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Zastupitelstvo města Kuřim schválilo 8. března 2005 deklaraci Projektu Zdravé město 
Kuřim (PZM) a řádné členství Kuřimi v Národní síti zdravých měst ČR (NSZM).  
 

Tímto se naše město zavázalo, že zahájí přípravu plánu strategického rozvoje, 
který  

a) vzniká ve dvou liniích, které se vzájemně propojují: 
- expertní linie: v našem případě tým místních odborníků, odborníci  
    z NSZM – zde přítomný Ing. Petr Švec, ředitel  
    asociace – a externí poradce pro tvorbu návrhové 
    části strategie RNDr. Petr Daněk, Ph.D. 
- komunitní linie: v partnerské spolupráci s občany (zástupci  

   neziskových organizací, občanských sdružení a  
   podnikatelské sféry, aj.) 

b) respektuje zásady dlouhodobě udržitelného rozvoje  
  (definice pojmu „trvale udržitelný rozvoj“= takový způsob rozvoje, který 
  uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích 
  generací naplňovat jejich vlastní potřeby) 
c) propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí  

 
Na jaře tedy proběhlo 13 jednání pracovních skupin (kterých se postupně zúčastnilo 

více než 80 osob) na téma tvorby SWOT analýzy jednotlivých oblastí života města, v září 
pak následovalo 7 jednání, na nichž bylo provedeno zhodnocení analýzy, která je nyní 
k dispozici na jednotlivých stolech dle pracovních skupin. Na 6. června  iniciovala NSZM 
úvodní jednání pro tvorbu komunitního plánu, které se uskutečnilo na radnici (25 
účastníků).  

Dnes tedy očekáváme Vaše náměty zejména v návaznosti na SWOT analýzu. Tyto 
náměty budou prodiskutovány v pracovní skupině a následně prezentovány širšímu plénu 
(metodiku osvětlí Ing. Švec) 
 

Součástí Projektu Zdravé město Kuřim je vedle procesu přípravy strategického 
rozvojového dokumentu také naše účast v celostátních komunitních kampaních – letos 
např. Den Země (duben) a Dny bez úrazů (červen). 
 

Součástí projektu jsou i cykly besed s občany:  a) Témata 
         b) Úhly pohledu 
         c) Lokality  
 

V neposlední řadě si dovolím zmínit i zřízení Dětského parlamentu a navázání 
partnerské spolupráce se slovenským městem Leopoldov. 

Podrobnější harmonogram uskutečněných a plánovaných akcí je k dispozici jednak na 
stolech, jednak byl rozdáván u prezence. 
 

Zázemí pro realizaci Projektu Zdravé město Kuřim vytváří na radnici koordinátor 
PZM, Mgr. Vojtěch Kučera (částí svého úvazku na odboru investičního a regionálního 
rozvoje) a politik PZM, místostarosta David Holman. Rada města jmenovala komisi PZM, 
kde kromě obou výše uvedených pánů je i pan Bronislav Melichar, paní Ing. Dana 
Kumprechtová, Ph.D. a pan Ing. Petr Němec, tajemník MěÚ. 

 
Děkuji všem, co přišli a předávám slovo Ing. Švecovi.  

 


