
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 

 

konané dne 17.12.2012 od 14:00 v Knihovně K.H. Máchy Litoměřice, Mírové náměstí 26 

Přítomni: 

 Petr Hermann 

 Rita Vlčková 

 Alena Kuldová 

 Lenka Brožová 

 Veronika Vedejová 

 Renáta Jurková 

 Alena Kaiserová 

 Miroslava Najmanová 

 František Pražák 

 Ludmila Punčochářová 

 Jana Hanousková 

 Renata Cermanová 

 Petra Smetanová 

 Zora Berglová 

 Jana Vičarová 
 
 

Omluven: 

 Andrea Křížová 

 Antonín Tym 

 Pavla Kofrová 

 Ivana Poláčková 

 Blanka Ježková 

 Petr Krňák 
 
 

 

Nepřítomen: 

 
Jednání řídil: Rita Vlčková 

Zapisovatel: Rita Vlčková 

Program: 

1. Vyhlášení Interního grantového systému 2013  
2. Rezignace J. Vičarové 
3. Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování 2012 projektu ZM a MA21 
4. Plány na rok 2013 - diskuze 
5. Různé 

 

Konec jednání: 15:30 

Termín příštího jednání: 21.1.2013 

Zapsala: Rita Vlčková 

Na úvod přivítal Mgr. Petr Hermann členy komise a poděkoval jim za celoroční práci. 

BOD 1 - Vyhlášení Interního grantového systému 2013 



Dne 4.12.2012 byl radou města schválen Interní grantový systém na rok 2013. 
Stejně jako v loňském roce bude formou grantů rozděleno 150 000 Kč. 

Grant je určen na projekty realizované od 11. 2. do 31. 12. 2013 

Uzávěrka žádostí je 6. 2. 2013      

   Realizované projekty by měly pomoci naplňování Plánu zdraví a kvality života města Litoměřic a řešit 
problematiku vzešlou z veřejných fór. Bližší informace o pravidlech pro poskytnutí finančního příspěvku, 
včetně příslušných formulářů jsou umístěny na internetových stránkách Zdravého města Litoměřice v sekci 
granty a dotace http://zdravemesto.litomerice.cz/granty-a-dotace.html  

BOD 2 -  Rezignace Jany Vičarové 

Bc. Jan Vičarová z důvodu ukončení pracovního poměru na MěÚ Litoměřice ukončila k 31.12.2012 členství 
v Komisi PZM a MA 21. Na novém pracovišti na MěÚ Štětí přislíbila spolupráci v rámci Zdravých měst. 

BOD 3  - Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování (APZ)2012 projektu ZM a MA 21 

Členové komise vyhodnotili všech 10 oblastí APZ a harmonogram sekundární prevence. Úkoly, které se 
nepodařilo splnit, budou přesunuty do APZ 2013. 

Vyhodnocený APZ 2012 je přílohou zápisu. 

BOD 4 – Plány na rok 2013 - diskuze 

Na základě hodnocení Akčního plánu zlepšování 2012 proběhla diskuze o podobě plánu na rok 2013. 

Akční plán zlepšování 2013 bude předložen na komisi 21.1.2013 

Komise se v roce 2013 chce prioritně věnovat tématu zdraví a tématu, které je vyhlášeno NSZM.- Města 
přátelská seniorům. Dále budou do APZ zapracována témata, která v roce 2012 nebyla dořešena. 

Oblast: ZDRAVÍ:  

Uspořádat kampaň na podporu zdravé výživy a zdravého životního stylu. 

Na ZŠ a v MŠ realizovat program „Zdravá 5“ a poté vyhlásit soutěž škol spojenou s přípravou jídla a testem 
o znalostech zdravé výživy. 

Ke spolupráci vyzvat hotelovou školu v Dlouhé ulici. 
Podpořit projektové dny na školách zaměřené na zdravý životní styl. 
Děti by sami měly vytvořit v rámci projektu výstupy, které by byly využity k výzdobě v jídelnách. 
(Např. fotografie – tlustý člověk a co vše sní a pro porovnání hubený). 
Přizvat sponzory – z místních podnikatelů, firma Tescoma 
Pro závěrečnou soutěž vybrat garanty jednotlivých družstev, známé osobnosti, aby se stala pro děti 
atraktivnější. 
Uspořádat kurzy zdravého vaření pro veřejnost ve spolupráci s SŠPHS Litoměřice. 

Sestavit přípravnou skupinu kampaně. 

Mgr. Slavíková z KHS Teplice ohodnotila jídelníček CŠJ a zaslala připomínky a doporučení k jeho úpravám. 
Připomínky byly zaslány paní Kovářové. 



V lednu proběhne schůzka s ředitelkou CŠJ k inovaci jídelníčků. 

Kampaň odsouhlasila MUDr. Rychlíková ze Státního zdravotního ústavu Ústí nad Labem na jednání 
13.12.2012.- návrh: indikátor pro posouzení: vyhodnocení spotřebovaných jídel před a po kampani. 

Cíl kampaně (vychází z TOP3 problémů Zdravotního plánu): prevence cukrovky a obezity podpořením 
zdravého životního stylu. 

Návrh: jídelníček obohatil smajlíky!! 

Oblast: Města přátelská seniorům 

Podpořit aktivní seniory a uspořádat společně se sociálním odborem a dobrovolnickým centrem akci v rámci 
kampaně 30 dní pro neziskový sektor. Cílem akce by bylo zpřístupnit seniorům informace o aktivitách, 
kterých se mohou v Litoměřicích zúčastnit a seznámit je s činností vybraných neziskových organizací. 

Během měsíce (května) by senioři obešli vybrané organizace, kde by plnili různé úkoly. 

Slavnostní vyhlášení by proběhlo při setkání důchodců v červnu 2013 v domě kultury.  

Sestavit přípravnou skupinu kampaně. 

Ing. R. Jurková zjistí zájem nemocnice o službu Čtení v nemocnici, kterou by zajišťovalo dobrovolnické 
centrum. 

Senioři, kteří by měli zájem předčítat dětem, by mohli číst také na školách. 

BOD 4  Různé 

Mgr. Petr Hermann poděkoval za účast a pozval přítomné na příští setkání  
v pondělí 21.1.2013 od 14.00 hod. do zasedací místnosti  MěÚ Litoměřice, v Pekařské ulici. 


