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1. Zdravé město WHO v Evropě
V roce 1988 iniciovala OSN – Světová zdravotnická organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities
Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Během patnácti let se do projektu zapojilo 1300 Zdravých
měst, obcí a regionů ve více než 30 evropských zemích. Zdravá města realizují místní Agendy 21, jsou součástí Evropské kampaně
udržitelných měst a obcí (Aalborgská charta).

2. Zdravé město WHO a místní Agenda 21 v ČR - Národní síť Zdravých měst ČR
NSZM ČR sdružuje obce, regiony i kraje, které se vážně zajímají o témata související se zdravím obyvatel
a udržitelným rozvojem na místní úrovni.
NSZM ČR má 130 členů, s regionálním vlivem na 2 152 měst a obcí, ve kterých žije 5,441 milionu obyvatel
(52% populace ČR).
Přehled členů NSZM je k nahlédnutí na webu Národní sítě Zdravých měst ČR: http://nszm.cz/?apc=r2087231t
Zdravá města, obce a regiony promyšleně utváří město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě
dohody s jeho obyvateli. Věří, že občané získají „zdravý patriotismus“, že lidé budou svou komunitu i krajinu považovat za
svůj domov a budou o ně také takto pečovat.
Přínos členství v asociaci pro Město Litoměřice


označení „Zdravé město“ je prestižní známkou – dobrou vizitkou vůči zahraničí a návštěvníkům



jsme zastřešeni významnou mezinárodní autoritou (OSN-WHO)



umíme lépe komunikovat s občany i partnery města



naše ukázkové aktivity dokážeme nyní lépe „prodat“ a medializovat



zlepšila se komunikace v rámci úřadu, dokážeme lépe strategicky řídit



členství
nám
přineslo
navýšení
rozpočtu
(dotace
EU,
granty)
–
díky
informovanosti
a poskytovaným službám k finančním zdrojům, máme více úspěšných projektů (finanční podpora MA 21



máme dosah na řadu tuzemských a zahraničních odborníků a partnerských organizací



spolupracujeme s ostatními členy z ČR i zahraničí (síťová spolupráce, ukázkové postupy a inspirace jsou veřejně
přístupné v internetové databázi - DobráPraxe - a dále pak prezentovány prostřednictvím tematicky zaměřených
celostátních akcí)



využíváme unikátní informační systém DataPlán pro strategické řízení, který nám umožňuje přehledně spravovat
strategické cíle, ukazatele rozvoje, projekty a rozpočty. Dále využíváme Databázi strategií (www.databazestrategie.cz), která je přehlednou knihovnou národních dokumentů, Metodiku NSZM ČR
(http://metodika.zdravamesta.cz/) a databázi Dobrá praxe (http://dobrapraxe.cz/).



máme možnost bezplatně absolvovat semináře a školení pro koordinátory a politiky PZM a MA21 (akreditované
vzdělávání, metodické a konzultační semináře NSZM ČR)



je nám poskytována bezplatná facilitace veřejných projednání – např. „Desatero problémů města Litoměřic“



NSZM ČR zajišťuje pravidelný informační e-mailový servis k zajímavým grantům či dotacím, nabídkám tuzemských
i zahraničních partnerů v projektech, pozvánkám na konference apod.



NSZM ČR mediálně podporuje a propaguje naše úspěšné aktivity – prezentace na zahraničních akcích, webových
stránkách NSZM ČR, prostřednictvím Zpravodaje NSZM ČR, Facebooku atd.



NSZM ČR nám poskytuje osobní, telefonické a pravidelné webinář

3. Zdravé město a místní Agenda 21 v Litoměřicích
Místní Agenda 21 (MA 21) je progresivní zastřešující metodou zvyšování kvality veřejné správy, vedoucí
k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Přináší s sebou kromě
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kvalitnější a efektivnější práce veřejné správy i spokojenost obyvatel, jejich aktivní zapojení do veřejného života i do
spolurozhodování o věcech veřejných, ale také promyšlený přístup ke strategickému plánování.
Pro měření kvality MA21 je sestavena oficiální sada Kritérií MA21, která shrnuje základní aspekty, které musí municipalita
prokázat. Sada jednadvaceti kritérií je rozčleněna do čtyř hlavních kategorií dle dosažené úrovně MA21
(„A“ nejvyšší – „D“ nejnižší).

Kritéria MA 21:
Pro měření kvality MA 21 je sestavena oficiální sada kritérií MA 21, která byla v roce 2006 schválena Radou vlády pro udržitelný
rozvoj.
Kategorie MA 21:
Kritéria shrnují základní aspekty, které má město postupující v rámci
MA 21 prokázat.
Město Litoměřice dosáhlo v roce 2015 velkého úspěchu. Po Chrudimi
se stalo teprve druhým městem v České republice, které bylo
zařazeno do nejvyšší Kategorie A místní Agendy 21, jež je výrazem
vysoké kvality veřejné správy.

„A……………………………………... nejpokročilejší
„B“………………..…………..………velmi pokročilý
„C“…………………………..……. středně pokročilý
„D“…………………………….……...mírně pokročilý

V rámci kritérií Kategorie „A“ byl vypracován Audit udržitelného rozvoje města (dále jen „Audit UR“), jehož cílem je analyzovat
deset oblastí udržitelného rozvoje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Správa věcí veřejných a územní rozvoj
Životní prostředí
Udržitelná spotřeba a výroba
Doprava
Zdraví obyvatel
Místní ekonomika a podnikání
Vzdělávání a výchova
Kultura a místní tradice
Sociální prostředí
Globální odpovědnost

Vypracované audity na: http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2271447t
Město Auditem UR doložilo svůj vývoj v souladu s principy udržitelného rozvoje, objektivita Auditu UR byla zajištěna oponentním
týmem expertů na národní úrovni, kteří Pracovní skupině pro MA21 doporučili udělení Kategorie „A“.
Postup jednotlivých měst, obcí a regionů v souladu s Kritérii MA21 lze průběžně sledovat v rámci databáze www.ma21.cz.
Kontrolu dat zajišťuje Pracovní skupina pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Pokročilé kategorie „A“ a „B“
podstupují ještě důkladnou kontrolu realizovanou komisí v místě realizace MA21 a následnou obhajobu na půdě Pracovní
skupiny MA21 RVUR.
Zdravé město Litoměřice se prezentovalo a obhajovalo kategorii „A“ MA21 v Litoměřicích dne 24. 10. 2016 a na konferenci
Národní sítě Zdravých měst ČR „Udržitelné město 2016“, která proběhla 1. 12. 2016 v Hotelu Jalta v Praze, kde si zástupci města
převzali z rukou ministryně Karly Šlechtové ocenění.

Významné mezníky a ocenění Zdravého města Litoměřice a MA21
r. 2016
–

obhajoba postupu v rámci místní Agendy 21 do kategorie „A“

–

obhajoba statusu Fairtradové město

–

razítko dobré praxe za Školní fórum a Participativní rozpočet

–

cenu Komunální politik roku 2016 v kategorii ekologický projekt roku získal starosta Mgr. Ladislav Chlupáč

r. 2015
–

obhajoba postupu v rámci místní Agendy 21 do kategorie „A“

–

Audity udržitelného rozvoje

–

obhajoba statusu Fairtradové město
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4. Organizační zajištění Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 (ZM a MA21):
Politik Zdravého města a MA21:
Mgr. Petr Hermann, zastupitel města, politik Zdravého města Litoměřice a MA21, předseda NSZM ČR
Politik zodpovídá za strategickou část ZM a MA21, za prosazování zdraví, udržitelného rozvoje a kvality života do konkrétních
aktivit a celkové směřování municipality v této oblasti. Politik ZM a MA21 reprezentuje municipalitu vzhledem k uvedeným
aktivitám.
Koordinátorka Zdravého města a MA21:
Mgr. Rita Vlčková, MěÚ – Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
Koordinátorka ZM a MA21 celý proces
komisí ZM a MA21, různými subjekty a veřejností.

koordinuje,

prezentuje

a

medializuje.

Spolupracuje

s politikem,

Komise Zdravého města a MA21:
Komise byla k 31. 12. 2016 složena z 21 členů a schází se jednou za měsíc, vždy v pondělí od 14.00 hod. Zasedání komise jsou
veřejná a pořízené zápisy jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Zdravého města Litoměřice:
http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/zapisy-komise.html .
Složení komise v roce 2016:
Předseda: Mgr. Petr Hermann
Tajemnice: Mgr. Rita Vlčková
Členové:
Ing. Lenka Brožová
(MěÚ - Odbor životního prostředí)

Mgr. Antonín Tym
(MěÚ – Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje)

Ing. Ivana Poláčková
(SEVER)

Jaroslav Růžička
(KSČM)

npor. Pavla Kofrová
(Policie ČR)

Mgr. Zora Berglová
(zástupce veřejnosti)

Alena Kuldová
(Společnost plánování rodiny a sexuální výchovy)

Magdaléna Šabatová
(zástupce podnikatelské sféry)

Mgr. Petra Smetanová
(NADĚJE o. s.)

Bc. Miroslava Najmanová
(MěÚ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)

MUDr. František Pražák
(zástupce veřejnosti)

Bc. Jana Fialová
(MěÚ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)

Mgr. Blanka Ježková
(ZŠ Litoměřice, Havlíčkova)

Veronika Vedejová
(Dobrovolnické centrum DCH Ltm)

Ing. Dominik Hanko
(MěP Litoměřice)

Jana Pavlasová
(ODS)

PhDr. Lenka Simerská
(SZ)

Lukas Wünsch
(Severočeši)

Kateřina Krňáková
(Sport a zdraví)

Komise je poradním orgánem rady města, je řídící jednotkou celého procesu vedoucího k udržitelnému rozvoji
ve městě. Zabývá se prosazováním principů MA21 – zapojováním veřejnosti, strategickým a komunitním plánováním,
zkvalitňováním veřejné správy. Je významným partnerem koordinátora, ale i politika PZM a MA21.
Zaměření práce komise se každoročně odvíjí od cílů, které si komise stanovuje v tzv. Akčním plánu zlepšování na příští
kalendářní rok (plán je schvalován radou města). Cílem akčního plánu je stanovit dopředu, jakého zlepšení má být v následujícím
roce dosaženo, jaké kroky k tomu musí být uskutečněny, termíny jejich splnění, odpovědnost a spolupráce při řešení.
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Po ukončení kalendářního roku je plán komisí znovu projednán a vyhodnocen (akční plány a jejich vyhodnocení naleznete na:
http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/ostatni.html).

5. Hlavní aktivity realizované v r. 2016:


splnění kritérií a získání Kategorie „A“ MA21



zapojování veřejnosti do rozvoje města, aktivizace obyvatel a využívání systémového řešení problémů



organizování osvětových kampaní



realizace projektu READY 21 – „Udržitelný rozvoj, energetika, místní Agenda a doprava – výzvy pro 21. století“



realizace projektu MobiLitA 21 – „Udržitelná pro Litoměřice 21. století“



naplňování kritérií statusu Fairtradové město



prezentace města na celostátních a nadnárodních akcích (předávání příkladů dobré praxe)



realizace systematických aktivit energetického managementu města včetně rozvoje mezinárodní spolupráce



zapojení podnikatelského sektoru do spolupráce s Městem Litoměřice



získávání externích zdrojů pro naplňování MA 21

6. Osvětové kampaně
Zdravé město Litoměřice se v průběhu celého roku zaměřuje na pět vybraných komunitních kampaní celostátně podporovaných
NSZM ČR a navíc se aktivně účastní i kampaně zaměřené na podporu neziskového sektoru – „30 dní pro neziskový sektor“.
Kampaně, které mají především osvětový charakter, jsou každoročně tvořeny desítkami akcí, na jejichž realizaci se podle svého
zájmu podílí partneři Zdravého města (plakáty k vybraným kampaním viz Příloha č. 1).

DEN ZEMĚ (duben)
- zaměřená na zhoršující se stav životního prostředí na Zemi, ekologická kampaň
počet akcí: 6
Den Země pro MŠ
Ekofilm 2016
Procházka po Zemi
Ukliďme Litoměřice
Výstava „Prima Klima“
Kam putuje odpad ze sběrného dvora a z kontejnerů?
kampaň podpořily tyto organizace: Knihovna K. H. Máchy, Středisko ekologické výchovy SEVER, TOM Litomíci a turistický oddíl
ze ZŠ Litoměřice, Havlíčkova, Naděje o. s., Spolek Ekosmák, Ekotým ZŠ Litoměřice, Na Valech, Technické služby města Litoměřice,
Diecézní charita Litoměřice

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU
– připomíná široké veřejnosti zejména zdravotní rizika spojená s užíváním tabákových výrobků a zaměřuje se také na aktuální
témata, jako je nekouření ve veřejných prostorách nebo prevence kouření mladistvých
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počet akcí: 5
Beseda na téma „Moderní, dospělé a zdravé je nekouřit“ – 21. 4. 2016
Beseda na téma „Moderní, dospělé a zdravé je nekouřit“ – 2. 11. 2016
Kontrola prodeje tabákových výrobků nezletilým
Pozitivní podpora podnikatelů - pomocná destička k určení věku mládeže
Soutěž o nejlepšího nekuřácký videoklip
kampaň podpořily tyto organizace: Společnost pro léčbu a závislost na tabáku + Městská nemocnice v Litoměřicích,
Doc. MUDr. Eva Králíková CSc., MUDr. K. Kubát, Společnost pro sexuální a rodinnou výchovu – Alena Kuldová,
Lingua Universal – soukromá ZŠ a MŠ, s. r. o., SŠPHS Litoměřice, SŠ a MŠ, o. p. s. Litoměřice, Zastupitelstvo mládeže Litoměřice,
Regionální televize Litoměřicko, Městská policie Litoměřice, Zastupitelstvo mládeže Litoměřice

NÁRODNÍ DNY BEZ ÚRAZŮ
- zaměřuje se na bezpečnost silničního provozu a snížení počtu předvídatelných úrazů u dětí a na zmírnění jejich následků
počet akcí: 6
Bez přilby už nevyjedu
Do života bez karambolu
Dětský den bez úrazů
Bezpečná cesta do školy
IZS Tvůj ochránce
IZS pro MŠ
kampaň podpořily tyto organizace: DDM Rozmarýn, Policie ČR, Městská policie Litoměřice, Hasičský záchranný sbor, Oblastní
spolek ČČK Litoměřice, Městská nemocnice Litoměřice, Zahrada Čech s.r.o., Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice,
Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice, BESIP, Plamínek, Tyflocentrum, dopravní, poříční a pořádková Policie,
kriminalisté, pyrotechnici, vězeňská služba, Generali pojišťovna, K-centrum

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY (září) – „Chytrá a čistá mobilita. Silná ekonomika.“
- podporují bezpečnou a udržitelnou dopravu ve městech
počet akcí: 11
Cyklopeloton pro školy
Výlet s klubem českých turistů do Třebenic
Pohádkové kouzlení pro auta opravdu není – pro MŠ
Vyzkoušejte si společně, jak se dnes jezdí cyklistům po městě
Bezpečně, zdravě a hravě v Domově U Trati
Městská doprava zdarma
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Vyzkoušejte si elektrokolo, elektroskútr, svezte se elektromobilem
Urban Training
MTB Tour České středohoří a U-ŽÍT Litoměřice zdravě
Pěší zóna na Mírovém náměstí
Anketa „Cyklodoprava v Litoměřicích očima občanů“
kampaň podpořily tyto organizace: Knihovna K. H. Máchy, Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice – Zastupitelstvo
mládeže, Městská policie Litoměřice, Policie ČR, Norská móda, Kari Traa, Oblastní spolek ČČK Litoměřice, Obec Křešice, Domov U
Trati Litoměřice, Oper o. s., DDM Rozmarýn, MěÚ – Odbor dopravy a silničního hospodářství, Střední škola pedagogická,
hotelnictví a služeb Litoměřice, Unie ovocnářů severočeského regionu, Spolek litoměřických cyklistů, Technické služby města
Litoměřice, Klub českých turistů, Regionální televize Litoměřicko, Svobodný statek na soutoku, o. p. s., Černí koně, z. s.,
ShineBean, o. p. s., TOM Litomíci, Ekotým ZŠ Na Valech, Diecézní charita Litoměřice – dobrovolníci, Contexta, Gastronutris, VZP,
Auto Horejsek, Pavel Tschakert, Zahrada Čech, s. r. o.

MTB Tour České středohoří a UŽÍT Litoměřice zdravě
25. 9. 2016
Stovky dospělých i dětí si v průběhu neděle zasoutěžilo na Mírovém náměstí. V dopoledních hodinách postupně startoval
cyklomaraton na tratě délek 8 km, 45 km a 75 km. Cyklozávod doplnila akce UŽÍT Litoměřice na témata související se zdravím
a zdravým životním stylem.
Návštěvníci si den užili nejen sportovně, ale i zdravě s biojarmarkem, ochutnávkou zdravé svačinky od výživové poradkyně,
cyklo- freshbarem, tvořivými dílnami a soutěžemi, ukázkou první pomoci, handbike trenažérem a dalšími stanovišti pro děti
i dospělé.

DNY ZDRAVÍ (říjen)
– zaměřuje se na zdraví obyvatel v nejširším slova smyslu, od podpory pohybových aktivit přes zdravé stravování až po aktivní
stárnutí
počet akcí: 25
Pohádková cesta na Marínu
Kreativní dopoledne
Cvičení ve vodě pro seniory
Mladí, starší spolu jdou Terezínskou kotlinou aneb nordic walkingem na golf s ukázkami strolleringu
Bezplatné měření cholesterolu, cukru a tuku v těle, měření krevního tlaku
Chodítkový slalom
Jogínek
Bylinné čaje pro zdraví
Tančící park
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Máchův běh
Klub celiaků Litoměřice
DUNCAN tančí
Zdravá výživa – tuky a cukry
Pohyb nás baví
Jablíčkový den – akce na podporu boje proti rakovině prsu
Pohyb je život, pozitivní účinky pohybových aktivit na duševní a fyzické zdraví
Zdravá porce
Umění nacházet radost ve stáří
Hormonální zdraví dívek a žen
Školní svačiny co v koši nekončí
Ve zdravém těle zdravý duch II
Přijmout realitu lidského stárnutí a nacházet v něm radost
volné vstupy do H.E.A.T. centra Litoměřice na cvičení proti bolesti zad a chůzi na chodících pásech
volné vstupy do Zimního stadionu na veřejné bruslení
volné vstupy do Plaveckého bazénu
akce na školách: Olympijské hry; Sportujeme celý den, společně si užijem; Sportovní odpoledne zakončené zdravým obědem;
Vesele a zdravě s ovocem a zeleninou; Orientační běh; Týden zdraví; Měsíc zdraví; To, co jíme, ovlivňuje celý svět; Jak se (ne)stát
závislákem; Co nám cigareta dává a bere; Reprodukční zdraví
kampaň podpořily tyto organizace: Baudlerová Lucie, Bezva parta – A. Marková, H.E.A.T. centrum, Kinoklub Ostrov, Klub
důchodců, Victoria, Ženy s. r. o., Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovy – Alena Kuldová, DDM Rozmarýn, Knihovna
K. H. Máchy, Spolek LiPen, Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Městská nemocnice Litoměřice, Farní charita – Domov na
Dómském
pahorku,
Domov
U
Trati,
Pedagogicko-psychologická
poradna,
Městská
sportovní
zařízení,
Golf Kotlina Terezín, Český červený kříž, Gastronutris – R. Hazuchová, MUDr. Karel Kubát, Unie ovocnářů severočeského regionu

30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR
– informuje širokou veřejnost o nezastupitelné úloze neziskových organizací na životě města. Letos zaměřená na rodiny s dětmi
a seniory:
Místa v Litoměřicích přátelská seniorům
počet akcí: 17
Dopravní hřiště nejen pro děti
Mozek a trénování paměti – mýty fakta
Tisk tuží na textil
Ve zdravém těle zdravý duch aneb rozhýbejte své tělo a zavzpomínejte na mládí
Paliativní péče
KČT – Turistikou k aktivnímu stáří
Hokej v Litoměřicích
Prohlídka charitního domova pro seniory a návštěva kostela sv. Jakuba
Kdo mezi námi žije?
Zdravé může být i dobré
Zahrada či ráj? - výstava
Turnaj v petangue
Radnice, jak ji možná neznáte
Seniorský trojboj
Plavání a aqua aerobik
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Jak se žije v Keni? – přednáška
Kam putuje odpad ze sběrného dvora a z kontejnerů? - exkurze
kampaň podpořily tyto organizace: Komunitní plánování sociálních služeb, DDM Rozmarýn, Knihovna K. H. Máchy, Fitness
Beseda, Hospic sv. Štěpána, Klub českých turistů, Městská sportovní zařízení, Charitní domov sv. Zdislava, Diecézní charita
Litoměřice, Klub důchodců, Gastronutris – R. Hazuchová, Oblastní muzeum v Litoměřicích, Domov na Dómském pahorku, CCR,
Domov U Trati, ShineBean

Podpora a spoluúčast na dalších akcích:
Urban Training (27. 4. 2016)
120 minutové intenzivní cvičení v různých částech města. Sportovní zábava ve značce Kari Traa.
Přeplaveme La Manche (únor 2016)
Spolek LiPen, Domov U Trati, MSZ a Zdravé město Litoměřice připravili pro seniory plaveckou štafetu. Cílem akce bylo
společnými silami uplavat v průběhu února 35 km (tj. 1400 bazénů). Na každém společném plavání byl připraven zajímavý
doprovodný program (cvičení ve vodě, potápění, vodní hry apod.).
Země na talíři (prosinec 2016)
Ozvěny filmového festivalu Země na talíři se zabývá tématy jako udržitelná produkce a spotřeba potravin, palmový olej,
biodiverzita, zábory půdy, plýtvání potravinami a další.
Pěší zóna na Mírovém náměstí (24. – 30. 9. 2016)
Od 24. do 30. září si občané mohli vyzkoušet, jaké by to bylo PŘED RADNICÍ BEZ AUT. V jižní části (před radnicí) bylo omezeno
parkování a byly zde nainstalovány lavičky, zeleň a mobilní výstava.
Školní fóra (únor – březen 2016)
Školní fórum je obdoba Mladého fóra, probíhá však přímo ve škole a na akci jsou se studenty kromě jejich nápadů na vylepšení
ve městě a jeho další rozvoj diskutovány i problémy a nápady na zlepšení v jejich škole. V roce 2016 se školní fóra konala na pěti
základních školách v Litoměřicích.

7. Zapojování veřejnosti
Desatero problémů Litoměřic - veřejné diskuzní fórum
11. 4. 2016 od 16.00 hod. v Domě kultury Litoměřice
Návštěvnost: 212 osob
TOP 6 problémů města Litoměřice vytipovaných občany na fóru a následně ověřených anketou a sociologickým průzkumem:
1) Rekonstruovat plavecký bazén
2) Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií
3) Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé
4) Revitalizovat městskou tržnici
5) Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím
6) Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města
Problémy naformulované během veřejné diskuze byly následně ověřeny anketou, která probíhala během měsíce dubna a května
2016 na webových stránkách Zdravého města (elektronický formulář) nebo v Infocentru Litoměřice (listinná podoba). Do ankety
bylo zapojeno celkem 403 respondentů. Zároveň bylo ověření problémů provedeno pomocí sociologického průzkumu. Výstupy
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z veřejného fóra, ankety a sociologického průzkumu byly předloženy radě města ke stanovení TOP problémů a garantů k jejich
realizaci.
Naformulované a ověřené problémy byly zapracovány do Dataplánu NSZM ČR a rozvojových dokumentů města a předloženy
radě a zastupitelstvu města na vědomí. Rada města uložila garantům – odborům MěÚ odpovědným za danou oblast, povinnost
řešit problémy vzešlé z veřejného projednání.
Na fóru se také hlasovalo o projektu participativního rozpočtu. Vítězný návrh „Rozšíření dětského hřiště na Mostné hoře“ získal
98 hlasů. Vítězný projekt v podobě lanové dráhy byl slavnostně otevřen 6. 9. 2016.
Účastníci fóra měli možnost své názory na různé lokality ve městě vyjádřit do pocitové mapy a aktivně se tak zapojit do sběru
informací a názorů o různých částech města. Zájemci do mapy označovali místa, kde se jim líbí, kde tráví volný čas nebo se cítí
bezpečně. Stejně tak označovali místa, kde se jim naopak nelíbí a kde se cítí ohroženi.
Více na: http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html

Desatero problémů města Litoměřic očima mládeže
1. 4. 2016, od 9.00 do 12.30 hod., ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové
Účast: 55 žáků a studentů + zástupci města
Mládež diskutovala o problémech a jejich řešení s místostarostou Václavem Červínem, zastupitelem a politikem Zdravého města
Petrem Hermannem, vedoucími odborů MěÚ a zástupcem Městské policie.
Diskuze probíhala podle pěti tematických oblastí, jako jsou školství a kultura, bezpečnost a pořádek, životní prostředí, sociální
služby a poslední oblastí byl sport a zdraví. Každý stůl měl svého garanta ze zástupců jednotlivých odborů městského úřadu.
TOP nejpalčivější problémy Litoměřic očima mládeže
1) Vybudování startovacích bytů
2) Vytvořit pruhy pro cyklisty
Tyto problémy byly ověřeny anketou na všech litoměřických školách a následně byly společně se zprávou o řešení problémů
předloženy radě města k vzetí na vědomí.
Zpestřením tohoto ročníku fóra byla pocitová mapa, kterou představilo Komunitní plánování sociálních služeb.
Více na: http://zdravemesto.litomerice.cz/desatero-problem-mlade.html
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Kulatý stůl – Co děti, mají si v Litoměřicích kde hrát?
26. 1. 2016, od 16.00 hodin, Hrad Litoměřice
Město Litoměřice uspořádalo diskuzní kulatý stůl na téma „Co děti, mají si v Litoměřicích kde
hrát“ s cílem identifikovat potřeby občanů Litoměřic v oblasti rozvoje aktivit pro rodiny s dětmi.
Veřejná diskuze na téma prorodinných aktivit byla určena pro rodiče, prarodiče, organizace
zabývající se volnočasovými aktivitami, poskytovatele služeb, podnikatele, aktivní občany apod.
Na tuto akci přišlo diskutovat 42 účastníků.
Více na: http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

Veřejná diskuze „Rozvoj geotermální energie v Litoměřicích“
22. 3. 2016, od 16.30 hodin, Hrad Litoměřice
Setkání a veřejná diskuze na téma rozvoj geotermální energie v Litoměřicích. Návštěvníci měli možnost se ptát a diskutovat
s významnými mezinárodními a domácími experty.
Více na: https://prvnigeotermalni.cz/

Veřejné projednání: Regenerace panelového sídliště Pokratice – III. etapa
20. 4. 2016, od 16.00 hodin, sraz účastníků před minimarketem „U Krebsu“
Zejména pro obyvatele Pokratic a blízkého okolí byla uspořádána prohlídka sídliště Pokratice ještě před plánovanou
rekonstrukcí. Účastníci s architekty diskutovali o tom, co by mělo být zachováno, co se jim nelíbí a jak si sídliště do budoucna
představují
Více na: http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

Podnikatelské fórum
6. 12. 2016, od 17 hodin, Hrad Litoměřice
Litoměřice jsou městem, které se neustále snaží rozvíjet a o svých aktivitách a možnostech spolupráce informuje místní
podnikatele. V roce 2015 se Podnikatelské fórum konalo poprvé a na základě tohoto setkání vznikl Akční plán rozvoje spolupráce
s podnikateli 2015 – 2020. Na programu letošního fóra bylo seznámení s plněním Akčního plánu rozvoje spolupráce a téma
elektromobilita.
Akční plán rozvoje spolupráce s podnikateli 2015 – 2020 na: https://www.litomerice.cz/dokumenty-meu/4809-akcni-planrozvoje-spoluprace-s-podnikateli-2015-2021

8. Participativní rozpočet
Novou formou zapojování veřejnosti do rozvoje města je tzv. participativní rozpočtování, kdy obyvatelé města mohou
rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu.
Město Litoměřice vyčlenilo pro rok 2016 z rozpočtu 150 tis. Kč.
Hlasování o vítězném projektu participativního rozpočtu proběhlo na veřejném fóru „Desatero
problémů Litoměřic“
V roce 2016 byly předloženy 3 žádosti, všechny byly dotčenými odbory MěÚ Litoměřice
schváleny a postoupily do závěrečného hlasování. 11. 4. 2016 na fóru Desatero problémů
Litoměřic
byly
tyto
projekty
svými
navrhovateli
prezentovány
veřejnosti
a proběhlo hlasování o vítězném návrhu.
1. projekt: Kasárna Dukelských hrdinů - umístění herních prvků u beachvolejbalového
areálu (24 hlasů)
2. projekt: Komunitní zahrada (42 hlasů)
3. projekt: Rozšíření dětského hřiště na Mostné hoře - VÍTĚZNÝ NÁVRH (98 hlasů)
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Vítězný projekt v podobě lanové dráhy byl slavnostně otevřen 6. 9. 2016 za přítomnosti pana starosty, navrhovatele projektu
Petra Panaše a dětí ze ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové s paní učitelkou Petrou Černou, která se na výběru herního prvku
podílela.
Více na: http://zdravemesto.litomerice.cz/participativni-rozpoet.html

9. Dotační program Zdravého města Litoměřice
Dotační systém byl vytvořen s cílem podpořit naplňování Komunitního plánu zdraví a kvality života města Litoměřice.
Je systémem podpory organizacím, institucím i aktivním občanům, kteří chtějí přispět k rozvoji města a ke zlepšení kvality života
jeho obyvatel, ke zdraví občanů a udržitelnému rozvoji.
Z rozpočtu města bylo na dotace Zdravého města Litoměřice pro rok 2016 vymezeno 150.000,- Kč.
Cílem dotačního programu pro rok 2016 byla podpora aktivit reagujících na:


Aktivity reagující na potřeby a problémy identifikované komunitním Plánem zdraví a kvality života Zdravého města
Litoměřice



Aktivity reagující na problémy vzešlé z veřejné diskuze – „Desatero problémů Litoměřic 2015“



Aktivity reagující na problémy vzešlé z veřejné diskuze – „Desatero problémů města Litoměřic očima mládeže 2015“



Aktivity reagující na téma roku 2016 vyhlášené Komisí Zdravého města a místní Agendy 21 – „Zdraví nás baví“

Finančním zdrojem je rozpočet města Litoměřice schválený na příslušný kalendářní rok. Maximální výše dotace na jeden projekt
je 20 000,- Kč, tato částka však může tvořit maximálně 80 % uznatelných nákladů projektu.
Projekty podpořené v r. 2016:
Hravě zdravě – Základní škola Litoměřice, Havlíčkova (15.800,- Kč)
Měsíc zdraví – Lingua Universal ZŠ a MŠ (15.900,- Kč)
Zdravý ostrov – naše radost – Kinoklub Ostrov (20.000,- Kč)
Sportem ke Dni dětí – Naděje (12.200,- Kč)
Program pro těhotné ženy a rodiče uživatele OPL – Oblastní spolek ČČK (7.280,- Kč)
Vegetariánství, vitariánství a veganství jako jedna z cest ke zdravému životu (10.000,- Kč)
Litoměřická dlažba 2015 – Spolek litoměřických cyklistů (16.120,- Kč)
Běh pro hospic – 2. ročník – Hospic sv. Štěpána (20.000,- Kč)
Vybudování stacionárního a mobilního lanového centra na skautské Základně Mentaurov – Junák – Český skaut (16.020,- Kč)
S Valíkem zdravě a hravě – ZŠ Litoměřice, Na Valech (16.000,- Kč)
Pohyb nás baví – Spolek LiPen (16.800,- Kč)

10. Fairtradové město Litoměřice
Město Litoměřice se podpisem Deklarace v roce 2011 připojilo k celosvětovému hnutí
za spravedlivější ekonomické vztahy mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi k hnutí, které stojí na
rovných příležitostech, odpovědném obchodním partnerství a šetrném přístupu k lidem
a přírodě. Ještě téhož roku jako jedno z prvních měst v ČR získaly Litoměřice status „Fairtradové
město“. Fairtradová města jsou mezinárodní iniciativou označování míst, kde je podporován fair
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trade. Cílem kampaně je osvěta fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném městě. Tento prestižní
mezinárodní status Litoměřice každoročně úspěšně obhajují.
Město Litoměřice organizuje na podporu fair trade akce pro své občany.
V roce 2016 to byly např.:







Férová snídaně v Jiráskových sadech – oslava Světového dne pro fair trade
Výstava Prima Klima
Africký férový festival Dun Dun
Soutěž Kde v Litoměřicích hledat fair trade
Výstava na stromech „Poznej své ruce“ v rámci mezinárodního Dne důstojné práce
Přednášky a ochutnávky

Program podpory fair trade
Město Litoměřice druhým rokem udělovalo dotace na podporu fairtradových aktivit v Litoměřicích. V roce 2015 bylo podpořeno
celkem sedm projektů. Z rozpočtu města na podporu fairtrade bylo vyčleněno 28.000,- Kč.

Podpořené projekty v roce 2016:
Fairtrade očima študáků – Pro LUKA o. s. (4.000,- Kč)
Z plantáže na pult aneb cesta banánů – Středisko ekologické výchovy Sever Litoměřice (4.000,- Kč)
Fairový ostrov III – Kinoklub Ostrov, o. s. (4.000,- Kč)
Sousedi, pojďte na kafe – Spolek LiPen (4.000,- Kč)
Africký a férový festival DUN DUN – ShineBean, o. p. s. (4.000,- Kč)
Známe fair trade v Litoměřicích – ZŠ Litoměřice, Havlíčkova (4.000,- Kč)
Fairtradové pečení je voňavé umění – ZŠ Litoměřice, Na Valech (4.000,- Kč)

11. Udržitelná energetika a energetický management
Města a obce budou stále více čelit rostoucí energetické náročnosti a závislosti jednotlivých zemí na dovozu energetických
zdrojů (ropa, plyn). Oblast energetiky a související témata (kvalita ovzduší, doprava, rostoucí ceny energie apod.) se stále častěji
objevují mezi prioritami vycházejícími z komunitního plánování a mezi obyvateli jde o jedno z nejdiskutovanějších témat.
Také Město Litoměřice myslí na budoucnost a uvědomuje si, že energetika je strategickou oblastí dalšího rozvoje.
V rámci energetického managementu došlo k systematickému hospodaření s energií v rámci majetku města. Byl zaveden
pravidelný a jednotný systém sledování a vyhodnocování spotřeby energie. Je naplňován Energetický plán města Litoměřice do
roku 2030 s cílem 20 % úspor. Je zaveden Fond úspor energie. Od roku 2011 je zavedena trvalá pozice energetického manažera
města. Město je od roku 2014 členem sdružení Energy Cities. Jsou pořádány mezinárodní konference k energetickému
managementu. Město iniciovalo založení Sdružení energetických manažerů měst a obcí.
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Vyhodnocení činností energetického managementu za rok 2016
V rámci energetického managementu se podařilo připravit, či zdárně ukončit především následující činnosti:


2 žádosti na komplexní zateplení objektů MŠ a DDM, z nichž jedna již schválena. Objekty jsou navrhovány v
nízkoenergetickém, až pasivním standardu, což jsou unikátní parametry v podmínkách veřejných budov v České
republice.



Nákup elektrické energie a plynu pro město Litoměřice a příspěvkové organizace do 31.12.2018. Elektřina se pro město
Litoměřice a jeho příspěvkové organizace soutěžila již po páté a plyn potřetí, i přesto se díky velké zakázce a především
vhodnému načasování podařilo udržet již velmi výhodné vysoutěžené ceny u plynu a elektřiny.



Od ledna 2014 jsou zprovozněné 3 fotovoltaické elektrárny, které provozuje přímo město (potažmo PO MŠ
Masarykova, ZŠ Havlíčkova, ZŠ U Stadionu), celková výroba elektrické energie v těchto elektrárnách činila
cca 62,5 MWh, čímž pokryla cca 40 % celkové spotřeby elektřiny v daných objektech.



realizace projektu READY 21 (Udržitelný rozvoj, energetika, místní agenda a doprava – výzvy pro 21. století), finanční
prostředky budou použity na rozvoj EM, aktivit Zdravého města, strategického plánování a udržitelné dopravy v letech
2015-2016. V rámci realizace projektu došlo u vytipovaných budov k instalaci doplňkových zařízení pro dálkové odečty,
které umožní přenos dat do stávajícího systému energetického managementu města Litoměřice. Dále byly zpracovány
pasporty pro všech 40 objektů města Litoměřice, které se propojí se stávajícím systémem energetického managementu
města Litoměřice.



realizace projektu ProgRESsheat (ve volném překladu – Podpora obnovitelných zdrojů energie v systému centrálního
zásobování teplem - CZT) s celkovou dotací 2 306 tis. Kč - prostředky budou použity na rozvoj EM a možnosti mapování
vhodného energetického mixu města s ohledem na geotermální projekt v letech 2015-2017. Jedná se o mezinárodní
projekt s partnery Technická univerzita ve Vídni, Technická univerzita v Kodani, či Energy Cities, aj.



Od ledna 2014 byl také prvním rokem plně funkční Fond úspor energie, který mj. motivoval provozovatele
příspěvkových organizací a i vedoucí příslušných odborů MÚ k úsporám energie a dodržení rozpočtu na energie, který
byl upraven s ohledem na provedená úsporná opatření v daných objektech. Byla nejenom změněna celková filosofie
přidělování příspěvků na energie (v roce 2014 poprvé odděleny od celkového provozu), ale především došlo za poslední
dostupná data za rok 2015 k ročním úsporám i v rozpočtu města ve výši 3,7 mil. Kč.



Z velké části investičně dokončen EPC projekt (garantované úspory financované třetí stranou), který byl realizován
celkem na 13 objektech města Litoměřice s celkovou investicí k 31.12.2016 ve výši 64,8 mil. Kč. Celkové garantované
úspory za dobu platnosti kontraktu (10 let) jsou ve výši 67,4 mil. Kč.



V roce 2016 podáno celkem 5 mezinárodních, či národních projektů, z nichž byly 2 podpořeny celkovou dotací ve výši
3,9 mil. Kč.



V rámci geotermální energetiky byla zahájena realizace velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace
RINGEN, jejíž hlavní výzkumné centrum bude umístěno v bývalých kasárnách Jiřího z Poděbrad. Výzkumnou
infrastrukturu vede Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a je do ní zapojeno dalších 8 partnerů vč. tří ústavů
Akademie věd ČR.

Prezentace města Litoměřice a tématu udržitelné energetiky na prestižních národních i mezinárodních konferencích, jednalo se
především o následující akce:


Sdílení dobré praxe v projektech Smart cities - Praha



Energie ve městech chytře - Praha



Veřejné zakázky a šetrné budovy -Senát Parlamentu ČR - Praha



Consequences from Paris for European and national policies - Praha



XI. Stretnutie Národnej platformy Paktu starostů a primátorů - Bratislava



Interní seminář Ministerstva životního prostředí - Praha



How to build Smart Energy Regions - Karlsruhe



Energetický management měst - jak začít a kde na to vzít - webinář Energy Cities
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Na energiu s rozumom - Piešťany



8th European Conference on Sustainable Cities and Towns - Bilbao



Energetické fórum - Hradec Králové



Smart Cities: Cesta k udržitelnému rozvoji měst - Ostrava



Smart Cities 2016 konference - Trnava

12. Mezinárodní projekty
Projekt READY 21 – Udržitelný rozvoj, energetika, místní Agenda a doprava – výzvy pro 21. století
Město Litoměřice pokračovalo v realizaci projektu, jehož cílem je posílení udržitelného rozvoje města Litoměřice.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí České republiky, Program švýcarsko – české spolupráce
Doba realizace projektu: 9. 1. 2015 – 31. 3. 2016
Celkové výdaje projektu dle rozhodnutí: 2.613.990,- Kč (dotace: 2.208.037 Kč)

Projekt progRESsHEAT
Podpora obnovitelných zdrojů energie v systému centrálního zásobování teplem – CZT.
Poskytovatel dotace: Horizon 2020
Doba realizace projektu: 2014 - 2017
Celkové výdaje projektu dle rozhodnutí: 2.460.000 Kč (dotace: 2.460.000 Kč)

MobiLitA 21
Projekt se zaměřuje na vybrané aspekty dopravy v Litoměřicích a zjištění, jak se obyvatelé města dopravují, jaké dopravní
prostředky používají či kolik cest za určité období uskuteční. Jedná se o tzv. průzkum dopravního chování, který poskytne klíčová
data pro tvorbu dlouhodobé dopravní strategie tak, aby doprava byla dostupná všem a odpovídala potřebám různých skupin
obyvatel a byla zároveň šetrná k životnímu prostředí. Na to se zaměřuje druhá klíčová analýza, tzv. rozptylová studie, která
poskytne informace o znečištění ovzduší pocházejícího z dopravy. V rámci projektu pak proběhnou také kulaté stoly, diskuzní
fóra a kampaně zaměřené nejen na dopravu.
Poskytovatel dotace: Národního programu životního prostředí (NPŽP)
Doba realizace projektu: 1. září 2016 – 31. března 2018
Celkové výdaje projektu dle rozhodnutí: 1 216 733 Kč (dotace: 973 386 Kč)

MOVECIT
Projekt je zaměřen na zapojování zaměstnavatelů z veřejné sféry do plánování udržitelné mobility, a to skrze zavádění
specifických plánů mobility pro veřejné instituce (městské úřady, nemocnice, další organizace).
Poskytovatel dotace: Program Nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE
Doba realizace projektu: 1. června 2016 – 31. května 2019
Celkové výdaje projektu dle rozhodnutí: 36 960 EURO pro město Litoměřice, tj. 998 884,- Kč

e-FEKTA Posilování městského úřadu Litoměřice a Drážďany v oblasti udržitelné mobility
Hlavním cílem projektu je posílit institucionální kapacitu obou měst při zavádění moderních environmentálně šetrných
technologií do praxe veřejné správy za pomoci odborných konzultantů CDV a TU Dresden. Dalšími cíli jsou: výměna zkušeností
v oblasti udržitelné dopravy a specificky e-mobility pro osobní i hromadnou dopravu, využití obnovitelných zdrojů (OZE) v oblasti
mobility a snížení provozních nákladů a emisí vozového parku městských úřadů.
Poskytovatel dotace: Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Doba realizace projektu: 1. října2016 – 30. září 2019

PATH 2030
Pakt starostů a primátorů pro město Litoměřice – hlavní vize roku 2030. Projekt se zaměřuje na dlouhodobou strategii města
Litoměřice v oblasti ochrany klimatu a rozvoje udržitelné energetiky. Jeho cílem je pomocí Akčního plánu udržitelné energetiky
a ochrany klimatu (SECAP) nastavit dlouhodobé strategie a opatření, které povedou ke snížení emisí CO2, snížení spotřeby
energie a vyššímu využití obnovitelných zdrojů. Aktivity projektu kromě zmíněného SECAP a jeho marketingové strategie
zahrnují osvětové akce typu Den udržitelné energetiky, mezinárodní konference a medializaci na národní i mezinárodní úrovni.
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Poskytovatel dotace: Národního programu životního prostředí (NPŽP)
Doba realizace projektu: 1. září 2016 – 31. března 2018
Celkové výdaje projektu dle rozhodnutí: 1 717 450 Kč (dotace: 1 373 960 Kč)

13. Strategické řízení
Město Litoměřice, jako člen asociace Národní sítě Zdravých měst ČR, se dlouhodobě zaměřuje na kvalitní strategické řízení
v souladu s doporučeními EU a OSN. Stávající a budoucí rozvoj Města Litoměřice je tak určován kromě územního plánu
a městského rozpočtu také strategickým plánem, tematickými koncepcemi a jejich krátkodobými akčními plány.
Strategické plánování je v Litoměřicích realizováno skrze Strategický tým udržitelného rozvoje (dále jen STUR), jehož členy jsou
zástupci vedení města a vedoucí vybraných odborů.
Strategický tým se schází alespoň 2krát ročně. Na svém zasedání v roce 2016 schválil aktualizaci zásobníku projektů a indikátorů
k Strategickému plánu rozvoje města. Byl projednán způsob aktualizace dotačního auditu projektů ze zásobníku projektů a plán
práce na 2017. Dále byla schválena závěrečná zpráva vyhodnocení Akčního plánu pro rok 2015 a návrh Akčního plánu na rok
2016.

14. Společné evropské indikátory ECI
Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common Indicators) jsou nejznámější a nejvyužívanější
sadou indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni.
Město Litoměřice si nechalo v roce 2014 zpracovat 4 indikátory:





Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
Mobilita a místní přeprava cestujících
Uhlíková stopa
Ekologická stopa

Výsledky jsou zveřejněny na webu zdravého města http://zdravemesto.litomerice.cz/indikatory-ur/spolecne-evropske-eci.html .
Porovnat data s ostatními městy lze na webu společnosti CI2 http://ci2.co.cz/cs .
ECI indikátory jsou vyhodnocovány jednou za 3 roky. Nové měření spokojenosti obyvatel s městem proběhne v roce 2017.

15. Medializace a propagace Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21
Tematické články a zprávy o Zdravém městě a místní Agendě 21 jsou prezentovány jak v celostátních (s využitím propagačních
aktivit NSZM ČR), tak regionálních a místních médiích a webových portálech.
K medializaci Zdravého města a místní Agenda 21 jako celku slouží především webové stránky http://zdravemesto.litomerice.cz/,
sociální síť Facebook a server Youtube.
Materiály a publikace Zdravého města Litoměřice jsou ke stažení na: http://zdravemesto.litomerice.cz/materialy-apublikace.html

16. Dobrá praxe
Každé město, obec či region při svém rozvoji často naráží na nejrůznější problémy či úkoly, které si žádají neotřelá, originální
a hlavně efektivní řešení. Příklady dobré praxe jsou osvědčené postupy a řešení, které v sobě zároveň zahrnují prvky inovace,
nové myšlenky a nápady.
Litoměřice za rok 2016 sdílely 3 příklady dobré praxe:


Školní fórum ve Zdravém městě



Participativní rozpočet – ukázka (nejen) pro Zdravá města



Minigranty na podporu fairtradu a globální odpovědnosti

Více na: http://dobrapraxe.cz/
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17. Naši partneři v roce 2016


Agentura Modrý z nebe



Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p. o.



Centrum pro otázky životního prostředí při Univerzitě Karlově v Praze



Demokracie 2.1



Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě Litoměřice



Domov U Trati, p. o.



Dům dětí a mládeže Rozmarýn



Energy – Cities



Fairtrade Česká republika



Fairtradová škola – Masarykova základní škola Litoměřice, p. o.



Farní charita Litoměřice



Gastronutris – Radka Hazuchová



Generali



Hasičský záchranný sbor



K-centrum



Knihovna K. H. Máchy Litoměřice, p. o.



Komunitní plánování sociálních služeb



Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje



Městská kulturní zařízení Litoměřice, p. o.



Městská nemocnice Litoměřice, p. o.



Městská policie Litoměřice



Městská sportovní zařízení Litoměřice, p. o.



MindBridge Consulting a. s.



Oblastní spolek ČČK Litoměřice



Oper o. s.



Preventivně informací skupina Policie ČR, Litoměřice



Regionální televize



Scandinavia – Norská móda (Kari Traa)



ShineBean, o. s.



Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu – A. Kuldová



SSOŠ 1. KŠPA Litoměřice, s. r. o.



SŠ a MŠ Litoměřice, o. p. s.



Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER



Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, p. o.



Tyfloservis Ústí nad Labem o. p. s.



Unie ovocnářů severočeského regionu



Vaše Litoměřicko24



Všeobecná zdravotní pojišťovna



Zahrada Čech s. r. o.
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Zastupitelstvo mládeže Litoměřice



Zdravá škola – ZŠ a MŠ Lingua Universal, s. r. o.

18. Poděkování občanům a partnerům za podporu
Město Litoměřice děkuje všem občanům i organizacím, kterým život ve městě není lhostejný a kteří svou
činností přispívají k posunu města směrem k jeho kvalitě a udržitelnosti.

Podrobnější zprávy a informace k jednotlivým akcím je možné najít na:
http://zdravemesto.litomerice.cz/
http://nszm.cz/
http://ma21.cenia.cz/
http://dataplan.info/cz/litomerice/strategie
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Příloha č. 1 - Plakáty k osvětovým akcím
DEN ZEMĚ

DEN ZEMĚ
2016
V LITOMĚŘICÍCH

16. 4. Ukliďme Litoměřice
21. 4. Ekofilm
21. 4. Den Země pro MŠ
30. 5. – 5. 6. Výstava „Prima Klima“ na MěÚ
2. 6. Kam putuje odpad ze sběrného dvora
a z kontejnerů?
4. 6. Procházka po Zemi

19

20

DUN DUN

21

DEN BEZ TABÁKU

22

NÁRODNÍ DNY BEZ ÚRAZ

23

30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

24

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

UŽÍT LITOMĚŘICE – ZDRAVÍ

25

DNY ZDRAVÍ
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http://zdravemesto.litomerice.cz
Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje Městského úřadu Litoměřice
Pekařská 2, 412 01 Litoměřice
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