
 
 

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
 

KOMISE ZDRAVÉ MĚSTO 

 

  Zápis z jednání 

Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí a místní Agendy 21 

č. 4/2020 

konaného dne 26.8.2020 
 

 

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 
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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). V nabídce je beseda, výtvarná soutěž, orientační běh 

v zámeckém parku, pohádka o cvrčkovi, vyměníme auta za koně i tradiční malování na silnici. 

Program celého týdne bude sestaven do konce srpna a následně vytištěn plakát. Heslem 

letošního ročníku Evropského týdne mobility je „Tvůj styl, tvoje volba".  

Komise dále projednávala pojetí již tradičního cyklovýletu. V letošním roce bude pro tradiční 

Meziříčské cyklotoulky připraveno 5 tras, které budou moci účastníci projet individuálně do 

konce září. U každé trasy bude stanoveno „styčné“ místo, kde se účastníci mohou vyfotit. Kdo 

ukáže minimálně tři svoje fotografie z uvedených míst, obdrží v hale radnice malý dárek. 

 Trasa č. 1 – foto v Balinách 

 Trasa č. 2 – údolí řeky Oslavy za Panským mlýnem směrem ke splavu před 

Holomkovým mlýnem 

 Trasa č. 3 – na hrázi přehrady Mostiště 

 Trasa č. 4 – železniční viadukt v Martinicích 

 Trasa č. 5 – foto v Rohách 

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

mobility. 

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

 

5. Různé   

 

Grantový program Zdravé město 2021 

Grantový program Zdravé město vyhlašuje Město Velké Meziříčí každý rok. Zastupitelstvo 

města na letošní rok 2020 schválilo dotaci v rozpočtu města na tento grantový program ve výši 

100.000,-- Kč a dle návrhu komise Zdravého města schvaluje i účel poskytnutí dotace. 

V letošním roce byla schválena dotace 9 žadatelům a do 30.11.2020 dle pravidel Výzvy jsou 

žadatelé povinni předložit na stanoveném formuláři závěrečnou zprávu a vyúčtování projektu 

na podatelnu Městského úřadu Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 v zalepené obálce. 

Komise projednávala účel poskytnutí dotace do Výzvy na příští rok 2021. Komise při výběru 

účelu vychází především z dokumentů Zdravého města a MA21 a výsledků ankety z veřejného 

fóra a veřejných projednávání. 

Komise po projednání navrhla následující: 
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Projekty podpory zdraví 

Podpora zdraví, zdravého životního stylu a udržitelného rozvoje 

města ve smyslu projektu Zdravého města – projekty pro zdraví 

a zdravý životní styl, prevence nemocí, podíl na celoměstských 

akcích, výchova a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu, 

projekty pro cílovou skupinu dětí, mládeže a dospělých. 

Ekologická výchova a 

vzdělávání 

Ekologická/environmentální výchova a vzdělávání - projekty 

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých, 

podpora rozvoje organizací a institucí působících v uvedené 

oblasti. 

Rozvoj pohybové výchovy Projekty na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 18 let. 

Prevence sociálně-

patologických jevů dětí a 

mládeže 

Projekty napomáhající řešení sociálních problémů ve městě, 

informační a vzdělávací akce upozorňující na problémy 

znevýhodněných sociálních skupin. 

Sociální problematika 

Projekty na podporu rozvoje služeb sociální péče a služeb 

intervence, které směřují k zabezpečení komplexní prevence 

sociálně patologických jevů a k řešení hmotné a sociální nouze 

občanů města Velké Meziříčí. 

Aktivní stárnutí 
Projekty na podporu vzdělávací, zájmové, volnočasové a 

kulturní aktivity starších lidí a seniorů. 

Přednášková činnost 
Přednášky na podporu zdraví, zdravého životního stylu, 

prevence nemocí a udržitelného rozvoje ve smyslu projektu 

Zdravého města – pro všechny cílové skupiny. 

 

Po schválení rozpočtu na rok 2021, kde je navrženo na dotaci z Grantového programu Zdravé 

město částka 90.000,-- Kč bude radě a následně zastupitelstvu města předložena ke schválení a 

vyhlášení Výzva Grantového programu Zdravé město na rok 2021 dle výše navržených témat. 

  

Komise schválila návrhy účelu na podání žádostí na poskytnutí dotace do Výzvy 

Grantového programu Zdravé město na rok 2021. 

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

 

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:  dle vývoje koronavirové situace 

Čas ukončení jednání: 17.20 hod.   

Zpracoval a zapsal: 

Ing. Bc. Josef Švec, dne  8.9.2020                              ………………………………. 

                                                                                                       Podpis 

 

Ověřila a schválila: 

Jitka Smolíková, dne 8.9.2020 

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

                                                                                                       Podpis 


