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VYHODNOCENÍ AKTIVIT ZM A MA21 V LOMNICI NAD POPELKOU  

NAPLŇOVÁNÍ KRITÉRIÍ MA21 V ROCE 2023 

 
Město Lomnice nad Popelkou v roce 2018, 2019, 2020, 2021 obhájilo kategorii „D“ a tuto kategorii si 
vytyčilo za cíl obhájit i pro rok 2022 a další nadcházející roky. 

 Ustanovení zodpovědného politika pro MA21 
ANO 

 Ustanovení koordinátora MA21 
ANO 

 Existence neformální skupiny pro MA21 
ANO 

 Plánování s veřejností – min. 2 plánovací akce za rok 
ANO  

 Aktualizace webové stránky (informace o MA 21) 
ANO  

 Uveřejňování zpráv o MA21 v médiích – min. 4 zprávy  
ANO  

 Spolupráce sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru 
ANO  
 
 

PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PRO ROK 2023 
 
Pro rok 2023 si město klade za cíl naplnit následující dílčí aktivity v rámci Projektu Lomnice nad Popelkou 
– Zdravé město a MA21: 
 

1. UDRŽENÍ KATEGORIE D  

 
Cílem ročního plánu Města Lomnice nad Popelkou bylo obhájit kategorii „D“.  Městu se podařilo tuto 
kategorii „D“ obhájit i v letech 2018, 2019, 2020, 2021. Kritéria MA21 (A, B, C, D) mají vlastní kritéria a 
ukazatele, jejichž pomocí je možné hodnotit výstupy a jejich kvalitu. Nejvyšší možnou kategorií je kategorie 
A. K postupu do vyšší kategorie je nutné splnit vždy všechna kritéria podřazených kategorií.  

Cíle pro rok 2023 - udržovací: 

Město Lomnice nad Popelkou si vytyčilo za cíl splnit všechny předpoklady pro obhájení 
kategorie D i v roce 2023. 

 

2. INFORMOVÁNÍ O MA21 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. Webové stránky města na podzim roku 2021 změnily svou grafickou podobu za účelem snazší 
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orientace návštěvníků stránek, sekce Zdravé město a MA21 je zařazena pod „MĚSTO A ÚŘAD“ v rámci 
hlavního rozcestníku. 

Cíle pro rok 2023 - udržovací: 

Cílem pro rok 2023 je i nadále informovat návštěvníky stránek o Projektu a tyto informace 
průběžně aktualizovat a uvádět přehledně tak, aby byly informace publikovány 
uživatelsky přívětivě.  

 

3. ŠKOLENÍ KOORDINÁTORA   

 
Lenka Dlouhá se po nástupu do zaměstnaneckého poměru účastnila základního školení koordinátorů 
v podobě prezenčního a e-learningového kursu pořádaného CENIA a získala certifikát. Ve dnech 7. -9. 10. 
2020 se účastnila online semináře a školení NSZM v rámci Podzimní školy ZM.  

Cíle pro rok 2023 - udržovací: 

Cílem pro rok 2023 je i nadále průběžně sledovat aktuality a nabídky školení CENIA, MPŽ 
a NSZM ČR a jiných školitelů a využívat je pro rozšiřování znalostí, získávat nové informace, 
využívat sdílení praxe, inspirovat se.  

 

4. JMENOVÁNÍ ZODPOVĚDNÉHO POLITIKA, ČLENŮ KOMISE A KOORDINÁTORA   

 
Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou ustanovilo pro předchozí volební období Mgr. Josefa Šimka, 
starostu města Lomnice nad Popelkou, politikem zodpovědným za Projekt Lomnice nad Popelkou – 
Zdravé město a MA21 a členy komise jmenovala Rada města: 

 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 
 Mgr. Morávková Lenka, zástupce neziskového sektoru 

Zapisovatelka: Ing. Lenka Dlouhá, koordinátorka Projektu Lomnice nad Popelkou – Zdravé město 
a MA21 

Rada města 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. 

Cíle pro rok 2023 - udržovací: 

Cílem pro rok 2023 v rámci nového volebního období je i nadále zachovat existenci 
skupiny MA21 a její rozmanitost.  
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5. PARTICIPACE S VEŘEJNOSTÍ   

 
Za účelem participace s veřejností byly Městem Lomnice nad Popelkou uspořádány v roce 2022 tato veřejná 
projednání.  

 Mládežnické kulaté stoly (9. 11. 2022)  
 Kulatý stůl pro seniory (22. 11. 2022) 

 

Mládežnické kulaté stoly 

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.  

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 na radnici ve velké zasedací místnosti uskutečnil kulatý stůl, tentokrát se seniory. 
Město zajímal pohled seniorů a jejich názor na dění ve městě.  

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 2023 - udržovací: 

Cílem pro rok 2023 je 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.  

 

6. SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI PARTNERY  

 
Významnými partnery Města Lomnice nad Popelkou jsou nestátní neziskové organizace, školy, podnikatelé, 
zdravotní pojišťovny a další. V roce 2022 proběhla akce za podpory a spolupráce externích partnerů pro 
podporu a rozvoj partnerství na místní úrovni „Den zdraví 2022“.  

Cíle pro rok 2023 - udržovací: 

Cílem je i v roce 2023 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.  

 

 



 

 

 4 

7. 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) 
 Kulatý stůl pro seniory (22. 11. 2022) 

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

Cíle pro rok 2023 - udržovací: 

Cílem je i v roce 2023 uspořádat akce podobného nebo stejného zaměření a zapojit tak 
veřejnost do dění ve městě. Cílem je pocit sounáležitosti a vnímání města jako partnera.  

 

8. STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

 
Město Lomnice nad Popelkou v roce 2020-2021 nechalo připravit návrh Strategického plánu pro nové 
období 2021-2027, který byl schválen zastupitelstvem města dne 3. 11. 2021. V návaznosti na tento 
strategický dokument byl vyhotoven a schválen akční plán pro nejbližší období.  
 
Cíle pro rok 2023 – zlepšovací: 

Cílem je sledovat potřebu aktualizace akčního plánu v souladu s nově schváleným 
strategickým dokumentem.  

 

 

 

 

 

 

VYHODNOCENÍ:  

 
Město Lomnice nad Popelkou pro rok 2021 obhájilo svou pozici v kategorii „D“ a pokusí se 
o udržení této kategorie pro rok 2022. Zároveň si klade za cíl udržení této kategorie i pro 
rok 2023. 


