Strategický plán rozvoje m sta - dokument zásadního významu
Je mnoho d vod , pro by m lo m sto velikosti a významu našeho Kostelce mít tak d ležitý
dokument jako je práv strategický plán rozvoje (SPR). Ten, který je snad nejvíc nasnad ,
vyplývá z prosté logiky, že jakákoli innost vykonávaná se sebelepšími úmysly a sebev tším
úsilím nemá smysl a nem že být efektivní, nevíme-li kam sm ujeme, jaký cíl sledujeme a
nemáme-li vyzna eny cesty, které k n mu vedou.
A nám doba minulá svými p tiletkami pojem plán pon kud degradovala, p esto je to
základní p edpoklad smysluplné a efektivní innosti jakéhokoli subjektu. O d vod více, je-li
tímto subjektem m sto, kde je t eba respektovat a „sladit“ mnoho r znorodých, n kdy i
protich dných zájm , myšlenek, aktivit. M sto je prostorem, kde by m li najít dobré
podmínky pro sv j život všichni – ti, kte í tu bydlí a pracují, podnikají, investují, dojížd jí
sem za vzd láním a za prací, d ti a mládež všech v kových kategorií, mladí, lidé st edního
v ku i senio i, rodiny s d tmi, návšt vníci p ijížd jící z nejr zn jších d vod aj.
Skloubit zájmy všech je sice t žké, ale velice d ležité, stejn jako pochopení, že m sto
funguje jako jedna velká „spojená nádoba“.
Proto vnímám rozhodnutí rady a zastupitelstva našeho m sta zahájit práci na SPR jako velmi
proz etelné. Je opravdu t eba mít jednozna n stanoveny sm ry a priority rozvoje, abychom
dokázali efektivn využít jak finan ní zdroje, tak i vlastní energii a as. M sta a obce, které
takto systematicky a promyšlen postupovaly již od po átku 90. let minulého století, už tak
dnes mohou vid t výsledky své práce.
Náš SPR bude vznikat systematickým p ístupem všech zainteresovaných stran, bude vycházet
z dostupných podklad a bude d sledn mapovat nejr zn jší nám ty a myšlenky. Jako
nesmírn cenný a d ležitý vidím fakt, že SPR si pod odborným vedením budeme zpracovávat
my sami. To znamená, že každý z vás bude mít možnost se do tohoto procesu zapojit, p isp t
svými názory a nám ty a ve svém d sledku tak ovlivnit v ci p íští. Navržený a zapo atý
postup vychází z princip projektového ízení a využívá týmové práce. Znamená to, že jsou
definovány jednotlivé fáze a kroky, stanoveny „milníky“, odpov dnost a termíny, d sledn se
pracuje s dokumenty, je nastartována efektivní komunikace, jsou definovány ídící a
rozhodovací mechanismy. Nemén významnou sou ástí tohoto procesu je práv týmová práce
– práce silných individualit, stejn jako aktivita a ideje ostatních, jež je d ležité podchytit pro
dokonalý výstup celého projektu.
Jak tedy bude konkrétn celý proces zpracování SPR m sta probíhat?
Již v listopadu byl sestaven tzv. „virtuální tým“ - skupina 14 osobností z r zných obor a sfér
života ve m st , které jsme p izvali ke spolupráci na tomto zásadním dokumentu a nesmírn
si ceníme toho, že všichni oslovení pochopili d ležitost této aktivity a rozhodli se jí v novat
sv j um a as. Tento tým bude ve spolupráci s konzultantem a t emi asistenty celý proces
ídit, koordinovat a konzultovat s radou a zastupitelstvem.
Jedním z pilí všech aktivit pak bude dotazníková akce, která prob hne v prosinci a lednu
p íštího roku. Jejím smyslem je získat co nejširší spektrum názor , nám t , myšlenek, zám r
vás všech. Dotazník je proto pom rn obsáhlý, nebo zahrnuje všechny sféry života m sta. Je
to proto, aby se v n m mohl „najít“ každý, stejn tak, aby se každý mohl vyjád it k jakékoli
oblasti . Navíc adu z vás si dovolíme v souvislosti s dotazníkovou akcí oslovit
prost ednictvím moderátor , kte í s vámi budou na toto téma hovo it. Kdo se bude chtít sám
dotazníku v novat, bude si ho moci v tišt né podob vyzvednout na podateln našeho ú adu i
v Informa ním centru nebo si ho stáhnout z webových stránek m sta, kde je v hlavní nabídce
za azen nový odkaz “Strategický plán“.
Informace získané z dotazník budou následn ut íd ny a zpracovány tak, abychom mohli
popsat výchozí stav a zejména definovat vizi – cílový stav, konkrétní oblasti, priority. Do
tohoto kroku je však t eba zapojit i další vstupy, jako nap . strategie DSO Orlice, jehož jsme

sou ástí, strategický plán rozvoje kraje, Národní rozvojový plán R, a další dokumenty, které
více i mají vliv na naše m sto. SPR v této fázi bude p edm tem ve ejné diskuse, oponentury
a „lad ní“. Teprve po dosažení konsenzu dojde SPR definitivní podoby a bude p edložen
zastupitelstvu ke schválení. M lo by se tak stát v ervnu 2006. Pak už p ijde „jen“ etapa
realizace. Budeme však v d t co chceme (i to, co nechceme) a pro a jaké cesty k tomuto cíli
vedou.
Proces vzniku SPR bude náro ný po všech stránkách. Ty, kte í se do n j aktivn zapojí, bude
stát as, zna né úsilí a energii. Tím spíš, že nehodláme vytvo it dokument „do šuplíku“, ale
smysluplný konkrétní strategický plán, který nás pomocí postupných krok dovede
k vyt enému cíli. Svým zp sobem tak máme historickou (výjime nou) p íležitost být p i tom
a b h v cí skute n ovlivnit. V ím, že se do této práce zapojí každý, komu na Kostelci
skute n záleží a že takových lidí je u nás v tšina.
Ivana ervinková, starostka

