
Zápis 
z jednání komise při Radě města Litoměřice 

Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 

 

konané dne 25. 3. 2013 od 14:00 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 

Přítomni: 

 Petr Hermann 

 Rita Vlčková 

 Pavla Kofrová 

 Miroslava Najmanová 

 František Pražák 

 Andrea Křížová 

 Jana Hanousková 

 Renata Cermanová 

 Ivana Poláčková 

 Petra Smetanová 

 Alena Kaiserová 

 Alena Kuldová 

 Blanka Ježková 

 Petr Krňák 

 Veronika Vedejová 

 Lenka Brožová 
 

Omluven: 

 

 Zora Berglová 

 Antonín Tym 

 Renáta Jurková 

 Ludmila Punčochářová 

 Renata Cermanová 

 Ivana Poláčková 
 

Nepřítomen: 

 

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann 

Zapisovatel: Mgr. Rita Vlčková 

Program: 

1. Závěrečná prezentace projektu Aware&Fair 
(výstupy, budoucnost) - M. Trejbalová 

2. Granty a dotace - Město Litoměřice  

3. Plnění Akčního plánu zlepšování 2013 - ECI indikátory 

4. Komunitní plán zdraví a kvality života  

5. Informace o připravovaných kampaních  
duben a květen 

6. Různé  

Konec jednání: 15:25 

Termín příštího jednání: 6. 5. 2013 

Zapsala: Rita Vlčková 



BOD 1 - Závěrečná prezentace projektu Aware&Fair 

Mgr. Marcela Trejbalová, koordinátorka projektu Aware&Fair, informovala členy komise formou 
powerpointové prezentace o historii, výstupech a výhledech projektu. 

V únoru 2011 vznikla Řídící skupina pro FT, v dubnu 2011 byla Radou města schválena Deklarace o FT a 
v červnu 2011 se Litoměřice staly prvním fairtradovým městem v ČR. (V současné době je 5 FT měst). 

Během projektu se podařilo uskutečnit 25 ochutnávek, 78 seminářů a besed, 5 velkých veřejných akcí, 1 FT 
konference (první v ČR), divadelní workshop. 

Dále MT seznámila členy komise s výsledky průzkumu o povědomí fair trade a rozvojových cílech tisíciletí, 
který probíhal v únoru 2013 v Litoměřicích.  

Projekt bude ukončen v červnu 2013, aktivity vycházející z Akčního plánu FT pro rok 2013 budou realizovány 
Řídící skupinou pro FT a v budoucnu se stanou součástí aktivit Zdravého města LTM. 

MT. pozvala členy komise na fairtradovou snídani v sobotu 12. 5. 2013 od 10.00 hod.do areálu Masarykovy 
ZŠ. 
Prezentace je přílohou 1 zápisu. 

BOD 2 - Granty a dotace – Město Litoměřice  

Mgr. Rita Vlčková informovala členy komise o rozdělení IGS ZM 2013 

K 6. 2. 2013 bylo odevzdáno 15 žádostí o granty s požadovanou výší příspěvku 259 607,- Kč. 
Radou města byla pro rok 2013 schválena dotace z IGS ve výši 150 000,-Kč 
Hodnotitelé z řad členů komise navrhli na základě vypracovaných hodnocení a společné schůzky členům 
komise ke schválení 9 projektů, z toho7 projektů v plné výši a 2 projekty se sníženým finančním příspěvkem. 

Ing. Andrea Křížová informovala členy komise o rozdělení grantů v oblasti kultury, volného času dětí, škol a 
školských zařízení. 
V oblasti kultury byla rozdělena částka 500 tis. Kč, v oblasti volného času 100 tis. Kč a pro školy a školská 
zařízení bylo vynaloženo 70 tis. Kč 

Úspěšní žadatelé, jejichž projekty byly podpořeny z grantového systému města Litoměřice, mají povinnost 
používat znak města na plakátech a dalších propagačních materiálech spojených s akcí. 

Bc. Jana Hanousová informovala členy komise o rozdělení grantů v sociální oblasti. 
V grantovém systému Komunitního plánování města Litoměřice se bylo rozděleno 290 tis. Kč, z 16 podaných 
žádostí bylo 8 projektů podpořeno.  

Veškeré informace o dotacích, grantech a podpořených projektech naleznete na: 

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

 

BOD 3 - Plnění Akčního plánu zlepšování 2013 - ECI indikátory 

Mgr. Rita Vlčková informovala členy komise o plnění úkolů z APZ 2013. 

Společně se zápisem budou členům komise zaslány výsledky dotazníkového šetření Spokojenost občanů 

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


s místním společenstvím v Litoměřicích v období 2007 až 2011 a výsledky dotazníkového šetření Mobilita a 
místní přeprava v Litoměřicích 2011. 

Jedná se zpracované evropské společenské indikátory, tzv. ECI indikátory. 

Na příštím setkání členové komise navrhnou doporučení, která budou předána příslušným vedoucím odborů 
a komisím.  V případě potřeby budou návrhy konzultovány s odborníky na danou problematiku. 

BOD 4 - Komunitní plán zdraví a kvality života 

V souvislosti s hodnocením grantů vyvstala potřeba aktualizovat Komunitní plán zdraví a kvality života. 

Mgr. Petr Krňák předal svá doporučení na úpravu plánu. Dále bylo členy komise konstatováno, že plán je 
velmi obsáhlý a je třeba ho zpřehlednit.   

Koordinátor provede aktualizaci plánu dle doporučení PK a dalších členů komise.  

Na příštím setkání komise bude tento upravený plán předložen ke schválení, eventuálním úpravám. 

BOD 5 - Informace o připravovaných kampaních  

Mgr. Rita Vlčková informovala členy komise o přípravách na jarní kampaně. 

V pondělí 29. 4. od 16.00 hod. proběhne v DK LTM veřejné diskuzní fórum 

„Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“  

Diskuze bude probíhat v 8 tematických oblastech: 
1. životní prostředí, 2. doprava a územní rozvoj 3. sociální oblast a zdravotnictví, 4. kultura, sport, volný čas, 
5.výchova a vzdělání 6. podnikání, cestovní ruch, bydlení, 7. veřejná správa a strategický rozvoj 8. stůl 
mladých 

Účast členů komise na fóru je vítána. 

Kampaň Den Země: 

 20.4. Zasaď svůj strom – přijďte podpořit! 

 24.4. Den Země pro MŠ 

 26.4. Ekofilm 

 25.5. Procházka po Zemi 

30 dní pro neziskový sektor 

 20.4. – 31.5. Místa v Litoměřicích přátelská nejen seniorům 

Národní dny bez úrazu 

 18.4. Dětský den bez úrazu 



Světový den bez tabáku – 31.5. 

Spolupráce na výstavě s G,SOŠ, SOU Litoměřice – obor grafický design 

BOD 6  - Různé  

Mgr. Rita Vlčková upozornila členy komise na následujících událostech 

 Dne 26.3. proběhne schůzka Pracovní skupiny ke Zdravotnímu plánu města Litoměřice  

 Na ZŠ a MŠ probíhá program Zdravá 5 dle následujícího rozvrhu 

Březen: 1. 3. 2013 – 9 ,11 Mateřská škola Litoměřice,p.o., Masarykova 30, Litoměřice,  3. 
2013 - 8:45  Mateřská škola, Mládežnická 17, Litoměřice, 8. 3. 2013 - 11:40 ZŠ Litoměřice, B. 
Němcové 2, B. Němcové 2, Litoměřice,  7.B 12. 3. 2013 - 9:00 MŠ Revoluční, ul. Revoluční, 
Litoměřice, 13. 3. 2013 – 9,11  Mateřská škola Litoměřice,  Nerudova 4, Litoměřice 14. 3. 2013 - 
9:00 Mateřská škola Sluníčko, Alšova ulice 33, Litoměřice Únor: ZŠ B. Němcové 13.2.2013   6. 
Ročník 14.2. MŠ Plešivecká - výuka od 9,11 hod. Na výše uvedených MŠ a ZŠ proběhly výuky. 
Z důvodu nemoci od 18.3. do konce měsíce března jsem přesunula po dohodě se školami výuky na 
jiný termín. Dále jsou do programu přihlášeny další MŠ, ZŠ Ladova, B. Němcové, Havlíčkova. 

V květnu 2013 proběhne kulatý stůl na téma „Zdravé stravování – doma i ve školní jídelně“ 

 Z důvodu komplikací spojených s projektem MAESTRO došlo ke změnám termínů plánovaných 
Dětské fórum  se uskuteční v pondělí  22.4. (plánovaný termín 26.3.)   

Bc. Miroslava Najmanová seznámila členy komise s kampaní Národní protidrogové centrály a výstavě 
„Správným směrem“, která se uskuteční v dubnu 2013 v Litoměřicích v prostorech radnice (průjezd u 
Czech pointu). Dále je vyhlášena soutěž o nejlepší protidrogový leták. – určeno pro žáky SŠ a 9. tříd ZŠ 
(nejohroženější skupina). 

Ing. Lenka Brožová informovala o akci spojené s revitalizací Jiráskových sadů – 25.4. se uskuteční 
procházka Jiráskovými sady s názvem „Park včera, dnes a zítra“ s Dr. Kotyzovou a Ing. Arch. Sandlerem. 
19.4. proběhne na Střeleckém ostrově „Stromolezení“ – workshop pro odborníky spojený s ukázkouvou 
výsadbou stromu. 

Bc. Jana Hanousková informovala o možnosti účastnit se 19. 4. semináře o sociálním podnikání 
(Sociální podnik, příklady dobré praxe) 

Alena Kuldová se zúčastnila konference „Zdravé stárnutí“ a nabídla k dispozici materiály z konference. 

Alena Kaiserová se dotazovala na fungování chirurgického oddělení MěN Litoměřice. 
(byla uzavřena jedna stanice – z úsporných důvodů- MUDr. Pražák). 

Mgr. Petr Hermann informoval přítomné o aktivitách NSZM, členství nových municipalit, byla podepsána 
smlouva o spolupráci s českou větví pro udržitelný rozvoj, chybí smlouva s Ministerstvem zdravotnictví (je na 
dobré cestě)  
Radou města byla schválena kandidatura P. Hermanna do Rady NSZM.  

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 6 .5 .2012 od 14.00 hod. v budově MěÚ v Pekařské ulici 


