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Zápis z jednání 

Komise Zdravé město rady města Velké Meziříčí  

č. 3/2021 

konaného dne 13.9.2021  
 

 

Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu Velké Meziříčí 
 

Čas zahájení jednání: 16.00 hod. 
 

Přítomni členové komise: Jitka Smolíková, Ing. Bc. Josef Švec, Božena Doležalová,  

                                             Mgr. Ivana Hladíková 

 

Omluveni členové komise: Roman Sáblík, Libuše Kotoučková, , Ing. Jiří Bachr,  

                                              Ing. František Smažil 

  

Neomluveni členové komise: 

 

Hosté: Lucie Brožová 
 

Program:  

1. Zahájení 

2. Zhodnocení Dne zdraví 

3. Zhodnocení Dne záchranářů 

4. Příprava Evropského týdne mobility 2021 

5. Plán činností do konce roku 2021 

6. Výhled na 1. pololetí roku 2022 

7. Ekologická stopa 

8. Různé 

9. Závěr 

 

1. Zahájení 

 

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

následně seznámila s programem, který komise projednala beze změn a doplnění. 

 

2. Zhodnocení Dne zdraví 

Zdraví hledej v přírodě, tak zněl slogan letošního ročníku Dnů zdraví ve Velkém Meziříčí. 

Náměstí zaplnily 7. září stánky s regionálními potravinami, bylinkami, mléčnými výrobky a 

dalšími produkty. Program dne zahájil místostarosta města František Smažil. Na pódiu se 

vystřídalo vystoupení pro děti s přednáškou Není olej jako olej. Hudebně zábavné vystoupení 

předvedla pro malé diváky známá dvojice Vanda a Standa. Přednášku vedl lisař kmínového oleje, 

Karel Jonák. Kromě bohaté nabídky kvalitních produktů si mohli návštěvníci nechat změřit tlak 

nebo hladinu cukru v krvi. Děti se vyřádily ve výtvarné dílničce nebo zkoušely vyluštit spletité 

kvízy. Dětmi, učiteli, ale i veřejností byl  velmi navštěvován stánek Lesní pedagogiky. 

Zaplněnost náměstí vypovídala o zájmu občanů o pořádání této akce.                                   

Komise bere informace o Dnu zdraví na vědomí. 
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3. Den záchranářů 

 

Školáci zavítali v rámci výuky na Náměstí, kde se ve čtvrtek 9. září odehrál šestý ročník Dne 

záchranářů. Mimo hojného počtu žáků přišla široká veřejnost se zájmem o ukázky techniky a 

zásahů. Obojí předvedly složky Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina. Úvodních 

slov se ujali oba představitelé vedení města, zástupci od Zdravotnické záchranné služby Kraje 

Vysočina, Hasičského záchranného sboru Velké Meziříčí, Policie ČR, Městské policie Velké 

Meziříčí a BESIPu Kraje Vysočina.  

První ukázka upozornila na důležitost chráničů a vhodného oblečení. Simulovaná dopravní 

nehoda motorkáře vedla k poranění jeho páteře. K zásahu se sjeli výjezdové skupiny složek 

Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina a společně tak ukázaly, jak funguje moderní 

setkávací systém tzv. rendez-vous. Hasiči poté předvedli zásah při úniku nebezpečných látek a 

policisté se vyřádili na pachateli se svými skvěle vycvičenými psy. 

Sednout si do policejního nebo hasičského auta, podívat se na vybavení sanitky nebo vyzkoušet 

pevnost límce, mohli všichni přítomní a hlavně pozvaní žáci.  

Členové komise upozornili na větší zapojování žáků do ukázek jednotlivých složek. K této 

připomínce bude při pořádání dalších ročníků přihlíženo. 

Komise bere informace o konání Dne záchranářů na vědomí. 

4. Evropský týden mobility 

 

Evropský týden mobility bude probíhat od 16. do 22. září, letos propaguje heslo „Bezpečně a 

zdravě udržitelnou dopravou“ Cestovat zdravě = cestovat udržitelně. Do akce se Zdravé město 

Velké Meziříčí opět zapojí společně s dalšími organizacemi, které se každoročně podílejí na 

programu. Po celý týden (až do konce října) se mohou zájemci zúčastnit questové procházky 

městem „Co kameny ukrývají“, za jejichž absolvování dostanou v informačním centru malou 

odměnu. Žáci i veřejnost si mohou vyzkoušet orientační běh v zámeckém parku, který připravují 

Chaloupky. Dóza středisko volného času Velké Meziříčí má připraveno hravé a poučné 

odpoledne plné úkolů a pohádkových postav na dopravním hřišti. V úterý 21.9.2021 se uskuteční 

Den bez aut. Kopretina má na tento den připravený program pro veřejnost (soutěže, malování na 

silnici, opékání špekáčků,…). K tomuto účelu bude uzavřena část komunikace pro dopravu v 

ulici Ostrůvek v době od 8.00 hod. – 18.00 hod.. 

Komise po projednání bere na vědomí informace o programu do kampaně ETM. 

 

5. Plán činností do konce roku 2021 

 

Komise projednávala uskutečnění již tradičního Vánočního bruslení pro děti. Po projednání akci 

naplánovala na 27.12.2017 od 10:00 do 11.30 hod.. Josef Švec dostal úkol domluvit akci  

s vedením města a na Technických službách. Budou opět soutěže a drobné dárky. 

Komise bere informace o pořádání Vánočního bruslení na vědomí. 

6. Výhled na 1. pololetí roku 2022 

 

Pokud bude situace pro pořádání veřejných akcí příznivá, komise by ráda v 1. polovině roku 2022 

uspořádala opět Den pro ženu a Desatero problémů Velkého Meziříčí společně s pocitovou 

mapou města, Sbírku kol pro Afriku, aj. Zapojí se také do akce Čistá Vysočina a do kampaní Den 

Země a Den bez tabáku.    

Komise byla vyzvána, aby na příští zasedání promyslela aktivity do plánu činnosti na celý rok 

2022. 

Komise po projednání bere na vědomí informaci o tvoření plánu činnosti na rok 2022. 
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7. Ekologická stopa 

 

Město Velké Meziříčí si svoji ekologickou stopu nechalo spočítat i v letošním roce. Do konce 

roku by měla proběhnout prezentace výsledků.  

Komise bere informace o ekologické stopě na vědomí. 

8. Různé 

 

V rámci plnění Zdravotního plánu se komise Zdravého města připojí k plánům Sportovní komise 

týkající se „Projektu pohybové přípravy dětí“. Komise by ráda tento projekt podpořila 

přednáškovou činností na téma zdraví, pohyb, zdravá strava, atd. „Partnerkou“ tohoto projektu je 

místní lékařka v oboru neurologie Jaroslava Chlupová, proto bychom přednášku (prezenčně nebo 

i on-line) konzultovali nejprve s ní.  

Komise bere informaci na vědomí. 

 

9. Závěr 

 

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

 

 

Termín příštího jednání: konec měsíce listopadu, přesný termín bude dohodnut během 

následujícího měsíce 

 

Čas ukončení jednání: 17:05 hod.   

 

 

Zpracoval a zapsal: 

Josef Švec, dne 14.9.2021                                            ………………………………. 

                                                                                                       Podpis 

 

Ověřila a schválila: 

Jitka Smolíková, dne 14.9.2021                                                                                     

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

                                                                                                      Podpis 

 

 


