé parkování by mělo být zdarma
- podpora pěší a cyklodopravy, město může vychovávat a poskytovat podmínky pro udržitelnou
dopravu (stojany apod.)
 v NMNM nejsou podmínky pro podnikání – prostory, zóna; chybí doprava po městě, která by vozila
k podnikům zaměstnance, jsou tu dopravní omezení (tunel aj.)
 Zlepšení středního školství – nevycházejí kvalitní technici pro místní firmy
 Podpora turistiky – značení v polštině, informace o NMNM v Polsku, nutnost udržet hosty 2 dny ve městě,
zlepšení vztahů se zámkem.
 Firmy velmi zatěžuje byrokracie – stálé kontroly. Lepší komunikace s radnicí (osobní problém).
 Obecně město stárne a průmysl tu zaniká.

III.5. Závěrečná shrnutí
Obecně lze tvrdit, že fórum pro podnikatele splnilo vytčené cíle a lze jej hodnotit jako velmi úspěšné. Za relativně
krátký čas bylo od diskutujících shromážděno velké množství kvalitních podnětů a nápadů, které mohou být
snadnou využitelné v dalších fázích přípravy strategického plánu. Přesto je třeba upozornit na existující úskalí
získaných dat a jejich využití. Zejména se nejedná o reprezentativní či celkový pohled podnikatelského sektoru na
rozvoj města. Relativně nižší účast nás nutí vnímat získané poznatky (jakkoliv jsou zajímavé a dále využitelné) jen
jako určitý výsek názorů podnikatelského prostředí.
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IV. ZPRÁVA O REALIZACI FÓRA PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
III.1.Úvod
Fórum pro zástupce nevládních a neziskových organizací se uskutečnilo jako poslední ze série jednání dne 15. října.
To, že bylo poslední, ale neznamená, že by bylo jakkoliv méně významné. Právě naopak, diskutovat přišlo realitně
velké množství zástupců občanského sektoru a obecně probíhala velmi zajímavá a plodná diskuse.
I toto fórum bylo koncipováno jako tzv. World Café. Co se týče samotného průběhu, bylo zcela srovnatelné
s fórem pro podnikatele. Připravit pro zástupce NNO stejný formát diskuse jako pro podnikatele byl záměr, aby
bylo možné získané výstupy dále porovnávat.
Program Fóra pro zástupce NNO byl následující:
16.00 Zahájení
16:05 Úvodní slovo představitele města
16.20 I. kolo diskuze u kulatých stolů
16:45 Přestávka
16:55 II. kolo diskuse
17:20 III. kolo diskuse
17:45 Závěrečné shrnutí diskuze u kulatých stolů
18:00 Zakončení a poděkování
V průběhu diskusních kol byla opět diskutována následující tři témata:
 příležitosti pro rozvoj města
 rizika rozvoje města
 město a NNO
Po zahájení přivítal všechny účastníky starosta města Petr Hable. Spolu s ním se jednání účastnila i místostarostka
Bronislava Malijovská a další zástupci města (vedoucí odborů atd.).
Diskuse se zúčastnilo celkem 30 zástupců neziskového sektoru. Zastoupeni byli představitelé NNO pracujících
v různých oblastech. Obecně i toto fórum bylo velmi otevřené, živé, tvůrčí, což opět dokládají přiložené fotografie.

Fotoarchiv Agora CE, o.p.s.
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Níže uvádíme přepis výstupů z diskuse všech tří témat. V rámci zachování autenticity jsme získané záznamy jen
minimálně upravovali. Pouze jsme podobné podněty vždy sloučili do jedné tematické oblasti.
IV.2. Příležitosti rozvoje Nového Města nad Metují z pohledu zástupců NNO
Rozvoj turismu – posílení individuality a jedinečnosti NMNM
 Poloha města v podhůří
 Historické památky (historické jádro - MPR, Výrov, zámek …) a nehmotné kulturní dědictví (slavní rodáci)
 Náměstí jako plocha pro pořádání společenských akcí
 Dokončení městského naučného okruhu
 Rozvoj služeb a jejich integrace:
o Ubytování (ala Rajská zahrada) - zvýšení kapacity, kvality, různorodá úroveň
o Revitalizace koupaliště na Metuji (v současnosti chatky k pronajmutí, ale není koupaliště)
o Oprava bazénu
o Pěší stezka do Pekla (Bartoňova stezka)
Propojení a spolupráce mezi místními aktivními spolky a zájmovými sdruženími
 Místní občané jsou aktivní v řadě zájmových činnost (například je zde velká nabídka volnočasových a
zájmových činností pro děti a mládež), toho je možno využít:
o Společně plánovat a koordinovat činnosti a aktivity
o Spolupracovat při organizování společenských akcí
o Využívat potenciál dobrovolnictví
o Vytvořit komunitní centrum (virtuální i fyzické), možno využít Spolkový dům – je třeba doplnit další
služby, v současnosti není atraktivní.
Revitalizace objektů ve městě městě
 Revitalizace objektu Sokolovny pro kulturní akce
 Revitalizace Kasáren – malometrážní byty pro mladé, důchodce, víceúčelové využití, větší tělocvična
Kvalitní sportovní zázemí, jeho údržba a doplnění
 Soustřeďovat sportovní aktivity na jedno místo
 Využití zázemí atletického stadionu, zimního stadionu
 Vybudování sportovní haly s větší kapacitou pro výcvik, prezentaci a soutěže (upravit kasárna, upravit
tělocvičny u ZŠ)
Rozšíření průmyslové zóny
 Vytvářet poklady a možnosti
 Vyváženost kultury a výroby
 Připravit lokality pro podnikatele
 Revitalizovat objekty a brownfields
Kvalitní sociální služby
 NZDM (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), Kvalitní péče o seniory (všechny typy služeb)
 Udržet jako součást kvalitních služeb pro občany
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Vytvořit propojení města specifickou MHD (nízkokapacitní vozy pro seniory další zájemce)

Podpora kvalitního školství
 Udržet střední školy
 Udržet děti z NMNM ve městě a jeho školách
Rozvoj služeb v centru města

IV.3. Rizika rozvoje Nového Města nad Metují z pohledu NNO
Sociální situace
 Podcenění situace sociálně slabých obyvatel
 Zhoršení soc. situace obecně (nárůst zadlužení, exekucí atd.)
 Nárůst drogové problematiky a dalších soc.pat. jevů
 Nárůst sociálních problémů při omezené nabídce volnočasových aktivit pro mládež
 Bezpečnostní situace (+práce Městské policie)
 Stárnutí města (odchod mladých)
Doprava a technická infrastruktura
 Nebezpečná křižovatka u sokolovny
 Omezená dopravní obslužnost
 Zmatené dopravní značení
 Zpohodlnění lidí (měli by více chodit pěšky a jezdit na kole)
 Údržba a opravy chodníků pro pěší
 Infrastruktura
Zaměstnanost
 Nedostatečná spolupráce podnikatelů s městem při vytváření pracovních míst
 Nedostatek pracovních míst (dojíždění za prací)
 Město jen jako noclehárna
Komunikace a spolupráce s městem:
 Nedostatečná informovanost
 Spolupráce a komunikace ve městě
 Přesycení informacemi
Bydlení
 Drahé bydlení
 Chybí startovací byty pro mladé
 Chybí byty pro seniory
Školství, sociální oblast
 Nevhodné zásahy do školství (např. spojování škol)
 Bariérovost
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Rozvoj města
 Nevyužití objektu kasáren
 Nevyvážený rozvoj částí města (centrum vs. okraje)
Vztah k městu
 Mizení sounáležitosti a vztahu k městu/místu
 Nevyužití potenciálu dobrovolnictví
 Ukončení tradičních aktivit
Stabilita organizací
 Nedostatek financí pro příspěvkové a neziskové organizace
 Finanční stabilita organizací
 Nevyvážená podpora
Nevyužití potenciálu pro cestovní ruch
 Nevyužití potenciálu pro cestovní ruch (řeka, koupaliště atd.)
 Turisté ve městě dlouho nezůstanou (ani pár dní)
Fungování veřejné správy
 Podcenění strategického řízení města
Další


Nepředvídatelné vnější vlivy (např. změny politiky státu)

IV.4. Vztah města a NNO (co mohou NNO městu „nabídnout“, co by naopak mělo město dělat pro ně)



Senioři – potřebovali by poradnu pro různé životní situace, zejména problémy v rodině a s bydlením
o uvítali by sociální byty pro ještě soběstačné
o Klub pro seniory i v Krčíně
o čítárnu v DPS
o lepší dopravu na František i do Krčína



Informace – web města zcela nepřehledný, zlepšit informovanost jednotlivých skupin obyvatel – jinak
potřebují informace (přehled možných aktivit) dostávat senioři, jinak matky malých dětí atd.
Město naopak pociťuje nezájem lidí o akce (přednášky sociálního odboru).



Granty, sponzoři, promo – NNO by uvítaly pomoc s granty, grantový kalendář – upozorňování na výzvy,
školení. Město by mělo motivovat vedoucí různých organizací, aby žádali o granty, čímž by se ušetřily
peníze z rozpočtu. Město se také neumí chlubit svými organizacemi a tím, čeho dosáhly. NNO uvítají
podporu města při shánění sponzorů.



Prostory – chybí tělocvična, zimní hala, čítárna v DPS



Podpora návazných sociálních služeb (psychologie, psychoterapie) a prevence – propojit poskytovatele,
vytvořit síť.



Vytvořit platformu NNO – k výměně informací, k pořádání společných akcí atd.
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IV.5. Závěrečná shrnutí
Fórum se zástupci NNO se těšilo výrazně lepší návštěvnosti než v případě podnikatelů. Diskutovat o budoucnosti
města přišli zástupci různých organizací občanského sektoru. I zde se nasazení a ochota radnice řešit problémy
města i jeho další rozvoj ve spolupráci s ostatními setkala s velmi pozitivním ohlasem ze strany NNO.
I v tomto případě, ale musíme získané výstupy chápat jako výpověď o názorech jen části neziskových organizací
z města. Opět není možné výstupy zobecnit na celý neziskový sektor, což ale nesnižuje jejich využitelnost v dalších
krocích přípravy strategického plánu.
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V. VIZE A PRIORITY ROZVOJE OČIMA RŮZNÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN
V této kapitole se pokusíme průřezově shrnout pohled různých cílových skupin na další rozvoj Nového Města nad
Metují. Při každém jednání jsme totiž zástupce dané cílové skupiny požádali, aby si vybrali možnou vizi rozvoje
města a také aby na lístek uvedli tři věci (priority, akce…), které jsou z jejich pohledu důležité pro další rozvoj
města.
V.1. Vize rozvoje Nového Města nad Metují
Vždy v průběhu přestávky využili účastníci každého jednání možnost výběru vlastní vize rozvoje města a to tak, že
k preferované vizi nalepili samolepku. Za možné vize byly použity ty, které byly obsaženy i v dotazníku pro
novoměstskou veřejnost. Této možnosti využila vždy drtivá většina přítomných (neučinilo tak skutečně jen několik
jedinců).
Z celkového pohledu na volbu vize jsou patrné určité rozdíly v uvažování o budoucnosti města. Přítomní
podnikatelé vidí budoucnost města jako města s kvalitním bydlením a službami obyvatelům, město sportu a
volnočasových aktivit a vyhlášené turistické město. Zástupci neziskových organizací se svými názory na další rozvoj
města velmi blížili pohledu podnikatelů a i jejich tři nejpreferovanější vize byly v zásadě stejné. Zástupci mladé
generace, ale měli trochu odlišný názor a vidí v budoucnost města zejména jako turistického města, města sportu
a volnočasových aktivit a dále města moderních technologií/města zeleně.
Přesto lze mezi názory všech tří cílových skupin najít určitý spojník a to v podobě tří nejpreferovanějších vizí. Pokud
totiž vize u každé cílové skupiny seřadíme podle počtu samolepek (největší počet až nejmenší) a z daného pořadí
uděláme průměr, získáme tři nejpreferovanější vize (viz. poslední sloupec v tabulce). Těmito třemi „vítěznými“
vizemi jsou (bez ohledu na pořadí): vyhlášené turistické město, Vyhlášené město sportu a volnočasových aktivit a
Město s kvalitním bydlením a službami obyvatelům.

Vyhlášené turistické město
Vyhlášené město sportu a volnočasových aktivit
Město s kvalitním bydlením a službami obyvatelům
Město moderních technologií
Město zeleně a kvalitního životního prostředí
Město otevřené podnikatelům a investorům
Celkem

mládež
11
9
2
6
6
2
36

podnikatelé
3
4
6
1
1
2
17

NNO
7
7
8
0
6
1
29

Průměr
2
2
2
2,6
3,6
4

V.2. Priority rozvoje očima různých cílových skupin
Podívejme se ještě, jaké priority si volili jednotlivý zástupci cílových skupin. Jak již bylo řečeno, každý účastník
dostal kartičku, na kterou mohl uvést až tři možné priority rozvoje. Nechtěli jsme však omezit uvažování
přítomných pouze do roviny obecných priorit, a proto měl každý možnost uvést i specifičtější podnět (na úrovni
opatření či konkrétní aktivity). Zkrátka cílem bylo dát každému možnost sám za sebe (a anonymně) říci, co je třeba
dělat. Všechny získané podněty jsme zpracovali tím způsobem, že jsme je nejprve sloučili dle podobnosti do
jednotlivých tematických oblastí. Poté jsme se snažili vypočítat „skóre důležitosti“ každé tematické oblasti. A to
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tak, že každý podnět, který pod danou tematickou oblast spadal a byl uveden na prvním místě, získal 3 body.
Podnět uvedený na druhém místě získal 2 body a podnět na třetím místě získal 1 bod.
Zástupci mládeže určili tyto priority:
VOLNÝ ČAS (skóre=73)
Volný čas obecně (5)
3. volný čas
3. Volný čas
2. volný čas
3. více investovat do kulturních a sportovních akcí
Koupaliště (36)
1. koupaliště
1. obnova koupaliště
1. obnova koupaliště
3. aquapark
1. rekonstrukce koupaliště
2. koupaliště
1. koupaliště
2. koupaliště pod náměstím - obnovit
1. koupaliště
1. koupaliště
2. koupaliště
3. koupaliště
1. koupaliště
3. koupaliště
3. koupaliště
1. koupaliště s tobogány
Sport(16)
3. více sportovních akcí
3. rekonstrukce zimního stadionu
3. ragbyový tým
1. hala na sport
3. hala na sporty
1. sportovní hala (florbal)
2. sportovní halu
2. podpora sportovcům
2. opravení fotbalového hřiště na Františku
2. hala na sport (florbal)
Kultura (14)
1. koncerty, disko+různé muziky pro všechny
2. diskotéky
1. kulturní akce - více turistů
2. více kulturních akcí
3. více kul. Akcí
1. opravy kina
Další (2)
3. různé akce pro nejmenší
3. hřiště pro starší děti (13+)
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DOPRAVA A PARKOVÁNÍ (skóre =41)
Opravy a údržba (24)
1. Zlepšení cesty od benzínky ze Spů do Krčína
2. nové silnice (Peklo, Stavostroj…)
2. spravování cest
1. zlepšení komunikací
1. oprava silnic a chodníků
1. spravování silnic
3. renovace, oprava chodníků a silnic
3. úprava komunikace - ulice českých bratří (Hradčany)
2. oprava chodníků a cest
3. opravy silnic
1. oprava chodníků mimo centrum
Bezpečnost dopravy (1)
3. zvýraznění přechodů
Cyklo a pěší doprava (4)
2. cyklostezka
3. cyklostezky
3. cyklostezky a pěší trasy
Parkování (12)
3. Měly by se nechat parkovací hodiny na náměstí
3. dát přechod u sokolovny
1. parkovací místa pro auta
1. parkování - ? na vedlejší parkoviště
2. parkování v centru - záchytné parkoviště
2. parkovací prostory
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ČISTOTA (skóre =28)
Čistota (8)
3. čistota města
3. uklidit kolem sokolovny
2. čistota města
2. častější intervaly uklízení ulic
2. čistota ve městě
Zeleň ve městě (6)
2. postavit park?
2. přírodní park (lavičky, romantika, relax)
3. úprava a zvětšení zelených ploch
3. volné plochy mezi řadami domů - parky, hřiště
Veřejné osvětlení (7)
1. osvětlení města, vedlejších ulic
3. více osvětlení
1. zvýšit míru osvětlení v okrajových částech města
Různé (7)
2. Lepší vyznačení veřejných akcí (nahradí červeno-bílou policejní pásku)
3. na soukromých akcích na náměstí udělat elegantnější ohraničení než policejní páskou (např. řetěz, lano…)
2. větší péče v okolí Pekla (cyklostezky apod.)
3. péče o historické památky (zámek, náměstí)
3. kašna nebo fontána na náměstí
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BEZPEČNOST (skóre =27)
Bezpečnost obecně (10)
1. Bezpečnost
1. bezpečnost
3. bezpečnost
1. bezpečnost
Práce policie s důrazem na kontroly v nočních hodinách (16)
2. zvýšit kontroly barů (v nočních hodinách)
2. kontrola města policisty ve večer. Hod.
1. častější kontroly policie v nočních hodinách
1. kontrola města policií v noč. Hod.
3. zvýšit činnost policie
2. více bezpečnosti od policistů
1. míň opilých lidí ve večerních hodinách na Rychtě
2. více bezpečnosti od policistů
Různé (1)
3. více ostrahy v kasárnách
ŠKOLSTVÍ (skóre =11)
1. odloučení SPŠ od SOŠ
2. gymnázium
2. oddělení SOU a SPŠ
2. vysoká škola
2. Školství
BYDLENÍ (skóre =6)
1. Rekonstrukce hlavní budovy kasáren na malometrážní byty pro mladé
1. rekonstrukce budovy kasáren na byty pro mladé
ZAMĚSTNANOST (skóre =4)
2. více pracovních míst
2. více pracovních míst
RŮZNÉ
1. více fastfoodů
2. fastfood
1. vybudování nákupního centra
2. obchod s počítačovými hrami
3. vybudovat sportovní obchod a opravit fotbalová hřiště u SOU a na Františku
3. zamezení prodeje drog
1. vylepšení města
2. spojení zdravotnictví do jedné budovy
Podnikatelé vidí následující priority:
DOPRAVA A PARKOVÁNÍ (skóre=36)
Doprava (26)
3. dopravní propustnost města
2. podpora cykl. Dopravy na úkor automobilů
3. infrastruktura - chodníky, komunikace
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2. doprava-obchvat města
1. dopravní spojení + prům. zóna
3. cyklo napojení - Peklo, Branka
1. dopravní dostupnost
3. silniční obslužnost, doprava
1. dopravní připojení
1. vylepšení dopravních spojení
2. vozovky
1. dopravní infrastruktura - obchvat
1. křižovatka Krčín
2. přístupové komunikace
Parkování (10)
2. parkování - podzemní garáž v centru
1. vyřešit oblast parkování
2. zlepšení parkování
1. lepší silnice + parkování
ŠKOLSTVÍ (skóre=7)
1. výrazně zkvalitnit výuku technických oborů
1. zlepšit úroveň SOŠ a SPŠ a aby spolupracovali s firmami
3. učňovské školství
KVALITA ŽIVOTA (skóre=6)
1. pro občana přátelské úřady (včetně m. policie)
2. služby + obchod
3. otevírací doba po celém městě
CESTOVNÍ RUCH (skóre=5)
2. zlepšení ubytování
3. rozvoj turismu
3. rozvoj služeb pro turistiku
3. propagace a podpora tur. ruchu a sport. aktivit
ROZVOJ MĚSTA (skóre=5)
1. reálný územní plán
2. protipovodňová opatření (již zpracován projekt)
ROZVOJ PODNIKÁNÍ (skóre=4)
2. průmyslová zóna
2. rozvoj rychlých datových sítí
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ (skóre=1)
3. vyřešit chátrající nemovitosti
VOLNÝ ČAS (skóre=2)
2. kultura pro 30-40 leté lidi
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Zástupci neziskových nevládních organizací hovoří o těchto prioritách:
VOLNÝ ČAS (skóre=34)
Sport (12)
1. sportovní hala
1. vybudování sportovní haly
2. udržovat a zlepšovat sportoviště
2. sokolovna - rekonstrukce
3. víceúčelová hala
3. sokolovna včetně zahrady
Koupaliště (14)
3. koupaliště
1. výstavba koupaliště - rozvoj turistiky
2. oprava krytého bazénu
3. vybudování koupaliště
2. koupaliště
2. plavecký bazén, ne koupaliště
1. koupaliště
Kultura (3)
1. kulturní stánek - divadlo
Různé (5)
2. podpora kultury a sportu (údržba zařízení)
2. podpora kulturních a sportovních akcí
3. udržení bohatého kulturního a sportovního využití
CESTOVNÍ RUCH (skóre=15)
3. podporovat vznik služeb pro turistiku, ubytování, bezbariérovost, půjčovny sport. vybavení
1. více ubytovacích kapacit (kvalitních)
1. turistický ruch
3. podpora rozvoje turistiky
3. podpořit cestovní ruch
3. vycházková stezka centrum - zámek - řeka a dobře označit
1. turistický ruch
2. lepší využití historického centra
BYDLENÍ (skóre=14)
3. bydlení pro mladé rodiny
3. startovací byty
2. kvalitního bydlení
1. startovací bydlení
1. podpora výstavby startovacích bytů + byty pro seniory
2. nízkonákladové bydlení
2. podpořit stavbu start. bytů
DOPRAVA (skóre=11)
2. rekonstrukce komunikací, chodníků
2. opravy komunikací a chodníků
2. lepší dopravní propojení
3. cyklostezky
1. lepší průjezd městem cyklistů
3. dopravní obslužnost, komunikace
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ZAMĚSTNANOST (skóre=10)
1. podpořit nové pracovní příležitosti, rozvoj průmyslové zóny
2. zajištění nových pracovních míst
2. dostatek pracovních příležitostí
1. zajistit dostatek pracovních míst
ROZVOJ PODNIKÁNÍ (skóre=9)
1. vytvořit příležitosti pro podnikatele
1. možnost rozvoje podnikání
3. vybudování průmyslové zóny
ROZVOJ MĚSTA (skóre=8)
2. využití "kasáren"
1. kasárna - byty, služby, např. přestěhování pečovatelské služby
1. revitalizace kasáren
FINANČNÍ PODPORA NNO (skóre=7)
1. efektivita rozdělení veř. prostředků
1. finanční podpora soc. služeb využív. občany NM
3. sponzoring podn. subjekty soc. oblasti
FUNGOVÁNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY (skóre=6)
1. lepší koordinace komunikace
1. lepší informovanost - tok informací
KVALITA ŽIVOTA (skóre=5)
3. obchodní síť zkvalitnění
3. lepší propojenost lidí - "spolčování"
3. větší supermarket TESCO
2. životní prostředí
BEZPEČNOST (skóre=3)
2. bezpečnost - činnost měst. Police ("šerifové"?)
3. zajištěné bezpečnosti ve městě
SOCIÁLNÍ SITUACE (skóre=3)
3. zohlednění demogr. vývoje,
2. přivést do města nové obyvatele - startovací byty pro mladé
ŠKOLSTVÍ (skóre=2)
3. podpořit rozvoj středního školství
3. výstavba tělocvičny v ZŠ Komenského
RŮZNÉ
2. životní prostředí, zeleň
3. využití dobrovolné práce
2. Rezek - obnova
1. komunitní centrum - práce - GIBTe NMM (dobrovolnictví), propojenost NNO
2. více dětských hřišť - dopravní hřiště
1. efektivní sociální práce, opatření
3. infrastruktura
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