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Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

 

konané dne 18. 9. 2017 od 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

Přítomni: 

• Zora Berglová 

• Lenka Brožová 

• Lenka Čermáková 

• Josef Douša 

• Petr Hermann 

• Kateřina Krňáková 

• Alena Kuldová 

• Miroslava Najmanová 

• Jana Pavlasová 

• Jaroslav Růžička 

• Veronika Vedejová 

• Irena Vodičková 

• Jan Vochomůrka 

• Lukas Wünsch 
 

Omluveni: 

• Robert Čelko 

• Blanka Ježková 

• Pavla Kofrová 

• Ivana Poláčková 

• František Pražák 

• Lenka Simerská 

• Petra Smetanová 

• Antonín Tym 
 
Nepřítomni: 

• Magdalena Šabatová 
 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann, zapisovatel: Mgr. Irena Vodičková 

Program: 

1. Akční plán k auditům UR 2016 - opatření a příprava na obhajobu 23. 10. 

2. Úředník na kole – vyhodnocení soutěže 

3. Evropský týden mobility – informace o akcích 

4. Informace ke zdravotnímu plánu 

5. Dny zdraví – harmonogram akcí 

6. Projekt part. rozpočtu 2017 - Bosá stezka 

7. Různé 
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BOD 1 - Akční plán k auditům UR 2016 - opatření a příprava na obhajobu 23. 10. 

Po představení nové koordinátorky Zdravého města Litoměřice Ireny Vodičkové (IV) byli přítomní seznámeni 
s přípravou obhajoby Zdravého města Litoměřice, která se bude konat v pondělí 23. 10. od 13 hodin na 
Hradě. V současné době probíhá vyhodnocení akčního plánu v jednotlivých oblastech, příprava prezentace a 
organizační zajištění akce. Všichni členové jsou srdečně zváni, nutná je registrace na webu Zdravého města. 

Komise přijala informaci o obhajobě Zdravého města. 

 

BOD 2 - Úředník na kole – vyhodnocení soutěže 

Členové komise byli seznámeni s průběhem a vyhodnocením akce, které se zúčastnilo 14 úředníků, kteří 
splnili limit min. 25 jízd a kteří ujeli na kole a koloběžce celkem11 886 km (oproti 2016: 17 úředníků ujelo 
8 763 km).  

Tereza Kalinová informovala o připravovaném nákupu elektrokol také pro Městskou policii z dotačního 
programu ERDF. 

Členové komise doporučili více zpropagovat jízdu na kole po městě prostřednictvím větší viditelnosti 
Městské policie při jízdě na kole. 

 

BOD 3 - Evropský týden mobility – informace o akcích 

Členové komise byli seznámeni s akcemi, které jsou připraveny v rámci Evropského týdne mobility v týdnu 
16. - 22. 9. Přehled všech akcí je uveden na městských výlepových plochách. Děkujeme všem, kdo se podílí 
na přípravě akcí.  

 

BOD 4 - Informace ke zdravotnímu plánu 

Petr Hermann seznámil členy komise s dosavadním řešením problematiky zdraví, která stále není jasně 
nastavena. 3. 10. se bude konat jednání všech zainteresovaných stran k dořešení situace.  

 

BOD 5 - Dny zdraví – harmonogram akcí 

IV předložila harmonogram akcí ke Dnům zdraví. Přehled akcí bude zveřejněn na městských výlepových 
plochách. 

Přehled akcí je přílohou zápisu 

Děkujeme všem, kdo se podílí na přípravě akcí. 

 

BOD 6 - Projekt participativního rozpočtu 2017 - Bosá stezka 

Petr Hermann informoval přítomné členy o otevření Bosé stezky, která je umístěna na stadionu ZŠ U 
Stadionu, stezku lez využít při různých příležitostech - např. při Seniorských dnech. 

Doporučení členů komise: Vzhledem k její prospěšnosti by bylo dobré replikovat tuto stezku na různých 
místech - např. na sídlišti u Luny, na veřejně dostupných hřištích základních škol, nebo na Střeleckém 
ostrově. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOEOK4ZzOyzt2oQCjaciewMN7kbLaiDHPXMRysQpsnejTNwA/viewform
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BOD 7 - Různé 

• Úspěšně proběhla prázdninová akce „Bez přilby nevyjedu“. 

• L. Brožová vyzvala přítomné ke sdílení a hlasování v anketě „Park roku“ - www.parkroku.cz - Jiráskovy 
sady. V této souvislosti proběhla diskuze k chemickému ošetření trávníků a venčení psů – nutnost 
osvěty. 

• K. Krňáková informovala o stížnosti maminek při stříkání trávníků. 

• K. Krňáková informovala o průběhu akce Den seniorů (1. 9.). 

• M. Najmanová informovala o vyhlášení soutěže Bezpečnost seniorů a výtvarné soutěže pro školy 
„Správným směrem“. 

• T. Kalinová informovala o soutěži sběrného dvora o ceny „Odpadománie“ - do 31. 10. 2017.  

• Dále byli členové informováni o těchto akcích:  

▪ K. Krňáková: pondělí 2. 10. Cvičení ve vodě pro seniory – zdarma od 13.15 hodin – krytý bazén 
Litoměřice, dále každé pondělí od 13.15 hodin – za 40 Kč/hod. 

▪ 4. 10. -  IZS Tvůj ochránce – pro 5. třídy ZŠ na Zahradě Čech 

▪ 26. 10. - přednáška a vaření učitelů (prezent. akce na podporu zdraví) - SŠPHS, Dlouhá ul. 
▪ 20. 2. 2018 - soutěž ve vaření škol 

▪ přelom 10/11/2017 - Kulatý stůl k dopravě 

▪ – 1. - 3. 11 - Podzimní škola zdravých měst Vsetín 

▪ příprava seminářů na školách k dopravě – projekt Mobilita 

▪ 23. - 24. 11. - Energetická konference – Dům kultury 

▪ průzkum dopravního chování – info na webu města prostřednictvím tazatelů 

▪ příprava aktualizovaného webu Zdravého města 

▪ protikuřácké besedy pro střední školy 
 

Konec jednání: 15.30 hod. 

 

Termín příštího jednání: 9. 10. 2017 ve 14.00 hod. 

 

Zapsala: Irena Vodičková 

http://www.parkroku.cz/

