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1. STRUČNÝ POPIS PROJEKTU  

 

PROJEKT LOMNICE NAD POPELKOU - ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 

Zastupitelstvo Města Lomnice nad Popelkou schválilo na svém zasedání dne 20. 9. 2007 Deklaraci 
Projektu Lomnice nad Popelkou – Zdravé město a MA21. Jde o souhrn činností, jejichž realizací by mělo 
dojít k naplnění zásad a cílů základních dokumentů, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví 
a kvality života.  

Agenda 21 nastiňuje plán světového společenství vedoucí k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 
usiluje o aplikaci zásad a principů udržitelného rozvoje v podmínkách měst, obcí a územních celků. Cílem je 
zvyšování kvality života obyvatel ve 3 hlavních pilířích pro generaci současnou i budoucí (rozvoj 
ekonomiky, sociální soudružnost, zachované přírodní bohatství). Cíle jsou naplňovány zkvalitňováním 
veřejné správy, strategickým plánováním a řízením, zapojováním veřejnosti do spolurozhodování, 
pořádáním osvětových a vzdělávacích aktivit. 

Zdravá města usilují o kvalitnější, zdravější a spokojenější život svých občanů prostřednictvím akcí pro 
veřejnost nebo diskusí k rozvoji města. Města, obce, regiony České republiky se sdružují do Národní sítě 
zdravých měst (dále jen NSZM), kde získávají zkušenosti s ohledem na udržitelný rozvoj a kvalitu života 
a zdraví. NSZM poskytuje svým členům informace, propaguje úspěšné aktivity měst, zprostředkovává 
spolupráci s odbornými partnery nebo poskytuje vzdělání a další.  

Základem komunitního plánování je Komunitní plán (plán zdraví), který vzniká plánováním odspodu. 
Hlavní zásadou je partnerství místních subjektů v řešení vytyčených úkolů. Plán zdraví města Lomnice nad 
Popelkou je volně přístupný na webu města a také v informačním systému DataPlan NSZM ČR. 

 

2. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZM A MA21 V LOMNICI NAD POPELKOU 

 

ZODPOVĚDNÝ POLITIK  

Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou ustanovilo Mgr. Josefa Šimka, starostu města Lomnice nad 
Popelkou, politikem zodpovědným za Projekt Lomnice nad Popelkou – Zdravé město a MA21. Politik 
zastřešuje navenek ZM a MA21 a odpovídá za prosazování udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.  
 

KOMISE RADY MĚSTA PRO MÍSTNÍ AGENDU 21 A PROJEKT ZDRAVÉ MĚSTO LOMNICE NAD 
POPELKOU 

Komise rady města pro Místní agendu 21 a projekt Zdravé město Lomnice nad Popelkou je poradním 
orgánem Rady města, který aktivně spolupracuje na rozvoji ZM a MA21 ve městě. Komise funguje na 
základě mezisektorového partnerství (veřejná správa, neziskový sektor, podnikatelský sektor). Komisi 
schvaluje Rada města, předsedu a členy komise jmenuje Rada města Lomnice nad Popelkou. 

Členy Komise rady města pro Místní agendu 21 a projekt Zdravé město Lomnice nad Popelkou jmenovala 
Rada města. Členy komise jsou: 
Ing. Rajm Zdeněk, místostarosta, předseda komise, zástupce veřejné správy 
Mgr. Šimek Josef, starosta, zástupce veřejné správy 
Ing. Matura Josef, tajemník městského úřadu, zástupce veřejné správy 
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Bc. Sůva Tomáš, člen rady města, zástupce veřejné správy 
Ing. Bělonohý Ivo, zástupce veřejné správy 
Mgr. Šimůnková Jana, zástupce příspěvkových organizací 
MUDr. Sůvová Vlasta, zástupce podnikatelského sektoru 
Matějka Miroslav, zástupce neziskového sektoru 
Mgr. Morávková Lenka, zástupce neziskového sektoru 
Zapisovatelka: Ing. Lenka Dlouhá, koordinátorka Projektu Lomnice nad Popelkou – Zdravé město a MA21 
 

KOORDINÁTOR PROJEKTU LOMNICE NAD POPELKOU – ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 

Rada města Lomnice nad Popelkou jmenovala na své 26. schůzi konané dne 21. 10. 2019 Lenku Dlouhou, 
referenta rozvoje, na pozici koordinátora Projektu Lomnice nad Popelkou – Zdravé město a MA21. 

Koordinátor ZM a MA21 je pracovníkem úřadu. Pro jednu obec musí být ustanoven pouze jeden koordinátor 
místní Agendy 21. Koordinátora jmenuje Rada města Lomnice nad Popelkou. 

 

3. PŘÍNOS ČLENSTVÍ V NSZM A MA21 PRO MĚSTO LOMNICE NAD POPELKOU 

 
Město Lomnice nad Popelkou bylo přijato do Národní sítě Zdravých měst v roce 2007. Město realizuje 
projekt Lomnice nad Popelkou – Zdravé město, ve kterém se snaží ve spolupráci s obyvateli dohodnout 
o jeho rozvoji tak, aby se zde kvalitně a bezpečně žilo. Předpokladem je strategický plán, který má být dále 
aktualizován a rozvíjen do akčních plánů. Aktuální podobu Strategie rozvoje města Lomnice nad Popelkou 
je možné stáhnout na webových stránkách města.  

Vize města Lomnice nad Popelkou: „LOMNICE NAD POPELKOU je prosperující a dynamicky se rozvíjející 
zdravé město, ve kterém žijí lidé využívající vnitřní síly vycházející z tradic, přírodního a kulturního 
bohatství, lidé motivovaní a odhodlaní vytvářet nové příležitosti a prostor k naplnění spokojeného a 
kvalitního života pro další generace.“ 

Hlavním přínosem členství je lepší přístup k informacím, sdílená praxe a rovněž informace o dotacích nebo 
grantech. Lze očekávat pozitivní změny i v místní samosprávě ve prospěch kvality života obyvatel.  

Co znamenají aktivity v rámci MA21 a NSZM pro občany? 

 Mají příležitost definovat problémy města. 
 Mají možnost podílet se na hledání řešení problémů. 
 Mají možnost zapojit se do tvorby Strategického plánu města. 
 Mohou sledovat postup řešení jimi pojmenovaných problémů. 
 Získají informace jak o dění na radnici a jejích aktivitách, tak o problematice udržitelného rozvoje, 

zdravého životního stylu a ochraně životního prostředí. 

NSZM Městu Lomnice nad Popelkou nabízí podporu v následujících oblastech: 

 vzdělávání a poradenství, 
 informace k zajímavým grantům nebo dotacím, 
 konzultace projektů s odborníkem, 
 internetový DataPlán, 
 školení, 
 podpora propagace aktivit, 
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 přenos dobré praxe, 
 konzultace, 
 zastřešení. 

Služby čerpané Městem Lomnice nad Popelkou v roce 2022 a Cíle Projektu Lomnice nad Popelkou 
– Zdravé Město a MA21 

 Inspirace 
 Konzultace 
 Propagace 
 Databáze příkladů dobré praxe 
 Metodická práce 

 

4. CÍLE PROJEKTU LOMNICE NAD POPELKOU – ZDRAVÉ MĚSTO A MA21 

 
Hlavním cílem Projektu Lomnice nad Popelkou je podpora udržitelného rozvoje. Jedním z hlavních úkolů je 
přesvědčit občany o důležitosti jejich vlastních aktivit v oblasti veřejného plánování. Do projektu město 
zároveň zapojuje firmy a podnikatele, kteří také významným způsobem ovlivňují prostředí ve městě. Město 
cílí na spolupráci se zástupci podnikatelského sektoru, veřejné správy a neziskového sektoru a nabízí 
spolupráci na různých kampaních (Den Země, Den zdraví, Rodinné dýchánky, kulaté stoly, fóra a další). 
Hlavními cíli Projektu je mimo jiné vytváření a podpora místního partnerství, podpora zdraví, podpora 
kvality života obyvatel, vzdělávání a osvěta, zvyšování kvality veřejné správy, spolupráce se zástupci 
nevládního sektoru, rozvoj vnějších vztahů, propagace.  

Pro Město Lomnice nad Popelkou je dobrou vizitkou skutečnost, že se může stát jeho dobrá praxe inspirací 
pro jiné subjekty. Obecné povědomí o této skutečnosti má pro město jednoznačně příznivý vliv (například 
DobráPraxe.cz - Inspiromat NSZM - „Rodinný dýchánek s lomnickými pověstmi“, „Soutěž Rozkvetlá 
Lomnice“, „Příměstský tábor pro seniory aneb Senioři v akci“). 

 

5. VYHODNOCENÍ AKTIVIT ZM A MA21 ZA ROK 2021 

 

5.1. JMENOVÁNÍ POLITIKA, ČLENŮ KOMISE A KOORDINÁTORA PRO VOLEBNÍ 
OBDOBÍ   

 
Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou ustanovilo Mgr. Josefa Šimka, starostu města Lomnice nad 
Popelkou, politikem zodpovědným za Projekt Lomnice nad Popelkou – Zdravé město a MA21. 

Členy komise jmenovala Rada města. Členy komise jsou: 
Ing. Rajm Zdeněk, místostarosta, předseda komise, zástupce veřejné správy 
Mgr. Šimek Josef, starosta, zástupce veřejné správy 
Ing. Matura Josef, tajemník městského úřadu, zástupce veřejné správy 
Bc. Sůva Tomáš, člen rady města, zástupce veřejné správy 
Ing. Bělonohý Ivo, zástupce veřejné správy 
Mgr. Šimůnková Jana, zástupce příspěvkových organizací 
MUDr. Sůvová Vlasta, zástupce podnikatelského sektoru 
Matějka Miroslav, zástupce neziskového sektoru 
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Mgr. Morávková Lenka, zástupce neziskového sektoru 
zapisovatelka: Ing. Lenka Dlouhá, koordinátorka Projektu Lomnice nad Popelkou – Zdravé město a MA21 

Rada města Lomnice nad Popelkou jmenovala na své 26. schůzi konané dne 21. 10. 2019 Lenku Dlouhou, 
referenta rozvoje, na pozici koordinátora Projektu Lomnice nad Popelkou – Zdravé město a MA21, která se 
po nástupu do zaměstnaneckého poměru účastnila základního školení koordinátorů v podobě prezenčního 
a e-learningového kurzu pořádaného MA21 a získala certifikát. Zároveň se účastnila školení v rámci 
Národní sítě zdravých měst. 

Cíle pro rok 2022 - udržovací: splněno 

Cílem pro rok 2022 bylo i nadále zachovat existenci skupiny MA21 a její rozmanitost, což se 
podařilo. 

 

5.2. PARTICIPACE S VEŘEJNOSTÍ   

 
Za účelem participace s veřejností byly Městem Lomnice nad Popelkou uspořádány akce:  
 

 Mládežnické kulaté stoly 

Ve středu 9. 11. 2022 proběhly od 16:00 do cca 19:00 kulaté stoly s mládeží, které se věnovaly hned 5 
tématům – sport, kultura, školství, bezpečné město, volný čas. Akce proběhla na radnici ve velké zasedací 
místnosti a účastnilo se jí cca 25 žáků/studentů.   

Cílem setkání bylo vyslechnout názory mládeže na oblast sportu, kultury, školství, volného času a bezpečí 
ve městě Lomnici nad Popelkou. Město Lomnice nad Popelkou průběžně připravuje různé akce jak 
investiční, tak neinvestiční povahy, proto chtělo znát návrhy a názory mladých. Mládež se vyjadřovala a 
diskutovala jak o plusech či mínusech v jednotlivých oblastech ve městě, tak i o vlastních návrzích na řešení.  

Kulatých stolů se pro zodpovězení dotazů účastnil jak pan starosta, tak pan místostarosta, přítomni byli 
členové Komise pro Zdravé město a MA21 a koordinátorka Projektu Zdravé město a MA21 v Lomnici nad 
Popelkou.  

Akce se skládala ze dvou částí. V té první proběhla diskuze, kdy mládež diskutovala nad jednotlivými 
oblastmi. Dále byla na programu prezentace a shrnutí jednotlivých témat a diskuze nad těmito body. Druhá 
část byla zaměřena na vlastní hlasování.  

Získanými podněty se Město Lomnice nad Popelkou bude zabývat a závěry kulatých stolů, ale i další témata, 
která byla na akci diskutována a komentována, vezme v potaz při řešení jednotlivých projektů. 5 témat jako 
hlavní náměty či problémy z jednotlivých oblastí budou navíc předdefinovanými tématy k diskuzi na akci 
Fórum ZM a MA21, které je naplánováno na 1. polovinu roku 2023.  

Cílem realizace akce s mladými lidmi je vzbudit jejich zájem o dění kolem sebe a ukázat jim, že i oni mají 
možnost toto dění aktivně ovlivňovat. Studenti velmi dobře formulovali a prezentovali své názory, celková 
atmosféra byla skvělá a velmi podnětná. 

 

 Kulatý stůl pro seniory 

V úterý 22. 11. 2022 se ve velké zasedací místnosti uskutečnil kulatý stůl, tentokrát se seniory. Město zajímal 
pohled seniorů a jejich názor na dění ve městě. Diskutovalo se nad kulturou, sportem, volným časem a 
bezpečí ve městě. Akce se účastnil za vedení města i pan místostarosta a koordinátorka Projektu Zdravé 
město a MA21 v Lomnici nad Popelkou.  
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Proběhla diskuze nad jednotlivými oblastmi a projekty, následovalo shrnutí a hlasování.  

Cílem akce bylo zapojit seniory do plánovacího procesu, zjistit jejich názory a náměty.  Získanými podněty 
se Město Lomnice nad Popelkou bude zabývat a diskutovaná témata vezme v potaz při řešení jednotlivých 
projektů.  

Cíle pro rok 2022 - udržovací: splněno 

Cílem pro rok 2022 bylo i nadále zachovat existenci minimálně 2 veřejných participací za 
kalendářní rok tak, aby bylo do plánování rozvoje nebo návrhu řešení problémů města zapojena i 
veřejnost, což je základním předpokladem komunitního plánování. Tento cíl byl naplněn. 

 

5.3. SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI PARTNERY  

 
Významnými partnery jsou nestátní neziskové organizace, školy, podnikatelé, zdravotní pojišťovny a další. 
Pro podporu a rozvoj partnerství na místní úrovni se uskutečnil 14. 9. 2022 Den zdraví v Lomnici nad 
Popelkou. Akce proběhla od 12:00 do 16:00 na v areálu zámku Lomnice nad Popelkou. Vzhledem k 
deštivému počasí byla většina stanovišť přesunuta do vnitřních prostor zámku. Účastníci akce si mohli 
prohlédnout policejní nebo hasičský vůz, prověřit si své znalosti z podání první pomoci nebo dodržování 
zásad dentální hygieny, mohli si nechat změřit tlak nebo hladinu cukru, seznámit se se službami 
pečovatelské služby, hospicu, charity nebo zdravotní pojišťovny, dozvědět se více o autismu nebo 
alzheimeru a aktivitě 10 000 kroků. Pro děti byly připraveny drobné úkoly a loutková pohádka. Přestože 
akci nepřálo počasí, odpoledne proběhlo v duchu pohody a zároveň nových poznatků, což bylo hlavním 
cílem akce.  

Cíle pro rok 2022 - udržovací: splněno 

Cílem bylo i v roce 2022 uspořádat akci „Den zdraví“, případně jinou akci podobného zaměření, 
Zdraví občanů, a to zejména v globálním hledisku, je základem rozvoje města. Podstatou dané akce 
je poskytnout veřejnosti informace a rozšířit povědomí o dané oblasti. Akci se podařilo uspořádat 
v předpokládaném rozsahu i přes nepřízeň počasí. 

 

5.4. KAMPANĚ A AKCE PRO VEŘEJNOST 

 
Město Lomnice nad Popelkou v roce 2022 bylo realizátorem několika akcí pro širokou veřejnost. Podařilo 
se uspořádat mimo jiné tyto akce: 

 Přednáška o alzheimerově chorobě (21. 3. 2022) 
 Dubnová výzva 10 000 kroků (1. 4. - 30. 4. 2022) 
 Den zdraví (14. 9. 2022) 
 Ukliďme Česko – ukliďme okolí Lomnice nad Popelkou (20. 10. – 24. 10. 2022) 
 Den architektury 2022 – Hurá do továrny Mastných (1. 10. 2022)  
 Den architektury 2022 – Česká cena za architekturu (1. 10. 2022)  
 Říjnová výzva 10 000 kroků (1. 10. - 31. 10. 2022) 
 Sázení Biokoridoru Nové Dvory (29. 10. 2022) 
 Mládežnické kulaté stoly (9. 11. 2022) 
 Kulaté stoly pro seniory (22. 11. 2022) 

 
Občané města se rovněž účastnili akcí pořádaných jinými subjekty, například sportovních her seniorů 
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v Tanvaldu (22. 6. 2022), kde se týmu T. J. Sokol Košov podařilo zvítězit ve své kategorii (družstvo 
postoupilo na mezinárodní sportovní hry v Mostě, kde se umístilo na krásném 3. místě), Svátku seniorů (5. 
10. 2022), akce Babička Libereckého kraje 2022 (5. 10. 2022) nebo Dne země s Krtečkem (28. 4. 2022). 

Cíle pro rok 2022 - udržovací: splněno 

Cílem bylo i v roce 2022 uspořádat akce podobného nebo stejného zaměření a zapojit tak veřejnost 
do dění ve městě. Cílem je pocit sounáležitosti a vnímání města jako partnera. Akce se podařilo 
uspořádat v předpokládaném rozsahu a občané města se zapojili i do akcí pořádaných jinými 
subjekty i v jiných městech.  

5.5. INFORMACE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA 

 
Projekt Lomnice nad Popelkou – Zdravé město a MA21 je představen na webu Města Lomnice nad Popelkou 
http://www.lomnicenadpopelkou.cz/zdrave-mesto-a-ma21/ms-10254/p1=10254 v sekci Zdravé město a 
MA21, kde jsou pravidelně aktualizovány informace a uváděny jak zápisy komise, tak i pozvánky na 
jednotlivé akce, nebo shrnutí akce včetně případné fotodokumentace. 

Cíle pro rok 2022 - udržovací: splněno 

Cílem pro rok 2022 bylo i nadále informovat návštěvníky stránek o Projektu a tyto informace 
průběžně aktualizovat a uvádět přehledně tak, aby byly informace publikovány uživatelsky 
přívětivě.  

 

5.6. STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

 
Cíle pro rok 2022 – zlepšovací: splněno 

Cílem bylo vypracovat návrh akčního plánu v souladu s nově schváleným strategickým dokumentem. Město 
zpracovalo aktualizaci strategických dokumentů i akčního plánu.  

 

5.7. UDRŽENÍ KATEGORIE D  

 
Cíle pro rok 2022 - udržovací: splněno 

Cílem ročního plánu pro rok 2022 bylo mimo jiné i obhájení kategorie „D“. Městu Lomnice nad Popelkou se 
podařilo v roce 2021 tuto kategorii „D“ obhájit a v současné době má dobré předpoklady pro obhájení 
kategorie i v roce 2022. 

 

5.8. ROZPOČET 

 
Rozpočet Zdravého města a MA21 pro rok 2022 činil 52.000,- Kč.  



 

Stránka 7 

Ke dni 14. 11. 2021 byly celkové výdaje rozpočtu Zdravé město ve výši 29.039 Kč. Z rozpočtu Zdravého 
města pro rok 2022 bylo hrazeno: 

 Poukázka za 1. místo pro 3 kategorie (3x1000,-) na akci „10 000 kroků - duben“ – 3.000,- Kč 
 Poukázka za 2. místo na akci „10 000 kroků - duben“ – 2.000,- Kč 
 Poukázka za 3. místo pro 3 kategorie (3x250,-) na akci „10 000 kroků - duben“ – 750,- Kč 
 Pohoštění na akci „10 000 kroků – duben“ – 1.615,- Kč 
 Občerstvení na akci (chléb) „10 000 kroků – duben“ – 128,- Kč 
 Propagační propisky pro Projekt – 7.986,- Kč 
 Kytice pro končící členku Komise ZM a MA21 – 508,- Kč 
 Příprava podkladů pro aktivity pro děti vč. zajištění organizace na místě „Den zdraví“ – 2.000,- Kč 
 Občerstvení na akci „Den zdraví“ – 640,- Kč 
 Technicko-organizační zajištění akce „Den zdraví“ – 1.936,- Kč 
 Propagační materiály – bezpečnostní přívěšky – „Den zdraví“ – 3.750,- Kč 
 Propagační čelenky na akci „10 000 kroků – říjen“ – 5.234,- Kč 

 

VYHODNOCENÍ:  

 
Město Lomnice nad Popelkou pro rok 2021 obhájilo svou pozici v kategorii „D“ a pokusí se o udržení 
této kategorie i pro rok 2022.   


