Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Zápis
z jednání komise Zdravého města a MA21

konané dne 8. 10. 2018 od 13:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2
Přítomni:
Lenka Brožová
Robert Čelko
Ladislava Čelková
Josef Douša
Petr Hermann
Blanka Ježková
Jana Pavlasová
Jaroslav Růžička
Magdaléna Šabatová
Veronika Vedejová
Irena Vodičková
Jan Vochomůrka
Lukas Wünsch
Jednání řídil P. Hermann a I. Vodičková (IV).
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organizační změny
Realizované akce
Připravované akce – Dny zdraví
Informace k auditu
Různé
Závěr

1. Organizační změny
Členům komise bylo sděleno, že Zdravé město nyní patří do útvaru PROLIDI, který spadá přímo pod
tajemníka MěÚ. Dále byla představena nová metodička MA 21 a Zdravého města Ladislava Čelková.
2. Realizované akce
Členům komise byly prezentovány realizované akce organizované Zdravým městem
s fotodokumentací, a to Den seniorů, Bez přilby už nevyjedu, Evropský týden mobility - O dopravě
hravě zdravě, Cyklopeloton pro školy, Bezpečná cesta do školy, Úředník na kole, Výlet seniorů,
Cyklobus a již započatá kampaň Dny zdraví - Staří, mladí spolu jdou terezínskou kotlinou a Zdravé
plíce. Dále byla prezentována kampaň Dost bylo plastu.
3. Plánované akce
• Členové komise byli seznámeni s probíhajícími Dny zdraví, které budou probíhat po celý říjen.
• Členové komise byli pozváni na akci Procházka po městě trochu jinak, kterou pořádá turistický
oddíl mládeže „Litomíci“ a bude se konat dne 20. 10. 2018.
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4. Informace k auditu
• Členové komise byli informováni o přípravě obhajoby kategorie A našeho města a byli na tuto
obhajobu, která se koná dne 22. 10. 2018 od 14:00 hodin pozváni. Je potřeba se zaregistrovat na
webu do 19. 10. 2018.
• Členové komise byli požádáni o pomoc při přípravě obhajoby kategorie A. Jako dobrovolníci se
přihlásila paní V. Vedejová a pan J. Růžička.
5. Různé – lavičky, kruhový objezd a prostor u Severky
•

Členové komise byli informováni o pokračování instalace nových laviček ve městě, kde se
momentálně čeká na vyjádření odboru územního rozvoje.

•

Bylo diskutováno o kruhovém objezdu a prostoru u Severky, kde by bylo potřeba tento prostor
rekonstruovat, když se jedná o nevzhlednou příjezdovou cestu do města. Navrhnuto parkoviště a
vysazení stromů. Jedná se také o zeď podél silnice u autobusové zastávky Vojtěšské náměstí, která
je momentálně brána částečně jako protihluková a zabraňuje i větší prašnosti v ul. U Katovny
apod. Podnět bude předán OÚR.

Příští jednání komise se bude konat 13. listopadu 2018 od 13:30 v zasedací místnosti MěÚ
Litoměřice, Pekařská 2.

Zapsala: Ladislava Čelková, 8. 10. 2018
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