
 
 

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
 

KOMISE ZDRAVÉ MĚSTO 

 

  Zápis z jednání 

Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí a místní Agendy 21 

č. 3/2020 

konaného dne 22.6.2020 
 

 

Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Velké Meziříčí 
 

Čas zahájení jednání: 16:00 hod. 
 

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

Ing. Bc. Josef Švec, Božena Doležalová 

 

 

Omluveni členové komise: Ing. František Smažil, 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 předsedkyně komise, která všechny přítomné přivítala a následně seznámila 

s programem, který komise schválila beze změn a doplnění.  

 

2. Den zdraví 

 

Komise byla seznámena  s programem na Den zdraví na náměstí v úterý 8.9.2020.  Dopolední 

program na pódiu pro děti z mateřských škol zajistí divadélko Vanda a Standa a odpoledne 

vystoupí kuchař Jan Rimpler, který bude vařit z místních surovin. Ostatní programy 

neziskových organizací jsou naplánované a stánky prodejců  jsou zajištěné. 

Částečná uzavírka náměstí je schválena. Akce bude zveřejněna v měsíčníku Velkomeziříčsko i 

na jeho webu, na webu města, facebooku a vývěsních plochách a aj.. 

Komise po projednání bere informace o přípravách na Dny Zdraví na vědomí. 

Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 



 
 

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
 

KOMISE ZDRAVÉ MĚSTO 

 

 

3. Den záchranářů 

 

Komise byla seznámena s přípravami na Den záchranářů. S místními základními a středními 

školami byla projednána jejich účast na akci. Zájem o uspořádání měli všechny dotázané školy. 

Termín uskutečnění akce byl stanoven na čtvrtek 10.9.2020 

S jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému se komunikuje a domlouvá, jak 

budou prezentovat svoji činnost a jak budou na náměstí rozmístěny aj..  

Komise po projednání bere informace o přípravách na Den záchranářů na vědomí. 

Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

4. Evropský týden mobility 

 

Program k Evropskému týdnu mobility, který se uskuteční 16. – 22. září připravují neziskové 

organizace (Kopretina, Chaloupky, Dóza). Program bude sestaven během srpna a následně 

vytištěn plakát. Komise dále projednávala pojetí již tradičního cyklovýletu. V letošním roce 

bude pro Meziříčské cyklotoulky připravena trasa, kterou bude možné projet po celé září. Na 

trase budou připravena stanoviště pro plnění úkolů, za jejichž splnění si bude možné na IC ve 

Velkém Meziříčí vyzvednout malou odměnu. Přípravu trasy zajistí paní Iva Hladíková. 

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

mobility. 

Pro: 5 Proti: 0 Nehlasoval: 0 Zdržel se: 0 

 

5. Různé   

 

6. Závěr 

 

Členové komise neměli již žádné příspěvky k projednání, a proto předsedkyně poděkovala 

členům za přítomnost na zasedání a za podněty a ukončila zasedání.  

 

 

Termín příštího jednání: 26.8.2020  v 16.00 hod. v zasedací místnosti 

 

Čas ukončení jednání: 17.10 hod.   

 

 

Zpracoval a zapsal: 

Ing. Bc. Josef Švec, dne  15.7.2020                              ………………………………. 

                                                                                                       Podpis 

 

Ověřila a schválila: 

Jitka Smolíková, dne 15.7.2020 

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

                                                                                                       Podpis 


