
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 

 

konané dne 29. 10. 2012 od 14:00 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

Přítomni: 

 Petr Hermann 

 Rita Vlčková 

 Alena Kuldová 

 Pavla Kofrová 

 Alena Kaiserová 

 Miroslava Najmanová 

 Blanka Ježková 

 Andrea Křížová 

 Petr Krňák 

 Petra Smetanová 

 František Pražák 

 Ludmila Punčochářová 

 Jana Hanousková 

 Zora Berglová 

 Veronika Vedejová 

Omluven: 

 Renata Cermanová 

 Jana Vičarová 

 Antonín Tym 

 Ivana Poláčková 
 

Nepřítomen: 

 Renáta Jurková 

 Lenka Brožová 
 

Jednání řídil: Rita Vlčková 

Zapisovatel: Rita Vlčková 

Program: 

1. Informace o Obhajobě „B“, diskuze 
2. Seznámení s proběhlými akcemi 
3. Informace o jednáních v CŠJ, Gymnáziu, SOŠ a SOU Litoměřice, o.p.s. 
4. Spolupráce se Zdravotní a sociální komisí 
5. Různé 

 

Konec jednání: 15:30 

Termín příštího jednání: 19. 11. 2012 

Zapsala: Rita Vlčková 

BOD 1  - Informace o Obhajobě „B“, diskuze  

P. Hermann členy komise informoval o průběhu Obhajoby kategorie B sady kritérií MA 21  - kontrola na místě 
konané dne 15. 10. 2012 v Gotickém hradě v Litoměřicích. Obhajoby se zúčastnilo 13 hodnotitelů z různých 
ministerstev a organizací spojených s MA 21. Město Litoměřice bylo zastoupeno starostou L. Chlupáčem, 
místostarostou K. Krejzou, vedoucími odborů, členy komise PZM a MA 21, partnery Zdravého města  
a dalšími hosty. Celkem se Obhajoby zúčastnilo 58 osob.  

První, systémová, prezentace se týkala MA 21 v Litoměřicích, systémového nastavení MA 21 v energetice  



a institucionálního zabezpečení MA 21. Druhá prezentace se týkala úspěchů a výzev pro jednotlivé oblasti 
Aalborských závazků. 
Obhajoby se zúčastnila většina členů komise, proto se členové komise věnovali hodnocení třetí části 
obhajoby, diskuzi nad některými otázkami hodnotitelů: 

Možnosti aktivního vyžití seniorů a jejich komunitního zapojení v Litoměřicích  

J. Hanousková, referent komunitního plánování při odboru soc. služeb a zdravotnictví: 
Město Litoměřice vydalo v roce 2010 Katalog sociálních a prorodinných služeb města Litoměřice, kde lze 
nalézt informace o poskytovatelích těchto služeb a oblastech jejich zájmu. Nově byl spuštěn informační 
systém komunitního plánování - http://radnice.litomerice.cz/komunitniplan.html, Občanské sdružení Klika1 
zajišťuje počítačové kurzy pro seniory, v Knihovně K. H. Máchy pracuje Klub aktivního stáří, v průběhu roku 
byly uspořádány 2 kulaté stoly se sociální tématikou. 

P. Kofrová – PIS Policie ČR: 
Policie ČR v Litoměřicích se podílí na projektu pro seniory „Nebezpečný věk“. 

P. Smetanová, FOKUS Labe: 
Pozitivní ohlas byl v minulých letech na akce pro seniory týkající se zubní hygieny a vystoupení v divadle 
„Zábavně o stáří“ moderátorů V. Hrona a A. Cibulky. 

Návrh: 

V Akčním plánu pro rok 2013 ve spolupráci se sociálním odborem a komisí zdravotní a sociální vytvořit akční 
skupinu, zaměřit se na provázanost aktivit pro tuto věkovou skupinu, větší informovanost, zvýšení zájmu  
o nabízené aktivity, jejich navýšení na základě potřeb seniorů. Popřípadě uspořádat kulatý stůl pro tuto 
věkovou kategorii. 

Otázka dopravy a parkování na Mírovém náměstí 
Komise PZM a MA 21 tento problém může řešit pouze za aktivní spolupráce dalších komisí RM a odborů.– 
územního rozvoje, dopravy a živ. prostředí.  P. Hermann zjistí, zda existuje dlouhodobější studie využití 
náměstí s perspektivou vytvoření klidové zóny 

 
Spolupráce s podnikatelskou sférou 
A. Kaiserová informovala o Smlouvě o spolupráci mezi městem Litoměřice a Okresní hospodářskou 
komorou. 
Spolupráce funguje, je potřeba ji zviditelnit a rozšířit. 

 

BOD 2 -  Seznámení s proběhlými akcemi 

 R: Vlčková informovala o akcích, které se konaly v průběhu října: 

 Revitalizace Jiráskových sadů – jedinečná ukázka zapojení veřejnosti do investiční akce města, 
bohužel ojedinělá. 

 IZS Tvůj ochránce – 10. 10. 2012 – akce organizovaná PIS Policie ČR pro žáky 5. tříd základních 
škol, účast 250 dětí, 10 stanovišť, seznámení se složkami záchranného systému, velký ohlas. 

 Kampaň Dny zdraví – mnoho různých akcí, snaha o provázanost a zaměření na problémy vzešlé 
z 3P Plánu zdraví města: bude podporována výchova ke zdraví na školách a podpořena prevence 
cukrovky – zapojení ZŠ Na Valech, Masarykova ZŠ a ZŠ a MŠ Lingua Universal, přednášky na 
Gymnáziu, SOŠ a SOU, o.p.s., Střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb, exkurze do městské 
nemocnice pro studenty GJJ. 

 Projekty z IGS – v říjnu se uskutečnily projekty Zoologický den na Střeleckém ostrově, Den dýní  
a Týden zdraví – potřeba zvýraznění přispění Zdravého města na těchto akcích. 
Úkol: zajistit výrobu propagační cedule Zdravého města Litoměřice  

Vyzdvižena spolupráce s Unií ovocnářů severočeského regionu, potřeba zajistit jejich 
propagaci při akcích ZM. 

 

BOD 3  - Informace o jednáních – CŠJ, Gymnáziu, SOŠ a SOU Litoměřice, o.p.s. 

http://radnice.litomerice.cz/komunitniplan.html


Jednání s ředitelkou CŠJ paní Kovářovou 
25. 10. navštívil P. Hermann a R. Vlčková ředitelku CŠJ p. Kovářovou s návrhem spolupráce při řešení 3P  
Zdravotního plánu města, podpořit prevenci cukrovky.  
Závěr: ve všech provozovnách bude možnost konzumace kohoutkové vody, p. Kovářová vypracuje návrh  
na zvýšení podílu zdravé výživy v CŠJ a poskytne informace o tom, co CŠJ pro stravovatele v rámci zásad 
zdravé výživy již poskytuje. 

Diskuze: 
Havlíčkova ZŠ – malý zájem rodičů při řešení problému stravování dětí 
Zapojení zástupců Zdravotního ústavu při jednáních s CŠJ – odborník na zdravou výživu 
Automaty na pamlsky a sladké nápoje na školách – snaha o jejich odstranění 

Jednání s ředitelem Gymnázia, SOŠ a SOU, o.p.s. panem Šrejbrem 
Nabídka partnerství školy při akcích Zdravého města, prosba o zajištění focení na akcích studenty školy 
oboru fotografie a designu.  Nabídka spolupráce při kampani Světový den bez tabáku – uspořádat výstavu 
prací studentů na toto téma. 

 

BOD 4 Spolupráce se zdravotní a sociální komisí 

Koordinátorka ZM se zúčastní zasedání komise zdravotní a sociální dne 5.11.2012 a pokusí se o navázání 
spolupráce pro naplánování aktivit na rok 2013 – naplňování Zdravotního plánu, problematiky zdravé výživy 
ve stravovacích zařízeních, provázanost aktivit pro seniory a jejich navýšení – kulatý stůl?  

BOD 5 - Různé 

Diskuze probíhala v průběhu řešení jednotlivých bodů programu. 

 

ÚKOLY: 

J. Hanousková: zjistí informace o projektech vhodných pro seniory a možnosti jejich využití v Litoměřicích. 

P. Hermann: zjistí, zda existuje dlouhodobější studie využití náměstí s perspektivou vytvoření klidové zóny. 

R. Vlčková 
- zorganizuje setkání  zástupců města, poskytovatelů stravovacích služeb? a odborníků na zdravou výživu 
- zajistí výrobu panelu s logem ZM a panelu pro Unii ovocnářů severočeského regionu 
- zjistí zájem o uspořádání kulatého stolu pro seniory 


