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  Zápis z jednání 

Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí  

č. 4/2019 

konaného dne 24.6.2019  
 

 

Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Velké Meziříčí 
 

Čas zahájení jednání: 16.00 hod. 
 

Přítomni členové komise: Jitka Smolíková, Libuše Kotoučková, Mgr. Ivana Hladíková,  

Ing. Bc. Josef Švec. 

 

Omluveni členové komise: Božena Doležalová, Ing. Jiří Bachr, Roman Sáblík 

 

Neomluveni členové komise: 

 

Hosté: Lucie Brožová 
 

V počtu dle prezenční listiny s právem hlasovacím je komise usnášeníschopná.  

 

Program:  

 
1. Zahájení 

2. Den zdraví 

3. Den záchranářů 

4. Evropský týden mobility 

5. Různé 

6. Závěr 

 

1. Zahájení 

 

Jednání zahájila paní Jitka Smolíková, předsedkyně komise, která všechny přítomné přivítala a 

poděkovala členům za organizaci dětského dne na Rozkoši, který se velmi vydařil. Následně 

seznámila s programem, který komise schválila beze změn a doplnění. 

 

2. Dny zdraví 

 

Komise byla seznámena s programem letošního ročníku Dne zdraví na téma „Voda“. Na náměstí 

opět bude stanové městečko a program na pódiu. Dopolední program je přizpůsoben malým 

návštěvníkům a mateřským školám (divadélko, výcvik a práce se psem). Tvoření a soutěže pro 

děti, které bude možné vyzkoušet po celý den, připraví neziskové organizace. Odpoledne 

vystoupí pěvecké sbory Sluníčko a Slunko a Divadlo Ikaros se svým představením. Během 

celého dne bude možné zakoupit produkty regionálních prodejců.  

Během celého dne bude uzavřena spodní strana Náměstí a část parkovacích míst. 

 

Komise po projednání schválila program Dne zdraví. 

Pro: 4 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 
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3. Den záchranářů 

 

Komise byla seznámena s programem na Den záchranářů na náměstí ve čtvrtek 12.9.2019 v době 

od 10.00 – 12.00 hod., který proběhne ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného 

systému - Hasiči Velké Meziříčí, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina a 

Městské policie Velké Meziříčí. Průběh programu – zahájení, ukázka zásahu záchranné služby u 

pacienta s tržným poraněním končetiny, poté svoji činnost představí hasiči i Policie ČR 

s policejními psy. Práce záchranných složek při zásahu bude komentována. Během celého 

programu si budou moci zájemci prohlédnout techniku všech těchto složek.  

Jménem starosty budou osloveny základní a střední školy, aby akci navštívily.  

Během celého dne bude uzavřena spodní strana náměstí a část parkovacích míst. 

 

Komise po projednání schválila program na Den záchranářů. 

Pro: 4 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Evropský týden mobility 

 

Program k Evropskému týdnu mobility, který se každoročně koná 16. – 22. září připravují 

neziskové organizace.  Program bude sestaven během července a následně vytištěn program. 

Komise dále projednávala pojetí letošních Meziříčských cyklotoulek. Předběžný termín 

cyklovýletu byl dohodnut na neděli 22. září 2019.  

 

Komise po projednání bere na vědomí informace o programu do kampaně Evropský týden 

mobility a schválila jej. 

Pro: 4 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Různé 

 

Bylo navrženo, vyrobit bublifuky s potiskem na zábavní akce pořádané Zdravým městem pro děti 

(Den dětí, Den zdraví, Cyklotoulky, …). O návrh kresby k etiketě bublifuku byla požádána 

členka komise ZM paní Kotoučková. 

 

Členové Komise berou informaci na vědomí. 
Pro: 4 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

8. Závěr 

 

Na závěr předsedkyně komise paní Jitka Smolíková poděkovala všem přítomným za účast. 

 

Termín příštího jednání: 4.9.2019  v 16.00 hod. v zasedací místnosti 

Čas ukončení jednání: 17.15 hod.   

 

Zpracoval a zapsal: 

Josef Švec, dne 26.6.2019                                              ………………………………. 

                                                                                                       Podpis 

Ověřila a schválila: 

Jitka Smolíková, dne 26.6.2019                                                                                     

                                                                                     ………………………………. 

                                                                                                      Podpis 


