1. Název námětu (pro Strategický plán rozvoje města Modřic) :

Trvalý rámcový projekt - „Naše město a jeho okolí“

2. Cíl námětu:

Systematicky pěstovat v lidech zájem o místo ve kterém žijí a tím vytvářet jejich aktivní a kladný vztah
k němu. Prakticky to znamená soustavně podporovat informovanost občanů o městě a jeho okolí.

3. Obsah:
Zmírnit následky přetržky kontinuity osídlení po 2. světové válce a informovat o historii obce
a samozřejmě i o nových archeologických objevech a souvislostech.

Informovat o kulturních a přírodních zajímavostech nejen ve městě a v jeho bezprostředním okolí,
ale i v sousedních či v blízkých obcích. V dnešním propojeném světě už nelze úspěšně fungovat
bez znalosti „okolí“ a spolupráce s ním. Proto je určitě důležité, aby člověk vnímal nejen
„svůj dvorek“, ale i to, co je „za humny“.
Město by proto mělo v rámci rozpočtu vytvářet přiměřenou rezervu na podporu všech druhů
kvalitních prezentací v tomto směru a iniciovat jejich realizaci
A - tiskem (Zpravodaj, brožury, knihy)
B - na internetu
C - přednášky, besedy, výstavy, výuka ve škole
Je třeba zdůraznit, že zaměření tohoto projektu NENÍ směrem „ven“ - tj. propagovat město pro
turisty, návštěvníky či investory, ale „dovnitř“ - tj. pěstovat „vlastivědné znalosti“ mládeže a občanů.
Do projektu spadá též popularizace možností pro trávení volného času dle souvisejících námětů
a mediální podpora realizace námětu „Mirkoregion Bobrava – Svratka“ .
Důležitou součástí tohoto projektu by též mělo být, aby vedení města i nadále zajišťovalo průběžné
poskytování všeobecně srozumitelných informací o realizovaných, připravovaných i výhledových
záměrech a plánu rozvoje nad rámec svých zákonem stanovených informačních povinností.
Velice kladný ohlas mezi občany měly v tomto duchu již realizované besedy o novém mostě nad
železnicí, o průzkumu k územnímu plánu a některé příspěvky ve Zpravodaji. Tento otevřený přístup
nového vedení města dost kontrastuje s dřívějšími poměry a proto je vnímán velmi pozitivně.

4. Předkladatel námětu

občan:

6. dubna 2008

Ing. Vlastimil Čevela - cevelavl@vol.cz - http://mim.voda.cz – 530 505 575
na vyžádání je připraven konzultačně spolupracovat

5. Přehled partnerů pro realizaci námětu
- město
- související náměty - ČeV:
samostatná studie „Co ve volném čase v Modřicích a okolí“
sdružení obcí „Mikroregion Bobrava - Svratka“
dílčí samostatná studie „Kulturně společenské a přírodní zajímavosti v Modřicích a okolí“

