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1. ÚVOD
Hodnotící zpráva Zdravého města a místní Agendy 21 je nástrojem, jak přehlednou a
poutavou formou informovat o jednotlivých aktivitách realizovaných v rámci ZM a MA21
v předchozím roce.
Tato zpráva obsahuje nejen výčet splněných aktivit, ale i doprovodný komentář
k dosaženým úspěchům/přínosům/výstupům. Nedílnou součástí
je také fotodokumentace z realizovaných akcí a činností
(kampaně, fórum, kulaté stoly, osvětové akce).
Hodnotící zpráva je předkládána jako komplexní přehled činností
v rámci ZM a MA21 vedení města obvykle spolu s aktualizací
plánu zlepšování pro další roční období.
Hodnotící zpráva může sloužit nejenom jako informace pro
vedení města, ale i jako vhodný informační zdroj pro partnery,
spolupracující organizace, případně další zájemce o činnost ZM a MA21. Znění hodnotící
zprávy je předkládáno zastupitelstvu města, její zpracování je zároveň jednou
z podmínek v kategorii „C“ MA21.
2. NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST ČR
Národní síť Zdravých měst České republiky (dále jen NSZM ČR) je zájmovým
sdružením právnických osob. Posláním asociace je propojovat municipality a odborné
organizace v České republice ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality
života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i
mezinárodní úrovni.
Přínos členství v NSZM ČR:
 zastřešení významnou mezinárodní autoritou (OSN-WHO)
 principy a doporučení EU a OSN pro strategický rozvoj
 informace, služby k finančním zdrojům (dotace, fondy EU)
 síťová spolupráce, výměna zkušeností v ČR i zahraničí
 pomoc při zpracování kvalitní strategie rozvoje
 spolupráce s odbornými partnery v ČR i zahraničí
 dobrá vizitka vůči zahraničí i návštěvníkům
Nabídka služeb NSZM ČR pro své členy:
- vzdělávání a poradenství zdarma (konzultace k projektům, akreditovaná školení
k tvorbě, řízení a vyhodnocování projektů),
- aktuální a včasné informace ke zdrojům (zdroje EU, granty, dotace, inspirace, akce),
- podpora projektů (podpůrná vyjádření k projektům),
- internetový projektový zásobník (zobrazení v databázi DataPlán),
- argumenty pro projekty, specifické zdroje pro Zdravá města (zapojování veřejnosti,
udržitelný rozvoj, strategické řízení, mezinárodní zaštítění),
- školení pro úřady v oblasti strategického řízení a mezinárodních standardů,
- medializace ukázkových projektů (tiskové zprávy, zpravodaj),
- databáze DobráPraxe (propagace ukázkových postupů),
- informační servis (12 e-mailových konferencí na různá témata),
- celostátní a regionální akce,
- pomoc při zpracování a řízení kvalitní strategie rozvoje,
- plánování s veřejností,
- info-systém DataPlán (přehledná správa informací jednotlivých členů),
- zavádění metod kvality (pomoc při zavádění zejména MA21).
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Přehled členských municipalit – mapa:

3. PROJEKT JILEMNICE – ZDRAVÉ MĚSTO
V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotní organizace
(WHO) mezinárodní projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities
Project). Po roce 1989 se myšlenky tohoto projektu začaly
realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo
jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých
měst České republiky (NSZM ČR). Členové této asociace se
zapojují do postupu strategického rozvoje v souladu s požadavky EU: udržitelným
rozvojem a aktivním zapojením veřejnosti do diskusí o současných záměrech i o místní či
regionální budoucnosti.
Město Jilemnice se do mezinárodního projektu Zdravé město zapojilo v roce 2002.
Zdravé město Jilemnice se snaží utvářet město jako kvalitní, aktivní a příjemné místo
pro život na základě společné dohody s jeho obyvateli. Zdravé město na svém území
prakticky podporuje udržitelný rozvoj, zdraví a kvalitu života. Zdravým městem může
být město, obec, region, který se systematicky a dlouhodobě zabývá zdravím, kvalitou
života a udržitelným rozvojem a ptá se svých obyvatel na jejich názory. Zdravé město
dává občanům možnost diskutovat o věcech veřejných, o aktuálních investičních
aktivitách města, o problémech města, o zapojení se do komunitních kampaní apod.
Důležitým mezníkem pro Zdravé město Jilemnice byl rok 2007, kdy byla ustanovena
organizační struktura Zdravého města, schválena Deklarace projektu (usnesení ZM č.
19/07, představuje oficiální souhlas města k postupu dle mezinárodních dokumentů) a
začaly se naplňovat kritéria místní Agendy 21 (MA21) na území města. V roce 2008 se
město začalo systematicky zaměřovat na zlepšování místní Agendy 21 a rozšířilo aktivity
Zdravého města Jilemnice. Pro lepší sledování postupu v MA21 byl vytvořen Roční plán
zlepšování, který se každý rok aktualizuje.
Projekt Jilemnice – Zdravé město zahrnuje realizaci těchto aktivit:
 místní celostátně podporované komunitní kampaně (Den Země, Evropský týden
mobility, Dny zdraví, Dny evropského dědictví)
 zvyšování kvality veřejné správy (pomocí místní Agendy 21, CAF, EMAS apod.)
 veřejná diskuse s občany na každoročním Fóru Zdravého města, veřejná
projednání investičních projektů
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rozvoj partnerských vztahů (spolupráce s organizacemi města, institucemi, školami
apod.)
propagace a medializace aktivit města

Metodickou pomoc při realizaci těchto aktivit zajišťuje NSZM ČR, která pro své členy
pořádá semináře a školení koordinátorů a politiků projektu Zdravé město a MA21,
připravuje konzultační setkání pro přípravu projektu na podporu MA21, propaguje projekt
Zdravé město v ČR i ve světě, umožňuje členům publikovat své příklady dobré praxe
v databázi příkladů dobré praxe, účastní se veřejného fóra s veřejností apod.

Uplatňování místní Agendy 21:
Místní Agenda 21 byla do procesu činnosti MěÚ poprvé zapojena v roce 2007, kdy se
dosáhlo kategorie D v kritériích MA21. Kritéria jsou členěna do čtyř hlavních kategorií
kvality (A - D) a zahrnují také „startovací“ skupinu „Zájemci“. Každá z těchto kategorií má
vlastní kritéria a měřitelné ukazatele, kterými lze hodnotit úroveň procesu MA21 v dané
municipalitě (tj. obci).
Od roku 2008 město pravidelně dosahuje kategorie C (tzn. že město musí současně
naplnit také kritéria kategorie D). Tato kategorie se vyznačuje propracovanější
organizační strukturou a vyšší mírou zapojení obyvatel do
rozhodovacích procesů, kampaní a dalších aktivit místní Agendy
21. Nedílnou součástí této kategorie je také pořádání
pravidelných setkání na veřejném fóru, kde má kterýkoli občan
možnost diskutovat o věcech veřejných.
Kategorie D zahrnuje splnění těchto kritérií: ustanovení
zodpovědného politika, ustanovení koordinátora, existenci
neformální skupiny pro MA21, plánování s veřejností, webové stránky Zdravého města,
uveřejňování zpráv o MA21 v místních či regionálních médiích, společné zapojení
zástupců občanského sektoru a podnikatelského sektoru do aktivit v rámci MA21.
Kategorie C zahrnuje splnění těchto kritérií: ustanovení oficiálního orgánu pro
sledování postupu MA21, schválení dokumentu k MA21 zastupitelstvem města, pořádání
osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji, realizaci osvětových akcí k udržitelnému
rozvoji a MA21, projednání roční pravidelné zprávy o MA21 nebo akčního plánu
zlepšování, schválení finanční podpory aktivit MA21, pořádání veřejného fóra.
Za realizaci místní Agendy 21 město Jilemnice získalo v roce 2008 a 2009 cenu
Ministerstva vnitra, tzv. bronzový stupeň za zkvalitňování veřejné správy ve stupni
„organizace zvyšující kvalitu veřejné správy“, v r. 2011 město obdrželo bronzový
stupeň za realizaci CAF, v roce 2012 město obdrželo bronzový stupeň se systémem
EMAS.
Postup v kritériích místní Agendy 21:
Zájemci  kategorie D  kategorie C  kategorie B  kategorie A
V oficiální databázi místní Agendy 21 (http://ma21.cenia.cz) je k 15. lednu 2016
evidováno 198 měst, obcí, mikroregionů a institucí, z toho je v:
 79 kategorii zájemci
 32 kategorii D
 45 kategorii C
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3 kategorii B
2 kategorii A
37 ostatní

4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ZM a MA21
Komise Zdravého města a MA21 je poradním orgánem rady města, který odborně a
manažersky dohlíží nad procesy ZM a MA21. Komise aktivně spolupracuje na rozvoji ZM
a MA21 ve městě prostřednictvím řady aktivit (např. kampaně, akce pro veřejnost, fórum
ZM, práce s výstupy komunitního plánování, plán zlepšování apod.).
Komise je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství, jsou v ní
zastoupeny subjekty z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru.
Členská základna komise ZM a MA21 k 9.3. 2015:
Ing. Jana Čechová
politička Zdravého města,
tel: 481 565 128

e-mail:
cechova@mesto.jilemnice.cz
Ing. Martin Šnorbert
koordinátor Zdravého města,
vedoucí odboru rozvoje a MH
tel: 481 565 127
e-mail:
snorbert@mesto.jilemnice.cz
MUDr. Alexandra
Opluštilová
předsedkyně komise ZM a
MA21, zastupitelka města
alexandra@oplustil.cz
Mgr. Jaroslava Kunátová
členka komise ZM a MA21
zástupce z řad veřejnosti
Ing. Dagmar Stolínová
členka komise ZM a MA21,
referentka odboru rozvoje
v oblasti odpadového
hospodářství
Josef Baudisch
člen komise ZM a MA21,
zástupce z řad podnikatelů
Jana Kavanová
členka komise ZM a MA21,
zástupce z řad NNO
(zaměstnankyně příspěvkové
organizace města)
Mgr. Hana Erbenová
členka komise ZM a MA21,
zástupce z řad NNO (ZŠ
Harracha)
Mgr. Renata Šulcová
členka komise ZM a MA21,
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Političkou Zdravého města od r. 2007. Zastřešuje
aktivity Zdravého města, dohlíží nad základními
procesy, zodpovídá za strategickou část procesu, za
prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality
života do aktivit a směřování města k dalšímu rozvoji.
Koordinátor Zdravého města od r. 2007. Sleduje
postup a proces Zdravého města, vyhodnocuje a
přináší potřebné podněty a inovace pro zkvalitňování
života ve městě. Účastní se vzdělávacích akcí.
Předsedkyní komise ZM a MA21 od r. 2015. Sleduje
postup a proces Zdravého města, zajišťuje aktivity
Zdravého města, řídí jednání komise ZM a MA21,
předává informace zastupitelstvu města.
Členkou komise ZM a MA21 od r. 2007 (2007 – 2014
byla předsedkyní komise). Spolupracuje při kampaních
ZM, veřejných fórech, kulatých stolech.
Členkou komise ZM a MA21 od r. 2007, spolupracuje
při kampaních ZM, při veřejných fórech, kulatých
stolech.
Členem komise ZM a MA21 od r. 2015. Spolupracuje
při kampaních ZM, veřejných fórech, kulatých stolech.
Členkou komise ZM a MA21 od r. 2007. Spolupracuje
při kampaních ZM (především pomoc při tématech
kolem zdraví), veřejných fórech, kulatých stolech.
Členem komise ZM a MA21 od r. 2015. Spolupracuje
při kampaních ZM, při veřejných fórech, kulatých
stolech.
Členkou komise ZM a MA21 od r. 2015. Spolupracuje
při kampaních ZM, veřejných fórech, kulatých stolech.
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zástupce z řad NNO (ZŠ
Komenského)
Leona Mohrová
členka komise ZM a MA21,
zástupce z řad NNO (vedoucí
Mateřského centra Rodinka)

Členkou komise ZM a MA21 od r. 2015. Spolupracuje
při kampaních ZM, veřejných fórech (zajištění hlídání
dětí v centru), kulatých stolech.

Vladimír Vinklář
člen komise ZM a MA21,
místostarosta města
Ing. Vladimír Votoček
člen komise ZM a MA21,
místostarosta města

Členem komise
při kampaních
stolech.
Členem komise
při kampaních
stolech.

ZM a MA21 od r. 2015. Spolupracuje
ZM, při veřejných fórech, kulatých
ZM a MA21 od r. 2015. Spolupracuje
ZM, při veřejných fórech, kulatých

Jednání komise svolává Bc. Kateřina Jiroušová, která zároveň administrativně řídí
činnosti Zdravého města a MA21. Přehled jednání komise ZM a MA21 podle let:
Rok
Počet

2007
9

2008
10

2009
11

2010
11

2011
9

2012
9

2013
10

2014
8

5. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
Komunitní základ každého zdravého města je tvořen dobrou a funkční spoluprací mezi
městem a partnery v rámci projektu Zdravé město/místní Agendy 21 (nevládní
organizace, školy, odborné instituce, firmy apod.) a zároveň mezi těmito partnery
navzájem.
Základem komunitního plánování je Plán zdraví a kvality života, který formuluje
problémy z pohledu veřejnosti, Plán zdraví a kvality života je každý rok aktualizován na
základě výsledků Fóra Zdravého města.
Zapojování občanů do věcí veřejných se děje prostřednictvím diskusních setkání u
kulatého stolu a fóra Zdravého města Jilemnice. Ke kulatému stolu zasedají místní
občané, kteří mají zájem a mají společný cíl – rozvoj města. Při této diskusi je
nejdůležitější výměna informací, zkušeností a nalezení společné shody řešení problému
či rozvojového záměru.
V roce 2015 proběhly následující akce:
Dětské fórum Zdravého města Jilemnice – Desatero problémů očima
dětí
Termín:
17. dubna 2015
Moderátor:
Petr Panaš
Místo konání:
zasedací místnost MěÚ Jilemnice
Počet účastníků:
35
Čtvrtý ročník dětského fóra zahájila paní starostka. Poté dostali účastníci příležitost
vyjádřit své představy o Jilemnici v průběhu budoucích let, až do roku 2050. Novinkou
tohoto ročníku byla tvorba tzv. pocitové mapy, kde účastníci fóra označovali v Jilemnici
místa, kde není uklizeno, kde se necítí dobře, kde jim je dobře, kde je uklizeno a kde by
to chtělo změnu. Pak již následovalo definování problémů očima dětí – více cyklostezek;
rekonstrukce BUS nádraží; venkovní kulturní akce; lépe značené běžecké tratě na
Hraběnce; rozšíření ZUŠ a finanční podpora zájmové činnosti; areál Hraběnka; řešení
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2015
8

problémů s bezdomovci; bezbariérovost školy; podpoření projektu Čistá Jilemka; více
akcí na třídění odpadu.

Desatero problémů Jilemnice – Fórum Zdravého města Jilemnice
Termín:
23. dubna 2015
Moderátor:
Ing. Petr Švec, Ladislav Stránský
Místo konání:
velký sál SD Jilm
Počet účastníků:
70
Devátý ročník Fóra Zdravého města Jilemnice zahájili svým tanečním vystoupením
minihadi z taneční skupiny Paul Dance Jilemnice. Poté následovala političky zdravého
města a koordinátora zdravého města, která shrnovala řešení problémů vzešlých
z minulého fóra. Účastníci setkání nadefinovali 16 nejpalčivějších problémů města, které
byly ověřeny anketou. Ověřením vzešlo 7 problémů (za ověřené se považují ty problémy,
které se umístily jak na fóru tak v anketě do 10. místa): bezdomovectví v Jilemnici; najít
využití pro budovu bývalé spořitelny; neutěšený stav a provoz autobusového nádraží;
nevyhovující prostor knihovny; nezájem zastupitelů o veřejné fórum; pokračovat
v budování cyklostezek; vyřešit areál bývalého OSP.

Kulatý stůl – cyklodoprava v Jilemnici a okolí
Termín:
16. září 2015
Místo konání:
zasedací místnost MěÚ Jilemnice
Počet účastníků:
26
V úvodu diskusního setkání proběhla krátká přednáška Ing. Jakuba Kutílka, specialisty
na cyklodopravu a rozvoj cyklodopravy ve městech, na téma cyklodopravy obecně.
Následovala diskuse o možnostech vybudování cyklostezky mezi Jilemnicí a Martinicemi
v Krkonoších a tvorbě cyklostezky za prací (Horní Sytová – Hrabačov – Jilemnice). Za
vedení města se akce zúčastnili Vladimír Vinklář a Ing. Vladimír Votoček,
místostarostové města, za MěÚ Jilemnice byl přítomen Ing. Martin Šnorbert, vedoucí
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odboru rozvoje a místního hospodářství a Ing. Miroslava Kynčlová, vedoucí odboru
finančního.

Kulatý stůl – bezdomovectví
Termín:
6. října 2015
Místo konání:
zasedací místnost MěÚ Jilemnice
Počet účastníků:
17
Jednání o problematice bezdomovectví za účasti zástupců církve, charity, policie ČR a
městské policie. Za vedení města se akce zúčastnili Ing. Jana Čechová, starostka města
a Vladimír Vinklář, místostarosta města, za MěÚ Jilemnice byla přítomna Mgr. Jindřiška
Vébrová, vedoucí odboru sociálních věcí, Ing. Petr Faistauer, tajemník, Mgr. Kateřina
Jandurová, projektová manažerka a Ing. Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje a
místního hospodářství.
Kulatý stůl – výstavba rodinných domů v Jilemnici
Termín:
26. listopadu 2015
Místo konání:
zasedací místnost MěÚ Jilemnice
Počet účastníků:
23
Diskusní setkání o možnosti výstavby rodinných domů v Jilemnici – lokality Za Lázněmi,
Nouzov, Buben. Za vedení města se akce zúčastnili Ing. Jana Čechová, starostka města
a Vladimír Vinklář, místostarosta města. Za MěÚ Jilemnice byl přítomen Ing. Martin
Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství.

6. KOMUNITNÍ KAMPANĚ
Komunitní osvětové kampaně podporují zdraví a udržitelný rozvoj, jsou založené na
spolupráci mnoha partnerských organizací ve městě. Tyto akce jsou součástí Plánu
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zdraví a kvality života, jehož prostřednictvím jsou názory a podněty veřejnosti přenášeny
do praxe. Tyto akce jsou zaměřené na podporu udržitelného rozvoje, na problematiku
životního prostředí, na předcházení úrazům, na podporu zdraví apod. V roce 2015 se
Zdravé město Jilemnice zapojilo do těchto komunitních kampaní:
Den Země
Termín:
24. dubna 2015
Počet akcí:
1
Počet zúčastněných: 300
Zapojené organizace: MAS Přiďte pobejt!, město Jilemnice, Správa KRNAP
Tématem Dne Země bylo „Rozhlédni se a poznávej“ Organizátoři akce připravili dva
poznávací okruhy. Pro děti 5. a 6. tříd byl připraven velký okruh – Za humna. Na trase je
čekalo několik stanovišť: přání Zemi, kdo to byl?, co umí voda?, o Kozinci, Kobyle a
Kokrháči, pověst o Isidorovi, stromy pro včely, poklady z hroudy, noční lovci, Fair Trade.
Program pro děti 4. tříd probíhal v zámeckém parku a na děti čekalo 8 stanovišt. V rámci
Dne Země byl vysazen jilm horský.

Den bez tabáku
Termín:
8. května 2015
Počet akcí:
1
Počet zúčastněných: 200
Zapojené organizace: T.J. Sokol Jilemnice
T.J. Sokol Jilemnice připravil pro účastníky výstupu na Žalý tři trasy pro pěší a jednu pro
cyklisty. V cíli účastníci obdrželi pamětní list s razítkem. Pro děti byl připraven speciální
„výstupový“ test, za jehož zpracování získaly na Žalém drobnou odměnu.
Evropský týden mobility
Termín:
13. – 19. září 2015
Počet akcí:
8
Počet zúčastněných: 500
Zapojené organizace: Mateřské centrum Rodinka, T.J. Sokol Jilemnice, Klub biatlonu
Jilemnice, BESIP, ÚAMK, Asekol, Autoškola Martin Jindřišek, Informační centrum pro
mládež, Informační centrum Jilemnice, ZUŠ Jilemnice, ČKS SKI Jilemnice, Scolarest,
Městská policie Jilemnice, město Jilemnice
Kampaň ETM je určena pro občany měst a obcí, má za cíl upozornit na problémy se
stále narůstající automobilovou dopravou, a zároveň nabídnout možnosti a výhody
alternativních druhů dopravy.
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7. PARTNERSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
Kvalitní komunitní základ, to je nezbytná součást fungujícího zdravého města.
Partnerství zdravého města bývá nejčastěji vytvořeno s institucemi, nevládními
organizacemi, podniky, školami apod. Partnerství veřejného, neziskového a
podnikatelského postupu je jedním ze základních požadavků pro splnění kategorie
„D“ v rámci oficiálních Kritérií MA21 a čerpání dotací z tuzemských i evropských
zdrojů. Cílem uzavírání partnerství je především spolupráce smluvních stran za účelem
rozvíjení Projektu Jilemnice – Zdravé město a rozšiřování činností na principu MA21
v Jilemnici. Zdravé město má uzavřeny dvě partnerské smlouvy, ostatní partnerství je
uzavřeno pouze ústně a je dané spoluúčastí daného subjektů na různých aktivitách
Zdravého města.
Přehled partnerů, kteří se v roce 2015 zapojili do aktivit ZM:
Národní síť Zdravých měst ČR (www.zdravamesta.cz) – poradní orgán pro
členské municipality, koordinace kampaní, pořádání seminářů, škol NSZM, facilitace
veřejných diskusí.
BESIP – oddělení Ministerstva dopravy ČR (www.ibesip.cz) – spolupráce
s koordinátorem pro Liberecký kraj, panem Miroslavem Kláskem, spolupráce při pořádání
kampaně ETM
Mateřské centrum Rodinka (http://materskecentrum.jilemnicko.cz) – spolupráce
založena na partnerské smlouvě uzavřené v roce 2007, pravidelná účast v kampani ETM
(pořádání Koloběžkiády), spolupráce při konání veřejného fóra ZM (umožnění hlídání
dětí).
T.J. Sokol Jilemnice (http://jilemnice.hyperlink.cz/sokol) – spolupráce při kampani
ETM, volné cvičební hodiny v rámci kampaně. Uspořádání kampaně Den bez tabáku
v rámci akce výstup na Žalý.
Krkonošské muzeum v Jilemnici (www.kmjilemnice.cz) – spolupráce při Dnech
evropského dědictví.
Informační centrum Jilemnice (http://www.mestojilemnice.cz/cz/informacnicentrum) – spolupráce při kampani ETM a Dny evropského dědictví, realizace akce
Jilemnické poznávání, spolupráce při propagaci aktivit Zdravého města.
ZŠ Jana Harracha (www.zsharracha97.cz) – spolupráce založena na partnerské
smlouvě uzavřené v roce 2007, spolupráce při realizaci kampaně Den Země.
ZŠ Komenského (www.komenskeho288.cz) – spolupráce při realizaci kampaně Den
Země.
MAS Přiďte pobejt! o. s. (www.maspridtepobejt.cz) – spolupráce při realizaci
kampaně Den Země.
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Ministerstvo životního prostředí (www.env.cz) – národní koordinace kampaně
ETM.
ČKS SKI Jilemnice (www.skijilemnice.cz) – spolupráce při realizaci kampaně ETM,
pořádání Běhu na Žalý.
Skauti Jilemnice – spolupráce při realizaci kampaně Den Země.
Klub biatlonu Jilemnice (http://kbjilemnice.wz.cz) – spolupráce při realizaci
kampaně ETM, uspořádání akce Přesná muška je pořádná fuška.
Městská policie Jilemnice (http://www.mestojilemnice.cz/cz/mestska-policie) –
spolupráce při realizaci kampaně ETM
Autoškola Martina Jindřiška – spolupráce při realizaci kampaně ETM, Den bez
aut.
Asekol – spolupráce při realizaci kampaně ETM, Den bez aut.
Informační centrum pro mládež a ZUŠ Jilemnice – uspořádání výtvarné
soutěže Památky znovuzrozené a její vyhodnocení v rámci ETM, Dne bez aut.
p. Korda – spolupráce při realizaci kampaně ETM, Den bez aut
ÚAMK – spolupráce při realizaci kampaně ETM, Den bez aut
SDH Jilemnice – spolupráce při realizaci kampaně ETM, Den bez aut
Vzdělávání
Jarní, letní a podzimní škola Národní sítě Zdravých měst ČR – Pravidelná vzdělávací
akce NSZM ČR určená pro koordinátory a politiky Projektu Zdravé město a místní
Agendy 21. V roce 2015 se těchto vzdělávacích akcí zúčastnil koordinátor PZM, Ing.
Martin Šnorbert. Součástí těchto „škol“ je také trénink vybraných dovedností a znalostí
potřebných pro kvalitní realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21.
Ing. Martin Šnorbert je držitelem zlatého certifikátu NSZM ČR, tzn. zúčastnil se
dvouletého akreditovaného vzdělávacího programu pro koordinátory „Místní Agenda 21 a
Projekt Zdravé město WHO“.
Letní školu Národní sítě Zdravých měst ČR hostilo ve dnech 17. – 19. června 2015 město
Jilemnice.
8. PROPAGACE PROJEKTU
Medializace PZM probíhá z pozice Zdravého města Jilemnice na místní úrovni a z pozice
NSZM ČR na národní úrovni. Občané města byli v průběhu roku informováni
prostřednictvím různých médií o přípravě (využívá se především zpravodaje města),
možnostech zapojení do PZM. Medializace upevňuje vnímání široké veřejnosti.
NSZM ČR prezentuje činnosti Zdravých měst pomocí pravidelných tiskových zpráv
vydávaných v průběhu celého roku, NSZM ČR vydává Zpravodaj NSZM ČR, publikuje
v odborných časopisech např. Moderní obec, Veřejná správa, spravuje webové stránky
Zdravých měst, přispívá slovem v rozhlasových vysílání apod.
Webové stránky Zdravého města Jilemnice (www.mestojilemnice.cz/cz/zdravemesto/): Odkaz obsahuje základní informace o projektu, personální složení komise ZM a
MA21, zápisy z jednání, informace o akcích, fotogalerii, ostatní zápisy.
Propagační materiály Zdravého města Jilemnice: V roce 2008 byly
nakoupeny první propagační materiály (propisovací tužky, poznámkové bloky, látkové
tašky), v r. 2009 pak cykloturistické lékárničky. Na počátku r. 2011 byla aktualizována
brožura ZM Jilemnice. Na konci r. 2011 byly nakoupeny nové propagační materiály –
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poznámkové bloky, sady pastelek, propisovací tužky, sportovní vaky, cestovní lékárničky.
V roce 2014 Zdravé město Jilemnice vydalo omalovánky.
Zpravodaj města Jilemnice: Zdravé město pravidelně veřejnost informuje o
důležitých akcích ve zpravodaji, v roce 2015 přidalo ZM seriál sportech a významných
sportovcích. Přehled zveřejněných článků o činnosti ZM a místní Agendě 21:
Leden
Únor
Březen
Duben

Seriál ZM – Ať to frčí!
Seriál ZM – Futsal
Seriál ZM – Lehká atletika
Seriál ZM – Odbíjená
Farmářský trh v Jilemnici
Fair trade
Fórum Zdravého města Jilemnice – plakát
Seriál ZM – Autoklub Krakonoš Jilemnice
Plakát – výstup na Žalý (součást kampaně Den bez tabáku)
Seriál ZM – košíková
Fórum Zdravého města Jilemnice
Den Země
Výstup na Žalý
Plakát – výtvarná soutěž
Seriál ZM – Ing. Otakar Krámský
Výsledky anketního šetření
Zástupci Zdravých měst v Jilemnici
Evropský týden mobility – krátké zprávy a oznámení
Plakát – Dny evropského dědictví
Plakát – výtvarná soutěž
Seriál ZM – fotbal
Dny evropského dědictví v Jilemnici
Farmářské trhy v Jilemnici
Evropský týden mobility – krátké zprávy a oznámení
Zdravé město Jilemnice – poradna zdraví
Plakát – Evropský týden mobility
Plakát – Dny evropského dědictví
Seriál ZM – fotbal pokračování
Zdravé město Jilemnice – poradna zdraví
Plakát – kulatý stůl bezdomovectví
Seriál ZM – plavání
Evropský týden mobility v Jilemnici
Kulatý stůl na téma bezdomovectví
Seriál ZM – lední hokej

Květen
Červen

Červ./srpen

Září

Říjen
Listopad
Prosinec

Vývoj počtu příspěvků o činnosti ZM a MA21 ve zpravodaji města v letech:
Rok
Počet
článků

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11

11

23

26

30

32

30

28

34

Informování zastupitelstva města o činnosti ZM a MA21:
Informace z jednání komise Zdravého města a MA21 jsou zveřejňovány nejenom na
webových stránkách města, ale jsou přeposílány také radě města a tajemníkovi
městského úřadu. Zastupitelstvu města je každý rok předkládána na vědomí hodnotící
zpráva o projektu Jilemnice – Zdravé město.
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Příklady dobré praxe na www.dobrapraxe.cz: Jilemnice na webových stránkách
přispěla do dobré praxe těmito projekty: Realizace energetických úspor v MŠ Zámecká a
MŠ Spořilov, Děti, pozor silnice!, Škola udržitelného rozvoje v Jilemnici. V roce 2011 do
rubriky „střípky“ Jilemnice přispěla následujícími články: Město slaví úspěchy v třídění
odpadů (1.7.2011), Kulatý stůl „Připomínky ke studiím revitalizace veřejné zeleně“
(1.3.2011). V roce 2012 byla zveřejněna v dobré praxi aktivita modulu 3 projektu
Jilemnice – město zeleně o úpravě veřejného prostoru za účasti veřejnosti. V roce 2013
byla do dobré praxe přidána také informace o otázce řešení bioodpadu v Jilemnici (nákup
50 ks kompostérů). V roce 2014 byla v rámci dobré praxe zveřejněna informace o
zateplení budovy bývalé polikliniky č.p. 372, ve které dnes sídlí složky záchranného
integrovaného systému a další.
10. OSTATNÍ AKCE POD HLAVIČKOU MĚSTA A MÍSTNÍ AGENDY 21
Dětský parlament
Dětský parlament (DP) v Jilemnici byl ustanoven na jaře roku 2011. DP se řídí
stanovami, které byly schváleny členy na 2. zasedání dne 30.5. 2011 (v roce 2012 prošly
drobnou korekturou). Metodickou pomoc zajišťuje za město starostka a místostarosta
města a dále koordinátor Zdravého města Jilemnice. Cílem DP je zjišťovat názory
mládeže, prezentovat zájmy mládeže, upozorňovat na problémy mládeže, vytvářet
prostor pro diskusi mládeže s představiteli samosprávy města. DP se schází minim. 1 x
za měsíc, členy DP jsou zástupci ze základních škol (vždy dva zástupci z 6. – 9. třídy ZŠ
ve věku 11 – 16 let, zástupci z primy až kvarty jilemnického gymnázia) – hlasovací právo
má však pouze jeden zástupce z této třídy.
Ekologická stopa města
Jilemnice se připojila k pilotním městům, kteří mají stanovenou ekologickou stopu, ta
odráží, kolik obyvatelé a firmy ve městě za rok spotřebovali zdrojů a kolik při tom vytvořili
odpadů, stanovuje se v globálních hektarech. Ekologická stopa Jilemnice dosahuje 6,83
gha/obyvatele (měřena z ukazatelů roku 2010). V této hodnotě se ze 46 % promítá
vysoká míra spotřeby energií, což je způsobeno průmyslovým podnikem DEVRO. Mezi
pilotními městy má Jilemnice jeden z nejhorších výsledků, ovšem není správné
ekologickou stopu mezi jednotlivými městy porovnávat.
Uhlíková stopa
Uhlíková stopa je nástrojem k měření dopadů lidských aktivit na životní prostředí
vyjadřovaný v ekvivalentech CO2 – nebo-li je to množství uvolněného oxidu uhličitého a
ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby,
našeho života nebo jedné cesty.
Zavádění systému environmentálního řízení EMAS
Zavedení systému EMAS je dalším krokem v aktivitách projektu Jilemnice – Zdravé
město, protože jedním z principů tohoto projektu je i uplatňování principů udržitelného
rozvoje. Účelem zavedení systému EMAS do činnosti úřadu je zlepšování vlivu činnosti
na životní prostředí. Zavedením městský úřad deklaroval svůj postoj k problematice
ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, dále se zavázal k tomu, že bude
vykonávat každodenní provozní činnosti tak, aby došlo ke snížení zatížení životního
prostředí a lidského zdraví. Projekt financovaný z Revolvingového fondu MŽP probíhal
v letech 2010 - 2012. Systém zavádění byl úspěšně ověřen v květnu 2012, certifikát o
zařazení do programu EMAS byl vydán v červenci 2012. V roce 2013 i 2014 byl systém
environmentálního řízení EMAS obhájen. V roce 2015 Městský úřad Jilemnice znovu
získal certifikát o zařazení do programu EMAS.
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Výtvarné soutěže
V roce 2015 byla vyhlášena výtvarná soutěž pro žáky MŠ, ZŠ, gymnázia a ZUŠ –
Památky znovuzrozené. Na začátku září porota vybrala nejzdařilejší díla, jejichž autoři
byli odměněni v rámci kampaně Den bez aut.

11. PŘÍLOHY
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Vyhodnocení ročního plánu zlepšování 2015
Roční plán zlepšování pro rok 2016

12. POUŽITÉ ZDROJE
-

www.zdravamesta.cz
http://ma21.cenia.cz
www.mestojilemnice.cz
Interní materiály Zdravého města Jilemnice
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Příloha č. 1 – Vyhodnocení ročního plánu zlepšování 2015
Plán zlepšování je nástrojem, který pomáhá přehledně formulovat, jakého zlepšení má být v
daném roce v rámci zdravého města a MA21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21). Součástí
plánu jsou nejen cíle zlepšení ZM a MA21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění,
odpovědní řešitelé a ukazatele úspěšnosti realizace.
Název činnosti
Naplnění kritérií v kategoriích D, C, C+ místní
Agendy 21. V kategorii C+ budou opětovně
splněna následující kritéria: stanovení a
sledování
vlastních
indikátorů
MA21,
sledování mezinárodně standardizovaných
indikátorů UR, certifikované proškolení
koordinátora MA21, výměna zkušeností a
přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21.

Termín:
Ukazatel:
Zodpovědnost:

30.11.2015
Databáze MA21
Koordinátor ZM

Spolupráce:

Komise ZM a MA21

Vyhodnocení:
Do databáze MA21 byly v termínu zadány všechny potřebné informace k naplnění kategorií
D, C a C+. Přehled naplněných kritérií je k dispozici na http://ma21.cenia.cz.
Název činnosti
Zveřejnění vlastních příkladů dobré praxe.

Termín:
Ukazatel:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

30.11.2015
www.dobrapraxe.cz
Koordinátor ZM
Komise ZM a MA21

Vyhodnocení:
Ve střípkách dobré praxe byla zveřejněna informace o činnosti Televize Krkonoše.
Název činnosti
Aktivní zapojování veřejnosti do oblasti
plánování a rozhodování (kulaté stoly, veřejné
fórum)

Termín:
Ukazatel:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

30.11.2015
1x kulatý stůl
1x veřejné fórum
Koordinátor ZM
Komise ZM a MA21

Vyhodnocení:
V roce 2015 se veřejné fórum Zdravého města Jilemnice konalo 23. dubna za účasti 70
osob. Diskusní setkání u kulatého stolu se konala celkem 3 – 16. září na téma cyklodoprava
v Jilemnici a okolí, 6. října byla diskuse věnována bezdomovectví a 26. listopadu se
uskutečnilo setkání u kulatého stolu na téma výstavba rodinných domů v Jilemnici
Název činnosti
Realizace mezinárodních kampaní:
- Den Země
- Den bez tabáku
- Evropský týden mobility

Termín:
Ukazatel:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

30.9.2015
Tisková zpráva
Koordinátor ZM
Komise ZM a MA21, partneři
kampaní

Vyhodnocení:
Den Země proběhl 24. dubna, organizátorem akce byla MAS „Přiďte pobejt“ spolu s partnery
městem Jilemnice a Správou KRNAP. Den bez tabáku se uskutečnil 8. května v rámci akce
pořádané T.J. Sokol Jilemnice – Výstup na Žalý. Evropský týden mobility proběhl v termínu
od 13. do 19. září, organizátorem bylo město Jilemnice spolu s dalšími partnery.
Název činnosti
Aktivity dětského parlamentu (zapojení do
kampaní, konání dětského fóra, pravidelné
schůzky parlamentu)

Strana 15 (celkem 17)

Termín:
Ukazatel:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

30.11.2015
1 x dětské fórum
zápisy ze schůzí
Koordinátor DP
Komise ZM a MA21
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Vyhodnocení:
Dětský parlament se v roce 2015 pravidelně scházel, ze setkání jsou pořízeny zápisy, které
jsou zveřejňovány na www.mestojilemnice.cz. 17. dubna 2015 se uskutečnilo dětské fórum.
27. a 28. ledna členové dětského parlamentu uspořádali souboj tříd.
Název činnosti
Sledování a vyhodnocování místních ukazatelů
a společných evropských indikátorů.

Termín:
Ukazatel:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

30.11.2015
sledované indikátory
Koordinátor ZM
Komise ZM a MA21

Vyhodnocení:
Ze společných evropských indikátorů byly v roce 2015 sledovány indikátory A1: Spokojenost
občanů s místním společenstvím a A3: Mobilita a místní přeprava. Výsledky sledování jsou
dostupné na webových stránkách města Jilemnice.
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Příloha č. 2 – Roční plán zlepšování pro rok 2016
Plán zlepšování je nástrojem, který pomáhá přehledně formulovat, jakého zlepšení má být v
daném roce v rámci ZM a MA21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21). Součástí plánu jsou
nejen cíle zlepšení ZM a MA21 pro daný rok, ale také termíny jejich plnění, odpovědní
řešitelé a ukazatele úspěšnosti realizace.
Doporučený postup je, aby koordinátor ZM a MA21 připravil návrh plánu zlepšování,
následně jej projednal v Komisi ZM a MA21 a poté předložil ke schválení vedení města
(radě/zastupitelstvu). Schválení plánu ve vedení města je důležitým krokem, který
napomůže informovat vedení o aktivitách v rámci ZM a MA21.
Název činnosti
Naplnění kritérií v kategoriích D, C, C+ místní
Agendy 21. V kategorii C+ budou opětovně
splněna následující kritéria: stanovení a
sledování
vlastních
indikátorů
MA21,
sledování mezinárodně standardizovaných
indikátorů UR, certifikované proškolení
koordinátora MA21, výměna zkušeností a
přenos příkladů dobré praxe v oblasti MA21.

Termín:
Ukazatel:
Zodpovědnost:

30.11.2016
Databáze MA21
Koordinátor MZ

Spolupráce:

Komise ZM a MA21

Termín:
Ukazatel:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

30.11.2016
www.dobrapraxe.cz
Koordinátor ZM
Komise ZM a MA21

Termín:
Ukazatel:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

30.11.2016
1x kulatý stůl
1x veřejné fórum
Koordinátor ZM
Komise ZM a MA21

Termín:
Ukazatel:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

30.9.2016
Tisková zpráva
Koordinátor ZM
Komise ZM a MA21

Termín:
Ukazatel:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

30.11.2016
1x dětské fórum
zápisy ze schůzí
Koordinátor DP
Komise ZM a MA21

Termín:
Ukazatel:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

30.11.2016
Zprávy o MA21
Koordinátor DP
Komise ZM a MA21

Termín:
Ukazatel:
Zodpovědnost:
Spolupráce:

30.11.2016
Tisková zpráva
Koordinátor DP
Komise ZM a MA21

Název činnosti
Zveřejnění vlastních příkladů dobré praxe na
www.dobrapraxe.cz

Název činnosti
Aktivní zapojování veřejnosti do oblasti
plánování a rozhodování (kulaté stoly, veřejné
fórum)

Název činnosti
Realizace mezinárodních kampaní:
- Den Země
- Den bez tabáku
- Evropský týden mobility
- Světový den zdraví

Název činnosti
Aktivity dětského parlamentu (zapojení do
kampaní, konání dětského fóra, pravidelné
schůzky parlamentu)

Název činnosti
Uveřejňování
zpráv
o
MA21
v místních/regionálních/celostátních mediích

Název činnosti
Realizace osvětové akce k UR, MA21 a
souvisejícím tématům pro úřad nebo veřejnost
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