
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

 

konané dne 30. 9. 2013 od 14:00 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

Přítomni: 

 Rita Vlčková 

 František Praţák 

 Alena Kuldová 

 Andrea Kříţová 

 Renáta Jurková 

 Petra Smetanová 

 Veronika Vedejová 

 Jana Hanousková 

 Miroslava Najmanová 

 Pavla Kofrová 
 

Omluven: 

 Petr Hermann  

 Ivana Poláčková 

 Lenka Broţová 

 Zora Berglová 

 Alena Kaiserová 

 Antonín Tym 
 

Nepřítomen: 

 Ludmila Punčochářová 

 Petr Krňák 

 Blanka Jeţková 
 
 
 
 

Jednání řídil: Mgr. Rita Vlčková   

Zapisovatel: Mgr. Rita Vlčková 

Program: 

1. Aktualizace KPZŽ, výroční zpráva, databáze MA21 

2. Obhajoba „B“, konference 20. let NSZM Olomouc 

3. Kampaně ZM – Proti kouření, ETM, Dny zdraví, Národní dny bez úrazu 

4. Kulatý stůl Cyklistika ve městě 

5. Anketa Spokojenost s dětskými hřišti v LTM 

6. Různé 

 

Konec jednání: 15:30 

Termín příštího jednání: 21. 10. 2013 ve 14.00 hod. 

Zapsala: Rita Vlčková 



BOD 1  - Aktualizace komunitního Plánu zdraví a života, výroční zpráva, databáze MA21 

Aktualizaci KPZŽ byla přepracována dle připomínek členů komise a schválena ke dni 16. 8. 2013. 
KPZŢ k nahlédnutí na: http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/strategicke-dokumenty.html 

Výroční zpráva 2012  byla schválena RM 22.8,  zpracovaná výroční zpráva je podmínkou obhajoby. 
Výroční zpráva 2012 k nahlédnutí na:  
http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/strategicke-dokumenty.html 

Databáze MA21 – podmínkou obhajoby je naplnění databáze MA21 www.cenia.cz , potřebné informace byly 
zadány včas do termínu 20.9.  

Aktualizace webových stránek ZM – proběhla o prázdninách, spravuje Tereza Kalinová, prosíme o 
případné připomínky  http://zdravemesto.litomerice.cz/ 

Facebook ZM – současně s aktualizací webových stránek byl spuštěn facebook Zdravého města Litoměřice, 
staňte se přáteli a šiřte informace dále. 
https://www.facebook.com/pages/Zdrav%C3%A9-m%C4%9Bsto-Litom%C4%9B%C5%99ice-a-
MA21/171730349659115 

BOD 2 -  Obhajoba „B“,  konference 20 let NSZM Olomouc 

18.9. 2013 proběhla v Olomouci  na Jubilejní konferenci NSZM  první část Obhajoby „B“ dle sady Kritérií 
MA21. 
Město Litoměřice reprezentoval P. Hermann, J. Klusák, A.Tym a R. Vlčková za účasti místostarosty K. Krejzy. 
Prezentován byl systematický posun v jednotlivých oblastech udrţitelného rozvoje (10 témat) se zaměřením 
na ekoinovace. Prezentace měla velmi pozitivní ohlas.  
Prezentace staţení na: http://leteckaposta.cz/759214419 

Bližší informace ke konferenci na webu: http://www.nszm.cz/index.shtml?apc=r2247613b 

Obhajoba „B“ na místě se uskuteční ve středu 30.10.  od 13 do 15.30 hod. v Gotickém hradu  
a bude mít 2 části: 
1. systém MA 21  - zlepšení od minulého roku, zejména řešení konkrétních problémů za vyuţití prvků 
Kritérií MA21 –v této prezentaci se zaměříme na to, co se nám letos povedlo - na mezigenerační spolupráci, 
zvyšování podílu zeleně a problematiku zdraví  
Na příští komisi bude prezentace  finalizována, jednotliví prezentující budou osobně vyzvání R. Vlčkovou a 
domluvena náplň jejich příspěvků.  

2. stav UR – dle jednotlivých témat (10 dle Aalborských závazků), změny od minulého roku,  trendy, 
vyhodnocení slabých stránek -  bude prezentováno vedoucími odborů a tajemníkem úřadu.   

Účast členů komise na obhajobě 30.10. vítána. 

BOD 3  - Kampaně  

Od posledního zasedání komise proběhly následující kampaně 

Nekuřácká kampaň: 
- přednášky A. Kuldová, MUDr. K.Kubát -1. část červen, 2. část říjen 
- výstava Moderní je nekouřit – Dům kultury do 30.10. 

http://www.cenia.cz/
http://leteckaposta.cz/759214419
http://www.nszm.cz/index.shtml?apc=r2247613b


- Certifikáty Nekuřácká provozovna ( + 2x, ++ 8x. +++ 4x, 2009 10x , celkem 24), slavnostní předání   
starostou města,  
Povedená reportáţ o předávání certifikátů a nekuřácké kampani na : 

http://www.litomericko24.cz/2013/08/27/litomerice-nekuracke-provozovny-ziskaly-certifikaci-

mesta/ 

Národní dny bez úrazu  

Bez přilby nevyjedu – proběhlo v červenci a v srpnu - kontrola bezpečnosti a nošení  přileb na cyklostezce 
Městskou policií  a Policií ČR 
Bezpečná cesta do školy – 17.9. – preventivní akce pro1.třídy na dopravním hřišti – 279 dětí                                  

9.10. IZS Tvůj ochránce – preventivní akce pro 5. třídy na Zahradě Čech 

Evropský týden mobility  

Od 5. do 21. 9.  Proběhlo v rámci kampaně celkem 12 akcí zaměřených na bezpečnost v dopravě a podporu 
cyklistiky a chůze pro všechny věkové kategorie. 

16.9. bylo na náměstí vybráno 83 kol pro Afriku, tento den byla městská doprava zdarma a školy i veřejnost 
měli moţnost se zúčastnit preventivního programu Safetyshow. 

Reportáţ k ETM na:  
Úvodní: http://www.litomericko24.cz/2013/09/11/litomerice-cyklohappening-zahajil-evropske-dny-mobility/ 
(místo akce na ostrově je v reportáţe ale akce Rozmarýnu v parku) 

Závěrečná: http://www.litomericko24.cz/2013/09/24/litomerice-evropske-dny-mobility/ 

Dny zdraví – říjen  

VZP – bezplatné vstupy do posilovny, solné jeskyně a bazénu,  

V knihovně vybíráme během října Brýle pro Afriku – doneste nevyuţité brýle dioptrické i sluneční, šiřte 
informaci dále, prosím. 

Celkem 22 akcí.  

1.10. Senioři na golf  

9.10. Bezplatné měření 

14.10. „Šmejdi“ s besedou 

17.10. PP pro maminky 

Hlavní partneři: DDM Rozmarýn, Knihovna KHM, ZŠ a MŠ Lingua 
Plakát s programem kampaně přílohou zápisu. 

 

http://www.litomericko24.cz/2013/08/27/litomerice-nekuracke-provozovny-ziskaly-certifikaci-mesta/
http://www.litomericko24.cz/2013/08/27/litomerice-nekuracke-provozovny-ziskaly-certifikaci-mesta/
http://www.litomericko24.cz/2013/09/11/litomerice-cyklohappening-zahajil-evropske-dny-mobility/
http://www.litomericko24.cz/2013/09/24/litomerice-evropske-dny-mobility/


BOD 4  - Kulatý stůl cyklistika ve městě 

Proběhl 17.9.2013 za účasti 25 osob. Organizátor Středisko ekologické výchovy SEVER. 

Návazná schůzka k řešení výstupů z kulatého stolu se uskuteční 17. října 2013 za účasti zástupců Policie 
ČR a města Litoměřice  

BOD 5  - Anketa Spokojenost s dětskými hřišti v Litoměřicích  

Termín: 5.9. – 15.10. 2013 
Elektronicky: http://zdravemesto.litomerice.cz/ 
Písemně: IC, DDM Rozmarýn, knihovna KHM 
Hodnoceno 27 dětských hřišť 
Hodnotí se konkrétní věci: spokojenost, nespokojenost, celková známka 

Prosím o distribuci ankety elektronicky. 

Výsledky ankety budou předány odpovědným pracovníkům MěÚ. 

BOD 6  - Různé  

1 Nový propagační materiál – leták ZM a MA21 (z projektu MAESTRO) 

2. Městská nemocnice Litoměřice -  projekt s SZÚ  (MUDr. Nejedlá a interní oddělení Městské nemocnice  
    LTM )   - zajistila A. Kuldová -  Edukace pacientů a rodinných příslušníků proti kouření  
  A. Kuldová informovala o připravovaných akcích:  
- program Závislost na tabáku proběhne na SŠPHS Ltm 
- studenti GJJ navštíví městskou nemocnici, kde se seznámí s jejím provozem a budou mít moţnost navštívit  
  jednotlivá oddělení 
- příprava televizních šotů se zdravotní tématikou 
- seminář pro učitele k tématu kouření veden MUDr. Kubátem  

3. Jak se máte sousedé? Aneb Přijďte přede dveře. Akce proběhla 7.9. v Liškově ulici (občerstvení, hudba,  
    malování, second hand) za podpory ZM 

4. CŠJ – upravené jídelníčky od září 2013 

5. Možno po konzultaci s koordinátorkou podpořit akce související s KPZŽ.(do konce roku 2013) 
 
  A. Kuldová: návrh: zakoupení knih do škol s protikuřáckou tématikou 

Termín dalšího setkání komise je v pondělí  21 .10. 2013 od 14.00 hod.  

http://zdravemesto.litomerice.cz/

