
Mediální koncepce města

Cíl:  Sjednotit, zefektivnit a posílit mediální výstupy města a jednotlivých organizací
· zvyšování povědomí o Novém Městě na Moravě
· vytvoření pozitivního mediálního obrazu o městě
· koordinovat mediální výstupy jednotlivých příspěvkových organizací a městských 

firem
· zjednodušit a zpružnit komunikaci uvnitř organizace

Cílová skupina: 
1. externí příchozí - turisté, podnikatelé, mladí lidé hledající bydlení nebo práci
2. externí místní - občané města, zájmové organizace, podnikatelé
3. interní – zaměstnanci města, organizace města

Prostředky:
externí:

· web města včetně příspěvkových organizací (kalendář akcí)
· zpravodaj Novoměstsko
· místní rozhlas
· inzerce ve sdělovacích prostředcích (tisk, rozhlas, televize, sociální sítě)
· tiskové konference
· plakáty, billboardy
· Koruna Vysočiny
· kampaně
· rádia a televize

interní:
· intranet
· vnitřní komunikační kanály města (uzavřené fb skupiny, WhatsApp)
· teambuildingové aktivity

Využití komunikačních prostředků z hlediska cílových skupin

1. Cílová skupina externí příchozí:

1.A. Přijďte na návštěvu
(turisté)

Témata: sport, kultura, zdravé město

NMNM - klidná dovolená pro všechny generace

Nové Město na Moravě je centrem vrcholového sportu. Zároveň si v něm ale můžete odpočinout od 
shonu a chaosu dnešní doby. Své zde najdou milovníci sportu, krásné přírody, památek i kvalitní 
kultury. V každém věku si zde dáte do těla nebo si odpočinete. To vše v pohodlí, skvělém prostředí a 
s fajn lidmi.

Prostředky:
Koruna Vysočiny, Turistická informační centra (TIC), Web, Facebook (FB), Instagram, YouTube, 
print inzerce, outdoor, veletrhy, eventy, tiskové konference (TK)



Koruna Vysočiny (KV)
Sdružuje aktéry cestovního ruchu na území Žďárska, Novoměstska a Bystřicka. Měla by zajistit 
synergii při snaze o zvyšování potenciálu turistického ruchu těchto oblastí. Naše strategie by měla 
být průběžně aktualizována a přizpůsobována aktivitám v rámci KV.

TIC
Turistické informační centrum zajišťuje základní informovanost turistů o nabídce služeb, trasách, a 
podobně. Zajišťuje propagační a informační materiály a spravuje turistický portál. 

Web
Je třeba zajistit lepší propojenost informací mezi turistickým portálem, portály poskytovatelů 
služeb, městským webem a weby a portály nadřazených a servisních organizací (Koruna Vysočiny, 
Vysočina Tourism,…)

Sociální sítě
Nejrychlejší a nejpružnější přenos informací dnes probíhá na sociálních sítích. Zde bude nutné jasně
definovat role přispěvatelů, vytvořit pro jednotlivé sítě jasnou koncepci, propojení s poskytovateli 
služeb a organizátory akcí. Zvážit míru finanční podpory.

Print inzerce
Je naprosto nezbytné stanovit jednoznačnou strategii inzerce. Ta v poslední době ztrácí na významu.
Přesto je stále efektivní, ale jen v některých oblastech. Ze zkušenosti nejsou příliš efektivní 
prostředky vynaložené do časopisů, které jsou distribuovány výhradně prostřednictvím TIC.           
V případě návštěvníků kulturních, společenských a sportovních akcí z blízkých měst využijeme 
Žďárský zpravodaj a Novinky. Zde musí být inzerce pravidelná (každý měsíc) a v přiměřeném 
rozsahu (minimálně 1/2 str., max. 1 str.). Nárazově (před sezónou) je možné doplňkově využít 
Deníky Bohemia.

Outdoor
Je možné pokračovat ve spolupráci s Vysočina Tourism a Korunou Vysočiny (velkoplošná inzerce - 
Praha, Brno).

Veletrhy
Novoměstsko by se do budoucna na veletrzích mělo prezentovat společně s ostatními regiony v 
rámci Koruny Vysočiny jako jedna turistická destinace. Účast je čím dál nákladnější a nabídka musí
být komplexní a atraktivní.

Eventy
V minulosti se osvědčily roadshow na podporu singltreků nebo velkých závodů. Na tuto dobrou 
zkušenost bychom měli navázat.

Tiskové konference
V rámci subjektů Koruny Vysočiny, Kraje Vysočina a při příležitosti velkých sportovních událostí.

Rádia a televize
Pravidelné kampaně nejsou výhodné. Výjimku může tvořit spot na podporu velkých akcí ( např. na 
podporu roadshow).



1.B. Přijďte k nám bydlet
(noví Novoměšťáci)

Témata: sport, kultura, zdravé město

NMNM - město bez bariér, město, kde chce žít každý

Nové Město na Moravě je městem aktivních lidí, pro které je zde dost sportovního a kulturního 
vyžití. Mladé rodiny zde najdou kvalitní zázemí v mateřských, základních i středních školách. Pro 
mladou generaci je zde bohaté vyžití v zájmových organizacích. Ve městě jsou místními podnikateli 
vytvářena chytrá pracovní místa. Dbáme o dobrou dopravní dostupnost do sousedních měst i 
vzdálenějších center. V našem městě strávíte skvělý život v čistém a kvalitním prostředí. Senioři se 
pak nemusí obávat, že budou opomenuti. Budujeme mohutnou síť sociálních služeb. Od terénních, 
přes pobytové, až po služby pro lidi, kteří jsou na tom zdravotně nejhůře.

Prostředky:
Web, FB, Instagram, YouTube, Print inzerce, outdoor, eventy, TK

Web
Posílení informací o životním prostředí (kvalita vzduchu, apod.), využití funkcionalit Smart city,
sekce - volné byty, volné parcely, volná pracovní místa. Sekce připravujeme - bydlení, podnikání, 
rozvoj města. Jednoduché informace o tom, jak se zorientovat, když se přistěhujete…

Sociální sítě
Aktivní pronikání například do prostředí absolventů škol, mladých rodin, čerstvých seniorů, 
uchazečů o zaměstnání. Je třeba zajistit analýzu cílových skupin.

Print inzerce
Před investicí v této oblasti je potřeba zajistit průzkum dosahu a efektivity. Inzerce v celostátních 
médiích je nesrovnatelně dražší, než v lokálních. Proto je třeba být obezřetný. Nárazově je možné 
využít Deníky Bohemia, ale spíše v menším rozsahu (např. 1-2 ročně)

Outdoor
Před investicí v této oblasti je potřeba zajistit průzkum dosahu a efektivity.

Eventy
Společně se Svazem měst a obcí je možné proniknout k zajímavým cílovým skupinám v různých 
částech republiky. V minulosti byly diskutovány možnosti “Dnů Nového Města” v Praze a v Brně, o
tuto akci byl poměrně velký zájem.

TK
Zde je vhodné využít možností Svazu měst a obcí, Kraje Vysočina, případně dalších organizací 
(Otevřená města, Sdružení historických sídel, Zdravá města)

2. Cílová skupina externí místní

2.A. Zapojte se v každém věku
(občané města)

Témata: projekty města, činnost samosprávy a úřadu, veřejný prostor



NMNM - otevřené město a aktivní lidé

V Novém Městě na Moravě žijí všechny generace v souladu a snaží se, aby si vzájemně pomáhaly. 
Lidé se zajímají o své město a jeho budoucnost. Radnice jim k tomu poskytuje potřebné informace a
zajímá se o jejich názor. Do veřejného života se zapojují spolky a zájmové organizace, kterým se k 
tomu snažíme vytvářet potřebný prostor.

Prostředky:

Web, FB, Instagram, YouTube, Aplikace, Zpravodaj Novoměstsko, místní rozhlas, outdoor, eventy

Web
Je nezbytné zpřehlednit a zjednodušit webovou prezentaci města a jeho příspěvkových organizací. 
Jednoznačná struktura musí být doprovázena systematickou redakční prací. Lépe využíván musí být
i kalendář akcí, do kterého své aktivity vkládají společenské organizace. Ten je pak třeba efektivně 
propojit s dalšími weby a komunikačními kanály.

Sociální sítě
Jednotlivé sociální sítě města budou nadále plnit funkci informační, paměťovou a zábavnou. Měly 
by ale poskytovat uživatelům i rychlou zpětnou vazbu ze strany samosprávy, MÚ i dalších 
organizací.

Aplikace
Je třeba neprodleně nahradit zrušenou aplikaci Lepší místo, která zajišťovala rozumnou zpětnou 
vazbu lidem upozorňujícím na chyby, nedostatky a nepořádek. Tato aplikace se velmi osvědčila, 
bohužel byla převedena pod jiného provozovatele a změnil se režim jejího fungování.

Zpravodaj Novoměstsko
Novoměstsko by mělo i nadále plnit více roli zpravodaje informujícího o celkovém dění ve městě, a
to z pohledu kulturního, sportovního, společenského i národopisného a historického. Informace o 
činnosti radnice musí být otevřené a vyvážené, jejich rozsah by však neměl být zvyšován na úkor 
ostatních funkcí. Zpravodaj se bude více zaměřovat na informace o budoucích událostech a 
rozhodnutích. Cílem je maximální zapojování občanů do života města - do organizace akcí i do 
rozhodování. Podrobnosti o činnosti zpravodaje bude obsahovat samostatný materiál – Pravidla pro 
vydávání zpravodaje a koncepční opatření do budoucna.

Místní rozhlas
Stručné informace o aktuálním dění, poruchách a závadách, připravovaných akcích, nezařazovat 
reklamní sdělení. 
Tv Vysočina
Informace o dění ve městě prostřednictvím regionální televize Vysočina. Spolufinancování 
zpravodajství společně s ostatními městy ( Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem). Slouží 
podobně jako inzerce v Kulturním zpravodaji a Novinkách i propagaci městských akcí a zájmů v 
širším regionu.

Outdoor
Je nezbytné obnovit plakátovací plochy, včetně zvážení o rozšíření jejich počtu. Do budoucna by 
měly být plakátovací plochy v místních částech ve stejném režimu jako ve městě. Město musí 
rozhodnout, zda bude pokračovat v provozu tzv. “horizontů” na sloupech veřejného osvětlení. 
Nebudeme pokračovat ve spolupráci s externí agenturou zajišťující zveřejňování kulturního 
programu. Tuto službu zajistí Novoměstská kulturní zařízení.



Eventy
Městské kulturní akce řeší samostatný materiál. Nadále je dobré podporovat spolupráci neziskových
organizací (Spolubál, Nova Civitas), měl by být alespoň jednou ročně uspořádán workshop spolků -
co chceme, co chystáme. Město a jeho příspěvkové organizace by měly pořádat akce k 
neformálnímu zapojování veřejnosti do jejich rozhodování. Město - participativní rozpočet (jedna 
nebo dvě akce vybraná občany v rámci veřejného projednání)

2.B. Společně pro budoucnost
(spolky, organizace, oddíly)

Témata: kultura, sport, volný čas, spolky, veřejný prostor

NMNM - město, které žije

Spolky, společenské organizace, sportovní a volnočasové oddíly. Ti všichni si zaslouží podporu a je 
třeba usilovat o jejich spolupráci. Neziskové organizace jsou základem občanské společnosti. V 
Novém Městě na Moravě zajišťují pro obyvatele i návštěvníky mnoho užitečných projektů pro 
zábavu, poznání i odpočinek.

Prostředky: web, FB, Instagram, YouTube, Zpravodaj Novoměstsko, eventy

Web
Koordinace aktivit zájmových sdružení, spolků a organizací. Podpora informovanosti o jejich 
činnosti. Důsledné využívání kalendáře akcí a jeho propojení na komunikační kanály města a 
spolupracujících organizací. Nezbytné vyjasnění rolí a koncepční redakční práce.

Sociální sítě
Provázanost na akce, obrazový materiál k akcím už před jejich konáním, lepší práce s “amatérskými
dokumentaristy”, přehled o profilech jednotlivých organizací, sdílení jejich aktivit, nezbytná 
koncepční redakční práce. 

Zpravodaj Novoměstsko
Pravidelné informace ze života spolků, aktivní oslovení dle skutečné (nejen mediální) aktivity, 
vyvážený přístup (sport, mládež, senioři, volný čas, společenská témata, sociální problematika)

Eventy
Podpora akcí organizovaných spolky a organizacemi, zvyšování zapojení spolků do akcí města, 
podpora akcí pořádaných společně více organizacemi, workshopy a kulaté stoly (alespoň jednou 
ročně)

2.C. Rozvíjet sebe, pomáhat druhým
(podnikatelé, živnostníci, firmy)

Témata: Pracovní příležitosti, podnikání, školství, doprava, veřejný prostor

NMNM - město chytrých a aktivních lidí

V Novém Městě na Moravě je spousta chytrých, schopných a úspěšných lidí. Naše firmy jsou známé
svými kvalitními výrobky a službami. Zaměstnávají kvalitní lidi, kteří se nebojí práce. Město se jim 
snaží pomáhat a usiluje o to, aby měly co nejlepší podmínky ke svému rozvoji.



Prostředky: web, FB, Zpravodaj Novoměstsko, eventy

Web
Zajištění sekcí volná pracovní místa, podnikatelské příležitosti, volné pozemky, podnikatelské 
záměry. Nezbytná koncepční redakční práce. Propojení s informacemi z Hospodářské komory a 
dalších podpůrných organizací. Pravidelné aktualizace informací z Czech Investu. 

Sociální sítě
Vytvoření uzavřené diskuzní skupiny pro řešení problémů v oblasti podnikání, zmapování aktivit 
firem a živnostníků, rozumná míra zapojení a sdílení.

Zpravodaj Novoměstsko
Ryze komerční aktivity jsou řešeny v rámci inzerce externě, je možné a účelné zajistit spíše 
informace o dlouhodobém působení firem na Novoměstsku a o vlivu jejich působení na život 
regionu. 

Eventy
Setkání podnikatelů, workshopy, zapojení do městských akcí, prezentace výrobků a služeb v rámci 
veletrhů a aktivit města, dny Nového Města na Moravě v Praze a v Brně.

3. Cílová skupina interní
(zaměstnanci města, příspěvkových organizací a obchodních společností)

Témata: zkvalitňování práce, vyšší efektivita, spolupráce, inovace

NMNM: Jsme tu pro lidi, společně jsme prospěšnější

Společně se snažíme, aby se lidem v našem městě dobře žilo. Jsme hrdí na práci, kterou odvádíme a
snažíme se pracovat co nejlépe. Naši zaměstnanci potřebují dobré pracovní podmínky, dokážeme 
ocenit kvalitní práci. Vzájemně si pomáháme napříč organizacemi a institucemi. Stojíme o názory 
ostatních, ať už jsou to spolupracovníci, veřejnost nebo její volení zástupci. Jsme vděční i za kritiku,
pomáhá nám zlepšovat naši práci.

Prostředky: web, aplikace, FB, Instagram, WhatsApp, chat, intranet, eventy

Web
Do informačních portálů města a jeho organizací více zapojit příběhy zaměstnanců. Informace pro 
veřejnost i kolegy o tom, co kdo dělá, co umí, jaké k tomu má podmínky. Zajištění zpětných vazeb.

Aplikace
V minulosti se osvědčilo využívání aplikace Lepší místo. Ta musela být vyměněna. Rozjezd nové 
platformy, včetně zaškolení lidí a využití všemi organizacemi. Zapojení zaměstnanců na obou 
stranách platformy (problémy řešíme i pojmenováváme).

Sociální sítě
Využití FB k dotváření povědomí o pracovní atmosféře, včetně uzavřených skupin - poznatky, 
fotogalerie, zážitky, postřehy. Instagram - lifestylový profil města.

Chat
Je třeba rozhodnout o tom, která platforma bude primárně využívána pro rychlou pracovní 
komunikaci. Zaškolit lidi a aktivněji využívat. (Sametimes, WhatsApp, Skype….)



Intranet
Dlouhodobě funkční a hojně využívaný, ale jen uvnitř úřadu. Je třeba zvážit rozšíření využívání, 
případně konektivitu v rámci celého hospodářství.

Eventy
Setkávání, teambuildingové aktivity napříč organizacemi. V rámci Svazu měst a obcí získávat 
informace o práci institucí ve srovnatelných městech - výměna zkušeností, příklady dobré praxe, 
návštěvy srovnatelných měst. Modelové řešení situací, workshopy.

Tematick  é   rámování aktivit  

Tři základní oblasti

Sport 
NMNM - město velkých sportovních akcí (lyžování, biatlon, horská kola), sportovců a vynikajících 
příležitostí pro každého, kdo si chce užít aktivního pohybu.

Kultura
NMNM - město bohatých kulturních tradic, rodiště skvělých sochařů, malířů a literátů. Srdce 
nádherné horácké národopisné oblasti.

Životní prostředí
NMNM - čistý vzduch a poklidná krajina. Vzrušující zákoutí a tiché procházky po nejčistším kraji v
republice. Ve městě moderně a účinně třídíme odpad, rozšiřujeme zeleň a inteligentně reagujeme na 
změny klimatu.

Moderní život
NMNM - chytré a otevřené město. Využíváme moderních technologií, budujeme infrastrukturu pro 
všestranný rozvoj, podporujeme nemocnici a moderní formy dopravy. Jsme hrdí na firmy zaměřené 
na moderní výrobu a služby.

Harmonické vztahy
NMNM - město pro všechny generace. Budujeme mezigenerační sounáležitost. Od dětských hřišť, 
mateřských školek a dětských skupin, až po domovy pro seniory, terénní sociální péči a služby pro 
lidi s handicapem.

Celoroční kampaně
Tematicky zaměřené roky

Rok 2016 - Rok literátů
Připomenutí významných literárních tvůrců regionu - Kalába, Karafiáta, A. Mrštíka

· instalace poesiomatu 
· literární soutěž mladých literátů
· Noc literatury

Rok 2017 - Rok malířů
Připomenutí výročí narození malíře O. Blažíčka, B. Laciny, J. Šebka i 135. výročí narození M. 
Müllera, zakladatele první galerie výtvarného umění v Novém Městě na katolické faře - tzv. 
Müllerovy galerie

· instalace pamětní desky O. Blažíčkovi ve Slavkovicích 
· návštěva Müllerovy galerie na faře
· ZUŠ J. Štursy - výtvarná soutěž pro širokou veřejnost



Rok 2018 - Rok republiky 
100. výročí ukončení 1. světové války a vzniku ČSR

· instalace památníku osvobození a vzniku ČSR  – Lev od V.  Makovského
· instalace památníku obětem 1. světové války v Pohledci
· připomenutí návštěvy T. G. Masaryka při slavnostech Nova Civitas

Rok 2019 - Rok Karla Němce
Připomenutí Karla Němce a proměn města pod jeho taktovkou. 

· instalace Němcovy lavičky před Horáckým muzeem
· naučná stezka pro děti tzv. questing za sgrafity Karla Němce, “hledačka s pokladem na 

konci”
· mobilní aplikace „Skryté příběhy“
· katalog věnovaný Karlu Němcovi
· výzdoba fasády budovy trafostanice E.ON u lázní žáky ZUŠ

Rok 2020 - Rok osvobození
· 75. výročí ukončení 2. světové války.  Budou probíhat přednášky, besedy, pietní akty, 

koncerty, historická bojová technika ...
· projekt Memento 2020 – věnovaný obětem holocaustu
· slavnostní otevření nové ulice věnované památce Jiřího Brady + projekt Krokus (utvoření 

hvězd z krokusů)
· koncert „ Pamatuj!“
· promítání filmu Ležáky, vojenské ležení, maketa letadla, panelová výstava, autogramiáda  

publikace (v muzeu) - Vojákem zahraniční armády 1939 – 1945
· Projekt Memento – panelová výstava věnované rodině Brady v Horácké galerii + promítání 

filmu o Haně Brady 

Rok 2021- Rok divadla

Rok 2022 - Rok lyžařů

Rok 2023 - Rok malíře Pavla Kopáčka a krajinotvorba Novoměstska

Celoroční zaměření aktivit všech subjektů daným směrem. Pomáhá zdůraznit význam tématu pro 
region a výjimečnost regionu a města v dané oblasti. Zapojení do tématu v daném roce co nejvíce 
novoměstské organizace, spolky a neziskovky.  


