MĚSTO LITOMĚŘICE
Komise Zdravého

Zápis z jednání komise Zdravého města a MA21 při Radě města Litoměřice
____________________________________________________________________________________________________

konaného 11. 05. 2021 prostřednictvím MS Teams
Přítomni:
Brožová Lenka
Čelko Robert
Čelková Ladislava
Douša Josef
Hájková Šárka
Hermann Petr
Ježková Blanka

Kuderová Kateřina
Růžička Jaroslav
Skřivánek Jiří
Šabatová Magdaléna
Vaňková Veronika
Vodičková Irena
Vochomůrka Jan

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Příprava nové deklarace Zdravého města Litoměřice
Tvoříme Litoměřice 2021
Ankety pro veřejnost
Den Země, Sídliště Střed
Komunitní zahrádka
Pytlomaty
20. výročí vzniku Zdravého města
Aktivity Národní sítě Zdravých měst
Různé

Jednání řídil předseda komise Petr Hermann.
Projednáno:
1.

Příprava nové deklarace Zdravého města Litoměřice

PH vysvětlil situaci a zdůvodnil přípravu nové deklarace. Návrh nové deklarace byl komisi
zaslán. Členové komise vyjádřili souhlas s navrženým postupem.
Byl zodpovězen dotaz ohledně členství v NSMZ – Litoměřice budou stále Zdravým městem,
členem NSZM. Na základě upozornění bylo opraveno datum v návrhu deklarace.
2.

Tvoříme Litoměřice 2021

PH informoval komisi o schválení pravidel. Bude realizován i projekt který se loni umístil na
třetím místě – pumptracková dráha.
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3.

Ankety pro veřejnost

Ankety běží do 31. 5., členové komise byli informováni o aktuálních počtech respondentů.
Všichni byli požádání o propagaci a sdílení.
4.

Den země, Sídliště Střed

Sídliště Střed – je třeba zkontrolovat, zda už je pozemek připraven k zasetí trávy.
LB podala informaci ke konání akcí v parku – podrobné informace na webu města, o akci je
třeba informovat OŽP vždy dostatečně včas kvůli možné časové kolizi více akcí.
Mostka –z.s. Šrouby se opět odvolal, stále se tedy nedá kácet. Nechceme nic obcházet a
čekáme na oficiální povolení ke kácení.
PH – původně bylo plánováno použít loňské peníze na PaR pro Sídliště Střed, bylo však
rozhodnuto, že se použijí na další projekt.
5.

Komunitní zahrádka

Blíží se dokončení projektu, o slavnostním otevření budou členové informováni.
6.

Pytlomaty

Po vzoru jiných měst byly v Litoměřicích instalovány nové pytlomaty – u ČOV a v ulici
Opuková. TSM vyvážejí dle potřeby cca 2x týdně, spolupráce OŽP a ZM – doplňujeme rukavice
a pytle.
7.

20. výročí vzniku Zdravého města Litoměřice

PH informoval, že příští rok oslaví Zdravé město Litoměřice 20 let od svého vzniku (přijetí
deklarace27. 6. 2002). Členové komise byli informováni o přípravě oslavy, vyzváni k zaslání
námětů a tipů. Byly diskutovány různé možnosti.
8.

Aktivity NSZM

Byla představena nabídka možnosti využití aktivit NSZM.
9.

Různé

KK – snad vyjde Procházka za zdravou stravou.
ŠH – info k akci na Střeleckém ostrově a možnost konání příměstských táborů.
JS – žádost o revitalizaci veřejných sportovišť a dětských hřišť.
VV – návrh o umístění pytlomatů z obou stran na cestě u cvičiště u Cargonetu.
Termín příštího jednání komise: 8. 6. 2021 ve 14 hodin.
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Dne 20. 04. 2021

Zapsala: Mgr. Irena Vodičková
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