MĚSTO LITOMĚŘICE
Komise Zdravého

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

konané 20. 10. 2021
Přítomni:
Brožová Lenka
Čelko Robert
Čelková Ladislava
Douša Josef
Hájková Šárka
Hermann Petr
Ježková Blanka
Kuderová Kateřina

Růžička Jaroslav
Simerská Lenka
Smetanová Petra
Šabatová Magdaléna
Vaňková Veronika
Vodičková Irena
Wünsch Lukas

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Pokračování participativního rozpočtu
Příprava výstupů pro RM, pocitové mapy
Den životního prostředí
Referenční LITOMĚŘICE – Školství a participace mládeže
Diskuze o dalším směřování komise

Jednání řídil předseda komise Petr Hermann.
Projednáno:
1.

Pokračování participativního rozpočtu)

Přítomní byli informováni, že čtyři z pěti projektů odpovídají pravidlům PaR a postupují do
hlasování. Pátý námět (rodinné centrum KRA) bude řešen individuálně.

2.

Příprava výstupů pro RM, pocitové mapy

Přítomní byli seznámeni s průběhem a výstupy ze setkání s občany, které jsou hodnocené jako
přínosné a smysluplné. S výstupy bude seznámena rada města, některé z námětů jsou již
realizovány. Občané se také mohli vyjádřit v pocitové mapě, která byla následně digitalizována
(viz zde).
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3.

Den životního prostředí

Konal se na Mírovém náměstí 23. 9. 2021 na téma odpady a klima. Program byl připraven pro
všechny věkové generace, nejzajímavější se jevilo třídění obsahu kontejneru na směsný odpad.
Členové komise si prohlédli fotografie z akce.

4.

Referenční LITOMĚŘICE – Školství a participace mládeže

23. 9. se konal pro členy i nečleny NSZM webinář, ve kterém starosta L. Chlupáč s P.
Hermannem přednášeli o školství a participaci mládeže v Litoměřicích. O týden později 30. 9.
se pak konala exkurze, které se zúčastnili pracovníci úřadů z Neratovic, Teplic a Kralup nad
Vltavou. Zúčastnění absolvovali návštěvu Univerzity 3. věku v ZUŠ, na ZŠ B. Němcové se
dozvěděli o ŠVP Harmonická Božena a prohlédli si Sdílnu a Technický klub. Na závěr
diskutovali o vzdělávání s vedoucí OŠKSaPP Ing. A. Křížovou.
5.

Diskuze o dalším směřování komise

Členové komise byli vyzvání, aby si připravili návrhy na další fungování a směřování komise.
Diskuze na toto téma se bude konat při některém z příštích jednání komise.

Termín příštího jednání komise: 16. 11. 2021 ve 14 hodin.

Dne 02. 11. 2021

Zapsala: Mgr. Irena Vodičková
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