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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. Zdravá města realizují místní
Agendy 21 a jsou součástí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí (Aalborgská charta).

2. Zdravé město WHO a místní Agenda 21 v ČR v Národní síti Zdravých měst ČR (NSZM 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 v současné době 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:
https://www.zdravamesta.cz/cz/koordinatori-zm-kontakty.
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
města,

•

jsme zastřešeni významnou mezinárodní autoritou (OSN a WHO),

•

umíme lépe komunikovat s občany i partnery města,

•

naše ukázkové aktivity dokážeme lépe medializovat,

•

systematicky směřujeme k udržitelnému rozvoji pomocí auditů udržitelného rozvoje a spolupráce
s experty,

•

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

•

spolupracujeme s řadou tuzemských a zahraničních odborníků a partnerských organizací,

•

spolupracujeme s ostatními členy NSZM z ČR i zahraničí; síťová spolupráce, ukázkové postupy a
inspirace jsou veřejně přístupné v internetové databázi „DobráPraxe“ a dále jsou 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; využíváme také
Databázi strategií (www.databaze-strategie.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 ZM a MA21
(akreditované vzdělávání, metodické a konzultační semináře NSZM ČR),

•

využíváme bezplatnou facilitaci 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 poskytuje poradenství formou osobních či telefonických konzultací a pravidelných
webinářů.
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3. Zdravé město a místní Agenda 21 v Litoměřicích
Místní Agenda 21 (MA21) je progresivní zastřešující metodou zvyšování kvality veřejné
správy, vedoucí k praktickému uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a
regionální úrovni. Přináší s sebou kromě kvalitnější a efektivnější práce veřejné správy i
spokojenost obyvatel, jejich aktivní zapojení do veřejného života i do spolurozhodování
o věcech veřejných a promyšlený přístup
ke strategickému plánování.
Kategorie MA21:
Pro měření kvality MA21 je sestavena oficiální sada Kritérií MA21, která
„A“ = nejpokročilejší
shrnuje základní aspekty, které musí municipalita prokázat. Sada
„B“ = velmi pokročilý
dvaceti jedna kritérií je dle dosažené úrovně MA21 rozčleněna do čtyř
hlavních kategorií („D“ nejnižší). - „A“ nejvyšší).
„C“ = středně pokročilý

Kritéria MA21:

„D“ = mírně pokročilý

Pro měření kvality MA21 je sestavena oficiální sada kritérií MA21, která
byla v roce 2006 schválena Radou vlády pro udržitelný rozvoj.
Kritéria shrnují základní aspekty, které má město postupující v rámci MA21 prokázat.
Město Litoměřice dosáhlo v roce 2015 nejvyšší kategorii „A“ místní Agendy 21, jež je výrazem vysoké kvality
veřejné správy.
V rámci kritérií kategorie „A“ byl vypracován audit udržitelného rozvoje města (dále jen „audit UR“), jehož cílem
je analyzovat stav v deseti oblastech 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 jsou zveřejněny na webu Zdravých měst.
Auditem UR doložilo naše město svůj vývoj v souladu s principy udržitelného rozvoje. Objektivita Auditu UR je
zajištěna oponentním týmem expertů na národní úrovni, kteří pracovní skupině pro MA21 doporučili opětovné
udělení kategorie „A“.
Postup jednotlivých měst, obcí a regionů v souladu s kritérii MA21 lze průběžně sledovat v na webových stránkách
www.ma21.cz.
Kontrolu dat zajišťuje pracovní skupina pro MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj (PS RVUR). Města, která
dosáhla pokročilé kategorie „A“ a „B“, podstupují ještě důkladnou kontrolu, kterou provádí komise v místě
realizace MA21.
Zdravé město Litoměřice se prezentovalo a obhajovalo kategorii „A“ MA21 v Litoměřicích dne 23. 10. 2017 a
následně na konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR „Udržitelné město 2017“, která proběhla 7. 12. 2017
v hotelu Jalta v Praze.
Ocenění za přidělení kategorie „A“ MA21 zástupci města převzali z rukou zástupců MŽP na Fóru udržitelného
rozvoje v Lichtenštejnském paláci v Praze dne 12. 12. 2017.
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Významné mezníky a ocenění Zdravého města Litoměřice a MA21
rok 2017
•

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

•

výročí 15 let Zdravého města Litoměřice,

•

obhajoba statusu Fairtradové město,

•

razítko dobré praxe za „Fond úspor energie“ a „Pasport nemovitostí v majetku města“.

rok 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 města
Mgr. Ladislav Chlupáč.

4. Organizační zajištění Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 (ZML 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 (do 30. 6. 2017)
Mgr. Irena Vodičková, MěÚ – Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje (od 1. 9. 2017)
Koordinátorka ZM a MA21 celý proces koordinuje, prezentuje a medializuje. Spolupracuje s politikem, komisí ZM
a MA21, různými subjekty a veřejností.
Komise Zdravého města a MA21:
Komise byla k 31. 12. 2017 složena z 21 členů a schází se jednou za měsíc. Zasedání komise jsou veřejná. Zápisy
z jednání jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Zdravého města Litoměřice a webu města Litoměřice.
Složení komise v roce 2017:
Předseda:
Tajemnice:

Mgr. Petr Hermann
Mgr. Rita Vlčková / Mgr. Irena Vodičková

Členové:
Ing. Lenka Brožová
(MěÚ – Odbor životního prostředí)

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

Ing. Ivana Poláčková
(SEVER)

Jaroslav Růžička
(KSČM)

npor. Pavla Kofrová
(Policie ČR)

Mgr. Zora Berglová
(zástupce veřejnosti)
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Alena Kuldová
(Společnost plánování rodiny a sexuální
výchovy)

Magdaléna Šabatová
(zástupce podnikatelské sféry)

Mgr. Petra Smetanová
(NADĚJE)

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

MUDr. František Pražák
(zástupce veřejnosti)

Jan Vochomůrka
(MěÚ – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví)

Mgr. Blanka Ježková
(ZŠ Havlíčkova)

Veronika Vedejová
(Dobrovolnické centrum DCH Ltm)

Robert Čelko
(MěP Litoměřice)

Jana Pavlasová
(ODS)

PhDr. Lenka Simerská
(SZ)

Lukas Wünsch
(Severočeši)

Kateřina Krňáková
(Sport a zdraví)

Mgr. Lenka Čermáková
(ZŠ Na Valech)

Josef Douša
(ODS)

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 i politika ZM a MA21.
Zaměření práce komise se každoročně odvíjí od cílů, které si komise stanovuje každý rok v tzv. Akčním plánu
zlepšování, který je schvalován radou města. Po ukončení kalendářního roku je plán komisí vyhodnocen. Akční
plány a jejich vyhodnocení jsou k nahlédnutí na webu Zdravého města Litoměřice.

5. Hlavní aktivity realizované v r. 2017:
•

splnění kritérií a získání Kategorie „A“ MA21,

•

sledování indikátoru „Spokojenost obyvatel s místním společenstvím“,

•

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

•

organizování osvětových kampaní,

•

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

•

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

•

realizace systematických aktivit energetického managementu města včetně rozvoje mezinárodní
spolupráce,

•

vytvoření podmínek a opatření pro udržitelnou mobilitu v Litoměřicích,

•

naplňovat cíle Zdravotního plánu města Litoměřice,

•

zapojení podnikatelského sektoru do spolupráce s Městem Litoměřice,

•

získávání externích zdrojů pro naplňování MA21.
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6. Osvětové kampaně
Zdravé město Litoměřice se v průběhu celého roku zaměřuje na pět vybraných komunitních kampaní celostátně
podporovaných NSZM ČR. 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 podílí partneři Zdravého města (plakáty k vybraným kampaním viz příloha).

DEN ZEMĚ (duben)
- zaměřeno na zhoršující se stav životního prostředí na Zemi, ekologická kampaň
počet akcí: 4
Den Země pro MŠ
Ekofilm pro školy
Procházka po Zemi
Ukliďme Litoměřice
Kampaň podpořili: Středisko ekologické výchovy SEVER, TOM Litomíci, Naděje o. s., Ekotým ZŠ Na Valech,
Technické služby města Litoměřice, Diecézní charita Litoměřice, Klub českých turistů Litoměřice, Kinoklub Ostrov,
Zastupitelstvo mládeže Litoměřice, ANO, Strana zelených.

SVĚTOVÝ DEN BEZ TABÁKU
- připomíná široké veřejnosti zejména zdravotní rizika spojená s užíváním
tabákových výrobků a zaměřuje se na aktuální témata, především na prevenci
kouření mladistvých
počet akcí: 3
beseda na téma „Co nám cigareta dává a bere“ – 21. 4. 2017
beseda na téma „Moderní, dospělé a zdravé je nekouřit“ – 16. 11. 2017
pozitivní podpora podnikatelů – pomocná destička k určení věku mládeže
Kampaň podpořili: 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
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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 podpořili: 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) – „Sdílením vpřed“
- podporují bezpečnou a udržitelnou dopravu ve městech
počet akcí: 12
O dopravě hravě zdravě
Cyklobus zdarma
Výlet s klubem českých turistů do Zubrnic
Knihovna pro MŠ
Cyklisto, sviť a buď reflexní
Bezpečně, zdravě a hravě v Domově U Trati
Městská hromadná doprava zdarma
Urban Training
MTB Tour České středohoří
Semináře pro ZŠ na téma udržitelná doprava a klimatické změny
Otevření Bosé stezky na ZŠ U Stadionu
Úředník na kole
U-ŽÍT
Kampaň podpořili: Knihovna K. H. Máchy, Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, Zastupitelstvo
mládeže, Městská policie Litoměřice, Policie ČR, Norská móda, Kari Traa, Oblastní spolek ČČK Litoměřice, Domov
U Trati Litoměřice, Adélčin dvoreček., 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 Litoměřice, Regionální televize Litoměřicko,
dobrovolníci Diecézní charity Litoměřice, Auto Horejsek, Pavel Tschakert, Zahrada Čech, s. r. o., Plamínek,
Tyflocentrum
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U-ŽÍT LITOMĚŘICE – ukázky šetrné dopravy a úsporné energetiky
Litoměřice patří při využití tzv. chytrých technologií pomáhajících chránit
a zkvalitňovat životní prostředí mezi nejprogresivnější města České republiky.
Na akci si návštěvníci mohli vyzkoušet elektromobily značek Tesla nebo
Volkswagen či hybridní vozy Toyota. Soutěžilo se i o elektrokolo a další zajímavé
ceny. Lidé si šlapáním do pedálů mohli dobít mobil či vyšlapat čerstvý džus. Byly
zde prezentovány významné firmy z oblasti energetiky a automobilového
průmyslu, jejichž zástupci představili nejmodernější technologie, vozidla a
možnosti, jak šetřit energii a zlepšovat stav životního prostředí. Návštěvníci
zkoušeli i elektrokola a viděli funkční ukázky solárních a tepelných čerpadel.
Zajímaly je i informace o nakládání se starými elektrospotřebiči, jak dobře zateplit
dům, případně jak si vybrat kotel. V rámci doprovodného kulturního programu
vystoupila zpěvačka Lenka Dusilová a další hosté.
Město touto akcí vyslalo opět jasný signál o svém dalším směřování v oblasti
ochrany a zkvalitňování životního prostředí, neboť Litoměřice jsou i v Evropě známé tím, že patří mezi lídry v
oblasti úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie a rozvoje elektromobility.
Akcí jsme také chtěli podpořit soukromý sektor a obyvatele města, aby si sami nové technologie pořizovali,
a přispěli tak nejen k čistějšímu ovzduší ve městě a jeho okolí, ale i dlouhodobě snižovali svoji energetickou
náročnost.

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: 21
Cvičení ve vodě pro seniory
Jumping
Mladí, starší spolu jdou Terezínskou kotlinou aneb nordic walkingem na golf s ukázkami strolleringu
Odpoledne se zvířátky pro všechny
Bezplatné měření cholesterolu, cukru a tuku v těle, měření krevního tlaku
Zážitkový den na dětském dopravním hřišti
Deprese z pohledu pacientky
Jablíčkový den – podpora boje proti rakovině prsu
Drakiáda
Pohlazení po duši - písničky české populární scény
Pohyb pro zdraví
Mámo, táto, chceme zdravě žít
Jídlo jako radost
Cesta do školy
Klub celiakie Litoměřice
volné vstupy na Jógu s Alicí
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volné vstupy na veřejné bruslení
volné vstupy do plaveckého bazénu
akce ve školách
Zdravé zoubky
S jídlem si (ne)hrajem
Kampaň podpořili: Baudlerová Lucie, Kinoklub Ostrov, Klub českých turistů Litoměřice, Onko klub Victoria, DDM
Rozmarýn, Knihovna K. H. Máchy, Spolek LiPen, Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Farní charita – Domov
na Dómském pahorku, Domov U Trati, Městská sportovní zařízení, Golf Kotlina Terezín, Gastronutris – R.
Hazuchová, Unie ovocnářů severočeského regionu, Alice Králiková, Všeobecná zdravotní pojišťovna

30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR
– informuje širokou veřejnost o nezastupitelné úloze neziskových organizací na životě města.
Místa v Litoměřicích přátelská seniorům
počet akcí: 16
Barokní Litoměřice
Prohlídka budovy Okresního soudu v Litoměřicích
Hledáme své předky / rodopisná přednáška
Exkurze do Požární stanice v Litoměřicích
Přijďte se pobavit na „KOLO-TOČ“
Přednáška MUDr. J. Halamky na téma onkologické prevence
Domácí hospic a jeho fungování
Ve zdravém těle zdravý duch a zábavou k novému přátelství s Bezva partou
Do terče 3x jinak
Keňa – země kontrastů
Prohlídka zahrady charitativního domova sv. Zdislavy pro seniory
První pomoc
Prohlídka Domova pro seniory Kréta
Turnaj v pétanque
Moderní deskové hry v Rozmarýnu
KČT – Turistikou k aktivnímu stáří
Kampaň podpořili: Komunitní plánování sociálních služeb, Okresní soud Litoměřice, Hasiči Litoměřice, Městská
nemocnice Litoměřice, Hospic sv. Štěpána, Bezva parta, DDM Rozmarýn, Knihovna K. H. Máchy, Hospic
sv. Štěpána, Klub českých turistů, Charitní domov sv. Zdislava, Domov pro seniory Kréta, Diecézní charita
Litoměřice, Klub důchodců, Klub českých turistů Litoměřice, Domov na Dómském pahorku, CCR, Domov U Trati
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Podpora a spoluúčast na dalších akcích:
Přeplaveme La Manche (únor 2017)
Spolek LiPen, Domov U Trati, MSZ a Zdravé město Litoměřice připravili pro seniory plaveckou štafetu s cílem
uplavat společnými silami v průběhu února 35 km (tj. 1 400 bazénů). Na každém společném plavání byl připraven
zajímavý doprovodný program (cvičení ve vodě, potápění, vodní hry apod.).

Na kole dětem (květen 2017)
Městem Litoměřice projížděl peloton cyklistů v rámci 8. ročníku veřejné charitativní cyklotour Na kole dětem.
Tento sportovní projekt podporuje onkologicky nemocné děti. Pelotonu napříč Českem se zúčastnil
Josef Zimovčák, Jan Pirk, Petr Koukal a další.

Den seniorů (září 2017)
Litoměřické organizace se spojily a uspořádaly pro seniory „Den seniorů“. Na programu byly jak sportovní, tak
klidové aktivity.
Poděkování dobrovolníkům (prosinec 2017)
Zástupci města poděkovali dobrovolníkům za jejich celoroční práci.
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7. Zapojování veřejnosti
DESATERO PROBLÉMŮ LITOMĚŘIC – veřejné diskuzní fórum
5. 4. 2017 od 16.00 hod. v Domě kultury Litoměřice
Návštěvnost: cca 200 osob
TOP 5 problémů města Litoměřice vytipovaných občany na fóru a následně ověřených anketou a sociologickým
průzkumem:
1.

Vybudovat víceúčelovou sportovní halu

2.

Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí

3.

Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele

4.

Zavést komplexní cykloopatření nad rámec parkovací cyklověže

5.

Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

Problémy naformulované během veřejné diskuze byly následně ověřeny anketou, která probíhala během měsíců
dubna a května 2017 na webových stránkách Zdravého města a v Infocentru Litoměřice. Do ankety se zapojilo
celkem 419 respondentů. Zjištěné problémy byly zároveň ověřeny pomocí sociologického průzkumu.
Výstupy 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, která poté uložila garantům – odborům MěÚ odpovědným za danou
oblast - povinnost řešit problémy vzešlé z veřejného projednání.
Účastníci fóra byli také informováni o projektu participativního rozpočtu. Projekt „Bosá stezka“ byl slavnostně
otevřen v září 2017 v areálu ZŠ U Stadionu. Více informací je uvedeno na webu Zdravého města Litoměřice.

DESATERO PROBLÉMŮ LITOMĚŘIC OČIMA MLÁDEŽE
15. 3. 2017, od 9.00 do 12.30 hod., ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové
Účast: 54 žáků a studentů + zástupci města
Mládež diskutovala o problémech a jejich řešení s místostarostou Karlem Krejzou, zastupitelem a politikem
Zdravého města Petrem Hermannem, tajemníkem MěÚ Milanem Čigášem, vedoucími odborů MěÚ a zástupcem
Městské policie.
Diskuze probíhala v pěti tematických oblastech: školství a kultura, bezpečnost a pořádek, životní prostředí,
sociální služby a sport a zdraví. Každý stůl měl svého garanta, kterým byl zástupce příslušného odboru městského
úřadu.
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TOP nejpalčivější problémy Litoměřic očima mládeže
1.

Vybudovat víceúčelovou sportovní halu

2.

Zajistit více zeleně v centru města a u nemocnice

3.

Zajistit funkčnost pítka v Jiráskových sadech, vybudovat nové pítko na Střeleckém ostrově

4.

Převést gymnázium pod správu města

5.

Snížit nájemné v MKZ pro maturitní plesy

6.

Likvidovat nelegální skládky (Cihelna, pod Radobýlem, u koželužny – Albert)

7.

Zrealizovat pěší zónu na náměstí, omezit parkování

8.

Kontrolovat teploty a zařízení ve třídách a na chodbách škol

9.

Zajistit večerní osvětlení hřiště u ZŠ U Stadionu

10.

Opravit cyklostezku podél Labe

Tyto problémy a problémy vzešlé ze školních fór byly ověřeny anketou na všech litoměřických školách a následně
společně se zprávou o řešení problémů předloženy radě města. Současně byl radou města dne 18. 5. 2017 vybrán
k řešení problém „Opravit cyklostezku podél Labe“. Více informací je uvedeno na webu Zdravého města.

ŠKOLNÍ FÓRA
Školní fóra probíhala během února a března na šesti litoměřických základních školách. Na školních fórech jsou
se žáky diskutovány především problémy a nápady na zlepšení v jejich škole. Kromě jejich nápadů na vylepšení
ve škole nás zajímá i návrh na další rozvoj města. Navržené TOP návrhy na zlepšení města jsou poté zařazeny do
ankety Mladého fóra.
Problémy vzešlé ze školních fór:
•

ZŠ Na Valech – zřídit KFC v Galerii Na Soutoku

•

ZŠ Boženy Němcové – zřídit McDonald's

•

Masarykova ZŠ – zřídit McDonald's

•

ZŠ U Stadionu – provést úpravy plaveckého bazénu

•

ZŠ Havlíčkova – opravovat chodníky a silnice

•

ZŠ Ladova – vykázat narkomany od horního vlakového nádraží

Žáci však byli upozorněni, že zřízení KFC, McDonald´s a podobných zařízení není prioritou Zdravého města
Litoměřice, jelikož nepřispívá ke zdravému životnímu stylu. Více informací je uvedeno na webu Zdravého města.
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ „Regenerace panelového sídliště Pokratice – IV. Etapa“
20. 3. 2017, od 16.30 hodin, v místě realizace (sraz před ZŠ Ladova)
Zejména pro obyvatele Pokratic a blízkého okolí byla uspořádána prohlídka sídliště Pokratice ještě před
plánovanou rekonstrukcí. Cílem procházky s architekty bylo zapojit obyvatele pokratického sídliště
do rozhodování o budoucí podobě lokality, které se dotkne již 4. etapa revitalizace. Více informací je uvedeno
na webu Zdravého města.

VEŘEJNÁ DISKUZE na téma „Doprava v Litoměřicích“
21. 11. 2017, od 16.30 hodin, Hrad Litoměřice
Veřejné setkání bylo zaměřeno na budoucnost dopravy ve městě. Setkání bylo součástí přípravy tzv. Plánu
udržitelné mobility města (PUMM). V rámci přípravy tohoto koncepčního dokumentu se jednalo o první, ale
nikoliv poslední možnost litoměřické veřejnosti ke vstupu do diskuse o budoucnosti dopravy ve městě (více
informací o PUMM bude od ledna 2018 k dispozici na http://www.litomericedostupnevsem.cz).

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 2017 z rozpočtu částku 200 000 Kč.
V roce 2017 byly předloženy dvě žádosti:
1. projekt: Kasárna Dukelských hrdinů – umístění herních prvků u beachvolejbalového areálu
2. projekt: Bosá stezka
Obě žádosti byly dotčenými odbory MěÚ Litoměřice prověřeny. Protože byl k realizaci doporučen pouze jeden
z projektů, bylo na fóru Desatero problémů Litoměřic dne 5. 4. 2017 oznámeno, že v roce 2017 bude realizován
projekt „Bosá stezka“.
Bosá stezka byla za přítomnosti starosty, členů Rady města, navrhovatelů projektu Lucie Horákové, Martina
Hrdiny, Martiny Mandíkové, ředitele ZŠ U Stadionu a dalších představitelů města slavnostně otevřena v areálu
ZŠ U Stadionu v září 2017. Více informací je uvedeno na webu Zdravého města.

9. Dotační program Zdravého města Litoměřice a MA21
Dotační systém byl vyčleněn ve výši 150 000 Kč 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.
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Dotační program pro rok 2017 byl zacílen 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 2016“,

•

aktivity reagující na problémy vzešlé z veřejné diskuze – „Desatero problémů města Litoměřic
očima mládeže 2016“,

•

aktivity reagující na téma roku 2016 vyhlášené Komisí Zdravého města a místní Agendy 21
„Ve zdravém těle zdravý duch“.

Schválené projekty jsou financovány ze schváleného rozpočtu města Litoměřice. Maximální výše dotace na jeden
projekt 20 000 Kč však může tvořit maximálně 80 % uznatelných nákladů projektu.
V roce 2017 bylo odevzdáno celkem 13 projektů, komise Zdravého města Litoměřice a MA21 doporučila podpořit
10 projektů:
Běh pro hospic – 3. ročník – Hospic sv. Štěpána (20 000 Kč)
Pohodový ostrov – naše radost – Kinoklub Ostrov (20 000 Kč)
Šťastný života běh – Knihovna K. H. Máchy (17500 Kč)
Měsíc zdraví – ve zdravém těle zdravý žák – Lingua Universal ZŠ a MŠ (16 000 Kč)
Ve zdravém těle zdravý duch – Spolek LiPen (7 700 Kč)
MTB Tour České středohoří – Spolek litoměřických cyklistů (19 900 Kč)
Miřejovický vyhnívák – Sportovní klub policie STYL (5 000 Kč)
Edukace v oblasti samovyšetření prsu a péče o zdraví – Victoria - Liga proti rakovině (13 000 Kč)
Měsíc zdraví – Základní škola Havlíčkova (15 000 Kč)
Finanční podpora akcí pořádaných ZŠ Na Valech – ZŠ Na Valech (15 900 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. Mezi obyvateli jde
o jedno z nejdiskutovanějších témat.
Město Litoměřice myslí také na budoucnost a uvědomuje si, že
energetika je jednou ze strategických oblastí dalšího rozvoje.
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,
jehož cílem je 20% úspora energií. Je zaveden Fond úspor energie a od roku 2011 je zavedena trvalá pozice
energetického manažera města, od roku 2016 tuto pozici zastávají již 2 pracovníci. Město je od roku 2014 členem
sdružení Energy Cities a iniciovalo založení Sdružení energetických manažerů měst a obcí. Jsou pořádány
mezinárodní konference k energetickému managementu.
Energetický management řeší:
•

systematické hospodaření s energií v objektech v majetku města,

•

pravidelný a jednotný systém sledování a vyhodnocování spotřeby energie,

•

naplňování Energetického plánu města Litoměřice do roku 2030 s cílem 20 % úspor,

•

zavedení Fondu úspor energie.
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Vyhodnocení činností energetického managementu za rok 2017
V rámci energetického managementu se podařilo připravit, či zdárně ukončit především následující činnosti:
•

Žádost na komplexní zateplení objektu MŠ Alšova, která byla schválena. Objekt je navrhován
v nízkoenergetickém standardu, což jsou unikátní parametry v podmínkách veřejných budov
v České republice.

•

Žádost na vybudování řízeného větrání se zpětným získáváním tepla a chladu v objektu Knihovny
K. H. Máchy v Litoměřicích byla taktéž schválena. Systém zajistí čerstvý vzduch v prostorách pro
veřejnost a pomůže v letních měsících ochladit dříve přehřívané prostory.

•

Na Střelecký ostrov byla instalována druhá solární lavička.

•

Zahájení přípravných prací pro renovaci (zateplení fasády, střechy, výměna oken, výměna
vzduchotechniky) kina Máj.

•

Účast v prestižní národní soutěži Pasivní dům 2017 s renovovanými budovami – MŠ Stránského,
MŠ Masarykova, MŠ Plešivecká.

•

Dokončení projektu ProgRESsheat (ve volném překladu – Podpora obnovitelných zdrojů energie
v systému centrálního zásobování teplem - CZT) s celkovou dotací 2 306 tisíc Kč. Prostředky budou
použity na rozvoj energetického managementu a zpracování možných variant vhodného
energetického mixu města s ohledem na geotermální projekt. Jednalo se o mezinárodní projekt,
na němž se jako partneři podíleli Technická univerzita ve Vídni, Technická univerzita v Kodani,
Energy Cities a další.

•

Od ledna 2014 již pravidelně funguje Fond úspor energie, který kromě jiného motivuje
provozovatele příspěvkových organizací a vedoucí příslušných odborů MÚ k úsporám energie
a dodržení rozpočtu na energie. Byla nejenom změněna celková filozofie přidělování příspěvků na
energie (v roce 2014 byly poprvé odděleny od celkového provozu), ale především došlo dle
posledních dostupných dat za rok 2016 k ročním úsporám i v rozpočtu města ve výši 4,4 mil. Kč.

•

Byl dokončen investiční EPC projekt (garantované úspory financované třetí stranou), který byl
realizován celkem ve 13 objektech města Litoměřice. Celkové garantované úspory za dobu
platnosti kontraktu (10 let) mají dosáhnout 67,4 mil. Kč. Od roku 2018 bude každoročně probíhat
pravidelné vyhodnocování úspor.

•

Ve dnech 23. a 24. 11. 2017 zorganizovalo město Litoměřice mezinárodní konferenci „Energie,
doprava a inovace (pro) města 21. století“.

•

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. Stavba vědecko-výzkumného centra byla zahájena v roce 2017.
Výzkumnou infrastrukturu zajišťuje Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a je do ní zapojeno
dalších 8 partnerů včetně tří ústavů Akademie věd ČR.

Město Litoměřice prezentovalo téma udržitelné energetiky na prestižních národních i mezinárodních
konferencích:
•

Odpad zdrojem, Humpolec

•

Prezentace energetického managementu pro Státní energetickou inspekci

Více na webu www.mestosenergii.cz.
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12. Udržitelná doprava a mobilita
Město Litoměřice zpracovává Plán udržitelné městské mobility
(PUMM). Plán udržitelné městské mobility je strategickým
plánem, který má vytvářet podmínky a navrhovat konkrétní
opatření zlepšující mobilitu obyvatel a zvyšující dostupnost a
kvalitu dopravy pro všechny cílové skupiny, vč. podnikatelů a
firem. Na městském úřadě Litoměřice jsou pro tyto účely zřízeny
pozice manažera PUMM a koordinátora mobility.
Cílem plánu je vytvořit udržitelný dopravní systém:
•

zajistit dostupnost dopravy pro všechny,

•

zlepšit bezpečnost dopravy a jejích uživatelů,

•

snížit znečištění ovzduší, hladiny hluku, emise skleníkových plynů a spotřebu energie,

•

zlepšit efektivitu osobní i nákladní dopravy,

•

zajistit kvalitní městské prostředí jako příjemné místo pro život.

Harmonogram řešení Plánu udržitelné městské mobility v Litoměřicích
Přípravná fáze PUMM:
•

řízení PUMM (metodický a řídící dokument), komunikační strategie – 1. verze, úvodní analýza
dokumentů, sběr dat a měření v terénu: leden – prosinec 2017

Analytická fáze (sběr dat a jejich analýzy):
•

měření dopravních intenzit a směrový průzkum (září a říjen 2017),

•

průzkum dopravního chování v domácnostech (září – prosinec 2017),

•

rozptylová studie (březen 2018),

•

prognóza využití území v návaznosti na demografickou prognózu (říjen 2017 - duben 2018),

•

shrnutí strategického kontextu, tj. relevantní strategie a dokumenty řešící dopravu jak
v Litoměřicích, tak v národním a evropském kontextu (červen 2018),

•

představení výstupu dopravního modelu (srpen 2018).

Návrhová část:
•

vize a strategické cíle + indikátory, návrhové scénáře (listopad 2018 – březen 2019),

•

zásobník opatření pro naplnění jednotlivých scénářů (říjen 2018 – květen 2019),

•

nastavení indikátorů pro monitoring a evaluaci (duben 2019 – září 2019).

Celý Plán udržitelné mobility pro Litoměřice bude k dispozici na konci roku 2019.
Více informací naleznete na facebooku „Plánování dopravy v Litoměřicích“ nebo na webu
litomericedostupnevsem.cz.

13. Mezinárodní projekty
Projekt progRESsHEAT – Fostering the Use of Renewable Energies for Heating and Cooling
(Podpora obnovitelných zdrojů energie v systému centrálního zásobování teplem – CZT)
Projekt je zaměřen na rozvoj energetického managementu a zpracování možných variant vhodného
energetického mixu města s ohledem na geotermální projekt Jedná se o mezinárodní projekt, na němž se jako
partneři podíleli Technická univerzita ve Vídni, Technická univerzita v Kodani, Energy Cities a další.
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Poskytovatel dotace:
Horizon 2020
Doba realizace projektu:
2014 - 2017
Celkové výdaje projektu dle rozhodnutí: 2 460 000 Kč (dotace 100 %)

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 20142020
Doba realizace projektu:
1. října2016 – 30. září 2019
Celkové výdaje projektu dle rozhodnutí: 340 533,80 EURO

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.
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)

INNOVATE - Integrated solutioNs for ambitiOus energy refurbishment of priVATE housing
Projekt je zaměřen na tvorbu inovativních finančních nástrojů podporujících energetické renovace domů a bytů
ve městě Litoměřice.
Poskytovatel dotace:
Doba realizace projektu:
Výše přidělené dotace:

Program Horizont 2020
2017 – 2020
2 100 000 Kč
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STARDUST – Holistic and Integrated Urban Model for Smart Cities
Projekt je zaměřen na vybrané aspekty Smart Cities (udržitelná energetika, čistá mobilita a informační
technologie) a jejich přenos do učících se měst.
Poskytovatel dotace:
Doba realizace projektu:
Výše přidělené dotace:

Program Horizont 2020
2017 – 2022
8 600 000 Kč

14. Strategické řízení
Město Litoměřice se, jako člen asociace Národní sítě Zdravých měst ČR, 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 (STUR), jehož
členy jsou zástupci vedení města a vedoucí vybraných odborů.
Strategický tým se schází alespoň dvakrát ročně. Na svém zasedání v roce 2017 schválil aktualizaci zásobníku
projektů a indikátorů k Strategickému plánu rozvoje města. Byla schválena závěrečná zpráva vyhodnocení
Akčního plánu pro rok 2016 a schválen návrh Akčního plánu na rok 2018.
Významná ocenění roku 2017
• Litoměřice jsou v rámci kraje stříbrným „Městem pro byznys“.
• Litoměřice získaly titul „Přívětivý úřad Ústeckého kraje“.
• Litoměřice jsou společensky odpovědným městem. Získaly 1. místo v soutěži „Cena Ústeckého kraje za
společenskou odpovědnost“ v kategorii „Veřejný sektor – obce“.

15. 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 v roce 2017 nechalo vypracovat závěrečnou zprávu indikátoru „Spokojenost obyvatel
s místním společenstvím“.
Zhodnocení stavu spokojenosti obyvatel s městem, kde žijí či pracují:
Hodnocená oblast
Podíl osob spokojených s městem, kde žijí či
pracují (%)

2007

Zhodnocení stavu
2011
2014

2017

89,3

81,9

92,5

90,2

Celkový pohled na spokojenost občanů v roce 2017 jednoznačně ukazuje, že obyvatelé Litoměřic jsou s místem,
kde žijí či pracují, velmi spokojeni. Spokojeno je podle titulkového indikátoru 92,5 % obyvatel, což je i v porovnání
s jinými městy v ČR výborný výsledek. Navíc oproti předchozím šetřením narostla spokojenost o 2,3 % od roku
2014, o 3,2 % oproti roku 2007 a v roce 2011 dokonce o 10,6 %.
Velmi pozitivním jevem je skutečnost, že podíl velmi spokojených osob oproti minulému šetření narostl o 6,3 %
a dosahuje nejvyšších hodnot v rámci celé ČR.
Podrobné výsledky jsou zveřejněny na webu Zdravého města.
Porovnat data s ostatními městy lze na webu společnosti CI2.
ECI indikátory jsou vyhodnocovány jednou za 3 roky. Nové měření spokojenosti obyvatel s městem proběhne
v roce 2020.
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16. 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 jeho webu.

17. 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 2017 sdílely dva příklady dobré praxe:
•

Fond úspor energie

•

Pasport nemovitostí v majetku města

Více na: http://dobrapraxe.cz/

18. Naši partneři v roce 2017
•

Agentura Modrý z nebe

•

Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p. o.

•

Demokracie 2.1

•

Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě Litoměřice

•

Domov U Trati, p. o.

•

Dům dětí a mládeže Rozmarýn

•

Energy Cities

•

Farní charita Litoměřice

•

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

•

Adélčin dvoreček

•

Preventivně informací skupina Policie ČR, Litoměřice

•

Regionální televize
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•

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.

•

Zastupitelstvo mládeže Litoměřice

•

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

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://mestosenergii.cz/
http://litomericedostupnevsem.cz/
http://nszm.cz/
http://ma21.cenia.cz/
http://dataplan.info/cz/litomerice/strategie
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Přílohy - plakáty k osvětovým akcím
DEN ZEMĚ

21

22

NÁRODNÍ DNY BEZ ÚRAZŮ

23

30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

24

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

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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