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Projekt Jilemnice – Zdravé město
Rada města
Ústřední automotoklub ČR
Zastupitelstvo města
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ÚVOD
Město Jilemnice má za sebou první rok v roli aktivního člena Národní sítě Zdravých měst ČR
(NSZM ČR). Rok 2007 byl ve znamení vytvoření organizační struktury pro Projekt Jilemnice –
Zdravé město, byl to rok přelomový, kdy se pomocí píle a pracovitosti podařilo Jilemnici přesunout
mezi pokročilé členy. Rok 2007 byl rokem mnoha změn, kdy se začalo více spolupracovat s občany
města, občané byli zváni k diskusním stolům, byli pravidelně informování o aktivitách, do kterých se
mohou zapojit, měli možnost zapojit se do aktivního dění kolem aktivit Projektu Jilemnice – Zdravé
město (PZM). Tento započatý postup má podporu vedení města, cílem politického vedení je
v těchto aktivitách nadále pokračovat.
Proč je hodnotící zpráva zpracovávána? Hodnotící zpráva má za úkol informovat nejširší veřejnost,
vedení města, podnikatele, partnery a další o činnostech v rámci Projektu Jilemnice – Zdravé
město, jedná se o informační dokument, který informuje o realizovaných aktivitách v roce 2007.
Předkládání hodnotících zpráv vedení města je současně jednou z podmínek oficiálních Kritérií
místní Agendy 21, které schválila Rada vlády pro udržitelný rozvoj.
1. HISTORIE ČLENSTVÍ V NSZM ČR
Jilemnice vstoupila do NSZM ČR v roce 2002, tehdy jako člen „pozorovatel“. Již v roce 2003 byla
ustanovena komise Zdravého města Jilemnice. Historicky prvním politikem byla bývalá paní
starostka Mgr. Jaroslava Kunátová, kterou v roce 2007 vystřídala paní Ing. Jana Čechová,
místostarostka města. Mgr. Kunátová však práci kolem PZM neopustila, ale aktivně se chopila
předsednictví komise Zdravého města.
Během členství, v letech 2002 – 2006, jsme podpořili několik komunitních kampaní, především
Evropský den bez aut. Zástupci města se účastnili nejenom tématických seminářů, ale také valných
hromad. Během těchto let však nebyl uplatňován žádný ze systémů zlepšování kvality veřejné
správy. Přelom v přístupu ke zvyšování kvality veřejné správy přišel až s rokem 2007, kdy se
začala vytvářet komise Zdravého města a do aktivit města se začali zapojovat občané, příspěvkové
organizace, podnikatelé.
Prvním úspěchem Zdravého města Jilemnice je postup v oficiálních Kritérií místní Agend 21
(schválené Radou vlády České republiky pro udržitelný rozvoj) do kategorie D. Dle Kritérií
podpory zdraví v roce 2007 Zdravé město Jilemnice dosáhlo úrovně C. Celorepubliková
databáze místních Agend 21 je umístěna na následujících internetových stránkách:
http://ma21.cenia.cz/
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2. VYTVOŘENÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PROJEKTU JILEMNICE – ZDRAVÉ MĚSTO
Deklarace Projektu Jilemnice – Zdravé město (březen 2007, usnesení ZM č. 19/07)
Deklarace PZM je dokument, který představuje oficiální souhlas města k postupu dle
mezinárodních dokumentů – Zdraví 21 a Agenda 21 v rámci PZM. Viz příloha č. 1
Komise Zdravého města – jmenování členů (březen 2007, usnesení RM č. 66/07)
Komise Zdravého města je pověřeným orgánem rady města nad procesy PZM a místní Agendy 21
(MA21). Je orgánem fungujícím na základě mezisektorového partnerství, jsou zde zastoupeny
subjekty z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru.
Předsedkyní komise Zdravého města je Mgr. Jaroslava Kunátová, v roce 2007 se komise
Zdravého města sešla 5x. Z každého setkání jsou vyhotovovány zápisy, které jsou k nahlédnutí na
webových stránkách města, pod odkazem Zdravé město.
Členové komise ZM (aktualizováno k 31.08.2008):
Ing. Dagmar Stolínová
odbor rozvoje a místního hospodářství – odpadové hospodářství, člen
komise životního prostředí
Mgr. Helena Henychová
Gymnázium Jilemnice, člen komise kultury a školství

Julie Havlíčková

Mateřské centrum Rodinka Jilemnice (neziskový sektor)

Jana Kavanová

Masarykova městská nemocnice Jilemnice, člen komise bytové a
sociální
Brano a.s. Jilemnice, člen komise dopravy a veřejného pořádku
živnostník (geodézie), člen komise rozvoje, zastupitel města
člen komise rozvoje podnikání, soukromý podnikatel

Aleš Matouš
Bohumil Flégl

Zdeněk Nosek

Politik PZM a MA21 (březen 2007, usnesení ZM č. 19/07)
Politikem byla jmenována Ing. Jana Čechová, místostarostka Města Jilemnice. Politik PZM a
MA21 zastřešuje základní procesy v rámci PZM a MA21 navenek. Politik zodpovídá za strategickou
část zmíněného procesu, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do aktivit a
směřování municipality k dalšímu rozvoji.
Koordinátor PZM a MA21 (březen 2007, usnesení RM č. 70/07)
Koordinátorem byl jmenován Ing. Martin Šnorbert, vedoucí odboru rozvoje a místního
hospodářství. Koordinátor komplexně sleduje proces PZM a MA21, vyhodnocuje a přináší potřebné
podněty a inovace (týmž usnesením byla jmenována koordinátorkou komunitního plánování Petra
Therová, DiS.).
3. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI
Komunitní plán, tzv. Plán zdraví a kvality života, představuje dohodu – formulaci problémů
z pohledu veřejnosti. V tomto plánu se sledují všechny oblasti s vlivem na kvalitu života a zdraví
obyvatel města. Každoročně se ve Zdravých městech konají tzv. Fóra Zdravého města, jsou to
veřejná setkání za účasti zástupců co nejvíce cílových skupin (veřejná správa, neziskový a
podnikatelský sektor, vzdělávací a odborné instituce i široká veřejnost), cílem je základní formulace
komunitního plánu, který se v následujících letech aktualizuje, případně doplňuje o měřitelné
indikátory.
Kulatý stůl je interaktivní forma zapojení veřejnosti. Očekává se aktivní diskuze a výstupy všech
jeho účastníků. Kulatý stůl by měl nastavit parametry pro řešení problémů.
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Plán zdraví a kvality života Jilemnice (Fórum Zdravého města Jilemnice)
Termín:
15. února 2007, od 15 hod
Moderátor:
Ing. Petr Švec – ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR
Místo konání:
MěÚ Jilemnice, zasedací místnost
Počet účastníků:
45 účastníků
Obsahová náplň:
První veřejné setkání, které přineslo odpověď na otázku, co si zúčastnění představují pod pojmem
„Zdravé město Jilemnice“ a odpovídali na myšlenku: „naše město bude zdravé, pokud vyřešíme
následující cíle v souladu s udržitelným rozvojem…“. Z tohoto setkání vznikla první verze Plánu
zdraví a kvality života Jilemnice, který zahrnoval následující problémové okruhy: veřejná správa,
informovanost, strategický rozvoj; životní prostředí; zdravý životní styl, sociální oblast, bydlení;
vzdělávání a výchova; volný čas, kultura, sport; podnikání a zaměstnanost; doprava, prevence
kriminality, bezpečnost občanů.
Kulatý stůl „Regenerace panelového sídliště Spořilov“
Termín:
19. března 2007, od 18 hod
Moderátor:
Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství
Místo konání:
MěÚ Jilemnice, zasedací místnost
Počet účastníků:
12 účastníků
Obsahová náplň:
Regenerace panelového sídliště Spořilov je dlouhodobým projektem, který je rozdělen na etapy až
do r. 2011. Žádost o dotaci na projekt Regenerace panelového sídliště Spořilov se předkládá
každoročně do programu MMR – Program podpory bydlení, kde se prokazuje zapojení veřejnosti
do plánování navržených opatření. Podněty jsou dále zapracovány do následných etap.
Kulatý stůl „Zdravý životní styl, sociální oblast, bydlení“
Termín:
18. června 2007, od 18 hod
Moderátor:
Jana Kavanová – člen komise ZM a komise bytové a sociální
Místo konání:
MěÚ Jilemnice, zasedací místnost
Počet účastníků:
20 účastníků
Obsahová náplň:
Na základě výzev občanů byl v červnu uspořádán kulatý stůl na téma „zdravý životní styl, sociální
oblast, bydlení“. Z diskuse občanů vyplynuly problémy, které byly postoupeny k řešení jednotlivým
pracovníkům městského úřadu. Výpis hlavních diskusních témat: hlučnost ve skladu automobilky
Škoda v Hrabačově, absence sušáků na prádlo u čp. 496 – 499, neukáznění pejskaři, reklamní
panely na pěší zóně, zápach z autolakovny v ulici Ke Trati, sadové úpravy u čp. 635 – 637 a další.
Kulatý stůl „Doprava a veřejný pořádek“
Termín:
17. září 2007, od 18 hod
Moderátor:
Aleš Matouš – člen komise ZM a komise dopravy a veřejného pořádku
Místo konání:
MěÚ Jilemnice, zasedací místnost
Počet účastníků:
12 účastníků
Obsahová náplň:
Kulatý stůl byl součástí programu kampaně Evropský týden mobility, přítomným na dotazy
odpovídala komise dopravy a veřejného pořádku a radní Libereckého kraje pro dopravu, pan Mgr.
Vladimír Richter. Otázky se týkaly kruhových objezdů na území Jilemnice, řešení cyklostezek,
chodníků, přechodů pro chodce, umístění kamerového systému či parkovacích ploch.
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4. PARTNERSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ
Kvalitní komunitní základ, to je nezbytná součást fungujícího Zdravého města Jilemnice. 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. Partnerství je také jednou ze
základních podmínek úspěšného 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.
Partnerství se Základní školou Jana Harracha a Oblastní charitou Jilemnice
Uzavřením partnerství se smluvní strany dohodly na vzájemné a bezplatné spolupráci v rámci PZM
a MA21, v následujících oblastech:

příprava, realizace a spolupráce na vybraných projektech podporujících PZM a
MA21,
součinnost a spolupráce při mapování ukazatelů zdraví a udržitelného rozvoje
v rámci PZM a MA21,
součinnost a spolupráce při organizačním zajištění akcí a kampaní PZM a MA21,
poskytování informací využitelných pro postup PZM a MA21 v rámci komunitního a
expertního plánování,
součinnost při jednáních a práci formálních i neformálních pracovních skupin, týmů a
komisí v rámci PZM a MA21,
vzájemná informovanost o důležitých vlastních akcích a aktivitách,
vzájemná propagace a medializace partnerů, vzájemné využívání log a dalších
grafických prvků partnera při prezentaci výstupů ze společných akcí a aktivit,
součinnost a spolupráce při propagaci hodnot zdraví, udržitelného rozvoje a kvality
života.
Partnerství bylo uzavřeno na základě Dohod o přistoupení partnerství dle § 51 zákona č. 40/1964
Sb., občanský zákoník, v platném znění. Obě dohody byly podepsány statutárními zástupci dne
23.7.2007.
Vzdělávání koordinátora PZM a MA21: Jarní, letní a podzimní škola NSZM ČR
Pravidelná vzdělávací akce NSZM ČR určená pro koordinátory a politiky Projektu Zdravé město a
místní Agendy 21 (PZM a MA21). Součástí „školy“ je také trénink vybraných dovedností a
znalostí potřebných pro kvalitní realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 (např.
medializační a komunikační dovednosti, facilitace, metoda logického rámce a další). Část programu
je vždy věnována diskusi konkrétních problémových oblastí realizace PZM a MA21 definovaných
samotnými koordinátory a politiky. V roce 2007 se zástupci Města Jilemnice zúčastnili Jarní
školy v Novém městě na Moravě, Letní školy v Ústí nad Labem a Podzimní školy ve Vsetíně.
Vzdělávací akce pro veřejnost: Udržitelný rozvoj ve strategickém plánování
Termín:
25. října 2007, od 18 hod
Lektoři:
PhDr. Ivan Rynda – vedoucí katedry sociální a kulturní ekologie University Karlovy
RNDr. Jiřina Vargová – koordinátorka projektu Strategie rozvoje LK 2006 - 2020
Místo konání:
MěÚ Jilemnice, zasedací místnost
Počet účastníků:
18 účastníků
Obsahová náplň:
Přednáška o udržitelném rozvoji trvající 2,5 hod a následná diskuse ohromila snad každého
z přítomných. Přesvědčivý výkon doktora Ryndy, který představil udržitelný rozvoj od počátku
lidstva až do současnosti, doplnila svými zkušenostmi ze strategického plánování Libereckého kraje
doktorka Vargová. Smysl a podstata udržitelného rozvoje byl vysvětlen nejenom pomocí slov, ale
také pomocí obrázků a grafů. Tato přednáška byla uspořádána v souvislosti s počátkem procesu
strategického plánování.
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5. PROPAGACE
Medializace PZM probíhá z pozice Města Jilemnice na místní úrovni a z pozice NSZM ČR na
národní úrovni. Občané města byli v průběhu roku informování prostřednictvím různých médií o
přípravě, možnostech zapojení do PZM. Medializace upevňuje vnímání široké veřejnosti.
Webové stránky Města Jilemnice
Na webových stránkách Města Jilemnice se pod odkazem Zdravé město nacházejí informace o
PZM a MA21. Tyto stránky jsou postupně aktualizovány a doplňovány o nové informace, akce a
činnosti Zdravého města Jilemnice.
http://www.mestojilemnice.cz/cz/zdrave-mesto/
Logo Zdravého města Jilemnice
Aktivity Zdravého města Jilemnice jsou od počátku roku 2008 prezentovány
logem Zdravého města Jilemnice, které na podzim r. 2007 navrhla žákyně
6.A II. ZŠ v Jilemnici - Aneta Šmídová.
Jilemnice – zpravodaj města
V průběhu celého roku 2007 komise ZM pravidelně informovala čtenáře místního zpravodaje o
aktivitách Zdravého města Jilemnice. Za rok 2007 celkem 11 příspěvků ve zpravodaji města.
Informovanost zastupitelstva a rady města
Komise ZM je poradním orgánem rady města, proto jsou všechny zápisy z jednání komisí
rozesílány členům rady města, je tak zajištěna maximální informovanost o činnostech komise ZM.
Regionální tisk
Zajímavé akce pořádané Zdravým městem jsou propagovány také pomocí regionálního tisku,
koordinátor PZM a MA21 pravidelně spolupracuje s redaktorkou Deníku Turnovska a Semilska.
Přehled zveřejněných tiskových zpráv za rok 2007:
29.01.2007 Plán zdraví pro budoucnost města (Deník Turnovska a Semilska)
19.02.2007 Plánovali Zdravé město (Deník Turnovska a Semilska)
20.02.2007 Jilemničtí plánovali Zdravé město (Litoměřický deník)
14.09.2007 Evropského týdne mobility se zúčastní i Turnov a Jilemnice (Deník Turnovska a
Semilska)
03.10.2007 Mezinárodní Dny zdraví proběhnou poprvé v Jilemnici (Deník Turnovska a Semilska)
20.11.2007 Jilemničtí ocenili místní studenty (Deník Turnovska a Semilska)
Ostatní propagace
Ke každé veřejné akci Zdravého města Jilemnice se tvoří plakáty, které jsou pak umístěny po
vývěsních plochách na území města. Další propagace je pomocí místního rozhlasu.
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6. FINANČNÍ PODPORA
Neinvestiční dotace Ministerstva životního prostředí pro MA21
Město Jilemnice obdrželo v roce 2007 dotaci ve výši 20 000 Kč na podporu zavádění a rozvoje
místní Agendy 21. Dotace byla využita na nákup reflexních prvků pro děti předškolního a školního
věku, které se zúčastnily Evropského dne bez aut. Dále byla z dotace hrazena přednáška (odměna
přednášejících) na téma „Udržitelný rozvoj ve strategickém plánování“.
Sponzorský dar ČSAD Semily, a. s.
Společnost ČSAD Semily, a. s. poskytla Městu Jilemnici sponzorský dar ve výši 12 054 Kč na
nákup reflexních vestiček, které byly darovány dětem z mateřských škol v Jilemnici u příležitosti
kampaně Evropský týden mobility.
Sponzorský dar Cyklo-ski Špicar
Cyklo-ski Špicar Jilemnice poskytl na zabezpečení kampaně Evropský týden mobility věcný dar ve
výši 959 Kč.
Sponzorský dar LS Sport s. r. o.
LS Sport Vrchlabí poskytl na zabezpečení organizace kampaně Dny Zdraví v Jilemnici finanční dar
ve výši 1 000 Kč.
Sponzorský dar Regenerační centrum naděje Jilemnice
Regenerační centrum naděje v Jilemnici poskytlo na zabezpečení organizace kampaně Dny Zdraví
v Jilemnici finanční dar ve výši 1 000 Kč.
Sponzorský dar Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
VZP ČR poskytla na realizaci kampaně Dny Zdraví částku ve výši 2 000 Kč.
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7. KOMUNITNÍ KAMPANĚ
Již od počátku svého členství v NSZM ČR se Město Jilemnice snaží rozšiřovat spolupráci mezi
mnoha subjekty v rámci komunitních kampaní pro veřejnost. Tyto akce přispívají k osvětě v řadě
tématických oblastí, ale především jsou základem pro budování partnerství. Tyto akce jsou
zaměřené na podporu udržitelného rozvoje, na problematiku životního prostředí či podporu zdraví.
Mezi pravidelně se opakující kampaně patří Den Země a Evropský týden mobility/Evropský den bez
aut, v roce 2007 se v Jilemnici poprvé konaly Dny Zdraví.
Den Země
Termín konání:
Počet akcí:
Počet zúčastněných:
Zapojené organizace:

20. dubna 2007
1
500
Město Jilemnice, skauti Jilemnice, Poradenské centrum pro venkov,

Oslavy Dne Země proběhly v zámeckém parku, kde na účastníky čekala stanoviště na následující
témata – ptactvo a jejich hlasy, jarní květena, Krkonošský národní park, zpracování ovčí vlny, stav
naší planety, třídění odpadů a další.
Evropský týden mobility a Evropský den bez aut
Termín konání:
16. – 22. září 2007
Počet akcí:
9
Počet zúčastněných:
2 700
Zapojené organizace:
Město Jilemnice, BESIP, ÚAMK, Městská policie Jilemnice, Informační centrum Jilemnice, Policie
ČR, ČSAD a. s. Semily, ČKS SKI Jilemnice, Mateřské centrum Jilemnice, ZŠ Harracha, Autoškola
Martin Jindřišek, HZS a JSDHO Jilemnice, Ekofarma U Kotyků, KČT Jilemnice, ZŠ Komenského,
EUREST, MŠ Jilemnice a Český červený kříž.
První ročník mezinárodní kampaně Evropský týden mobility proběhl především díky ochotě a
vstřícnosti místních organizací a podnikatelů. Po celý týden probíhal program, který byl přizpůsoben
všem věkovým kategoriím. Předškolní děti – beseda s Policií ČR, Koloběžkiáda, Evropský den bez
aut, Běh na Žalý; děti a mládež – Den otevřených dveří v ČSAD a. s. Semily a HZS a JSDHO
v Jilemnici, Evropský den bez aut, „Děti, pozor silnice!“, Běh na Žalý; dospělí – Jilemnická
poznávání, kulatý stůl na téma „Doprava a veřejný pořádek“, Evropský den bez aut, Běh na Žalý.
Dny Zdraví
Termín konání:
4. – 17. října 2007
Počet akcí:
4
Počet zúčastněných:
50
Zapojené organizace:
Město Jilemnice, Masarykova městská nemocnice Jilemnice, Intersport Jilemnice, Regenerační
centrum Naděje, Sport Puma, VZP ČR, Aerobikové studio Artur
„Nultý“ ročník kampaně Dny Zdraví vznikl díky aktivitě Jany Kavanové, členky komise ZM a komise
bytové a sociální, která připravila zajímavý program zahrnující např. vstup na vybrané hodiny
aerobiku zdarma, měření hladiny cholesterolu, krevního tlaku, váhy, výšky, tělesného tuku v MMN
Jilemnice, přednášku Preissnitz Walking a další.
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8. PŘÍLOHY
Příloha č. 1 Deklarace Projektu Jilemnice – Zdravé město
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Příloha č. 2 Důležité odkazy
Odkazy:
Město Jilemnice (www.mestojilemnice.cz)
Národní síť Zdravých měst ČR (www.nszm.cz)
Databáze příkladů dobré praxe (www.dobrapraxe.cz)
Informační systém DataPlán NSZM ČR (http://dataplan.nszm.cz)
Cenia – česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz)
Databáze MA21 v ČR (http://ma21.cenia.cz)
Mezinárodní projekt Zdravé město WHO (www.euro.who.int)
Světová zdravotní organizace (www.who.int/en)
Dokumenty, o které se opíráme:
místní agenda 21
Zdraví 21
Národní akční plán zdraví a životního prostředí
Partneři Projektu Jilemnice – Zdravé město:
Oblastní charita Jilemnice (www.charita.jilemnicko.cz)
Mateřské centrum "Rodinka" (http://materskecentrum.jilemnicko.cz)
Základní škola Jilemnice, Jana Harracha 97 (www.zsjilemnice.ipnet.cz)
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Příloha č. 3 Roční plán zlepšování PZM a MA21 2008 (usnesení RM č. 220/07)

ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PZM A MA21
Jilemnice 2008

Činnost
Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaně Den
Země
Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaně ETM a
EDBA
Příprava, uspořádání a vyhodnocení kampaně Dny
zdraví
Obhajoba kategorie D a naplňování kritérií kategorie
C v oficiální evidenci MA21

Termín

Ukazatel

článek v regionálních
médiích, zápisy
článek v regionálních
15.10.2008
médiích, zápisy
článek v regionálních
15.11.2008
médiích, zápisy
záznam v Databázi
15.12.2008
MA21
31.05.2008

Zodpovědnost

Spolupráce

komise ŽP

komise ZM

komise ZM

komise dopravy a
veřejného pořádku

komise bytová a
sociální

komise ZM

koordinátor PZM

politik ZM

Vyhodnocení činnosti PZM a MA21

31.12.2008 prezentace činnosti

koordinátor PZM

komise ZM, politik
ZM

Zavedení strategického dokumentu do DataPlánu
NSZM

30.12.2008 záznam v DataPlánu

koordinátor PZM

politik ZM

Medializace aktivit PZM a MA21

min. 4 články
15.11.2008 v regionálních
médiích

koordinátor PZM

ostatní členové
komise

Provázání strategického dokumentu s komunitním
plánem zdraví a kvality života

30.12.2008 strategický dokument

komise ZM a
rozvoje

politik ZM

Zavedení DataPlánu NSZM do činnosti úřadu

30.12.2008

koordinátor PZM

vedoucí odborů,
tajemník

Změna grantového systému na GS ZM Jilemnice

31.12.2008 usnesení RM

tajemník úřadu

komise ZM

záznamy
v DataPlánu NSZM



