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Vítám vás u čtvrtého vydání letošního newsletteru.  

 

 

Pomalu se blíží závěr roku 2020 a my už nyní musíme začít hodnotit, a to zejména náš 

akční plán. Ačkoliv to v polovině léta vypadalo celkem dobře, nakonec se vše opět 

zhoršilo a plán ze značné části nebude možné realizovat. Přesto se to u některých akcí 

podařilo.  

 

Do Projektu se také přidal další nový člen, jsme proto rádi, že se naše řady postupně 

rozrůstají.  

 

Nezapomínejte nadále sledovat náš facebook a webové stránky, kde naleznete 

články pro inspiraci (například o Zprávě o společenské odpovědnosti KrÚ JMK nebo 

Sborníku dobré praxe rodinné politiky v krajích), ale i důležité dokumenty. 

 

 

Přeji vám přijemné čtení,  

 

koordinátor Projektu Zdravý kraj a MA 21, Martin Sítek. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ZdravyJMK
https://www.zdravyjmk.cz/jihomoravsky-kraj/
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Další změny v akčním plánu 
 

Díky pandemii koronaviru na jaře tohoto roku bylo směřování akčního plánu výrazně 

ovlivněno. První změny jsme uvedli v Newsletteru číslo 2, který vyšel v květnu. Mezi 

letními měsíci se několik zásadních věcí nakonec uskutečnit podařilo, o čemž se 

rozepíšeme na další stránce, ovšem nástupem druhé vlny pandemie nastaly opět nám 

známé jarní skutečnosti.  

 

Především kvůli postupnému omezování účasti osob na akcích a zpřísňujícím se 

hygienickým podmínkám bylo zrušeno následující: 

 

- Dny duševního zdraví organizace Práh Jižní Morava ve dnech 5. - 8. 10. a společně 

s tím seminář Moderní koncepty práce v oblasti duševního zdraví, který měl být 

součástí programu dne 7. 10. Tato akce, kterou Projekt Zdravý kraj a MA 21 pravidelně 

podporuje, byla zrušena poprvé od svého založení. 

 

- Velká část seminářů a školení pro zaměstnance KrÚ za účelem zdravotní a 

environmentální prevence (kurzy první pomoci, environmentální seminář, seminář o 

zdravotní gramotnosti). Na těchto akcích byla očekávána spolupráce s Krajskou 

hygienickou stanicí, Nadací Veronica a Zdravotnickou záchrannou službou. 

 

- Veškeré aktivity, které byly v rámci plánu zlepšování směřovány ke spolupráci mezi 

Jihomoravským krajem a jeho zřizovanými institucemi (například darování krve ve 

spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno nebo osvětové akce pro veřejnost ve spolupráci 

s dalšími krajskými nemocnicemi). 

 

Je nám bohužel líto, že spolupráce s uvedenými institucemi pro letošní rok nevyšla. 

Určitě bychom se akce chtěli znovu pokusit zrealizovat příští rok, jakmile to situace 

dovolí.  
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Co se povedlo 
 

Mezi jedny ze stěžejních projektů akčního plánu Projektu Zdravý kraj a místní Agendy 

21 pravidelně patří pořízení vratných nápojových kelímků pro členy v rámci snah 

podpořit environmentální udržitelnost a také financování osvětových akcí ve 

spolupráci s neziskovou organizací Onkomaják. Oba plány se podařilo splnit více 

méně dle očekávání, a to i přes nepříznivou situaci v průběhu celého roku. 

 

Kelímky 

 

Již ve třetím čísle letošního newsletteru jsme informovali o schválení dodavatele 

vratných kelímků pro rok 2020 Pracovní skupinou. Celá věc se dala do pohybu, a i když 

proces není jednoduchý, podařilo se nám již většinu kelímků distribuovat členům, kteří 

si o ně pro letošek zažádali. Ač je pro tento rok nejspíše nevyužijí, jde o důležitou 

investici do budoucna, jelikož kelímky vydrží mnoho let a díky nízkému opotřebení 

dojde k úspoře přebytečného jednorázového plastu. 

 

U kelímků došlo celkem ke dvěma novinkám. V tomto roce byl vysoutěžen jiný 

dodavatel s lehce odlišným typem kelímku. Jde o společnost CupSystem, která 

například dodává kelímky pro studentský hudební festival Majáles. Kelímky neobsahují 

clip, ale ucho, a navíc jsme je nechali vyhotovit s logem Zdravého kraje a MA 21 a 

v barvách Jihomoravského kraje.  

 

V následujícím roce budeme opět vypisovat požadavek na cenovou nabídku u 

jednotlivých výrobců. Budeme také rádi, pokud od členů získáme zpětnou vazbu na 

funkčnost kelímků, které v průběhu let obdrželi (tzn. NickNack s clipem a CupSystem 

s uchem), abychom mohli dále brát v potaz, do jaké míry vyhovují. 

 

Onkomaják 

 

Tato nezisková organizace pro členy Zdravého kraje zprostředkovává projekty Střevo 

Tour a Zdravé plíce, které se zaměřují na prevenci rakoviny střeva a plic. Členské 

municipality jejich služby pravidelně každým rokem využívají pro veřejnost, ať již 

samostatně, nebo jako doprovodnou akci, například při Dni zdraví. Jsme rádi, že je 

zájem o akce Onkomajáku stále velký zájem a obzvláště nás těší, že ačkoliv musely 

municipality přesměrovat většinu jarních termínů na konec léta a podzim, podařilo se 

téměř všechny realizovat. Jen malá část se přesouvá na příští rok, kdy s financováním 

akcí opět počítáme. 
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Střevo Tour v Branišovicích, 2020, soukr. archiv 

 

 
Střevo Tour ve Vacenovicích, 2020, soukr. archiv 

 

 

Soutěž Bezpečně v Kyberprostoru 
 

I letos se sešlo velké množství prací žáků základních škol a studentů středních škol na 

téma Kyberbezpečnosti. Soutěžící výtvarně i videem téma ztvárnili na kreslených a 

grafických plakátech, ve video spotech či komiksech. Několikačlenná porota všechny 
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práce vyhodnotila a ustanovila vítěze v jednotlivých kategoriích na 1. až 3 místě. 

Výherců je celkem 33.  

 

Předání cen mělo probíhat slavnostně, ovšem momentálně to kvůli epidemiologické 

situaci není možné. Jednotlivé balíčky s cenami připravujeme, ale i tak nám podmínky 

nedovolují se řádně setkat.  

 

Soutěž organizuje ve spolupráci s Jihomoravským krajem Policie České republiky a je 

zaměřena na prevenci bezpečnosti dětí v kybernetickém prostředí. Téma v současné 

společnosti velmi rezonuje a je důležité, že se mu v rámci PZK a MA 21 stále věnujeme. 

 

Pro bližší informace navštivte webové stránky projektu. 

 

Financování sportovních akcí za účelem prevence a podpory 

neziskových organizací JMK 
 

V rámci tohoto plánu je především financována účast zaměstnanců Krajského úřadu 

na akcích, které takto podporují konkrétně prevenci rakoviny prsu (AVON Běh) nebo 

potřeby klientů Hospice sv. Alžběty v Brně (Běh pro Hospic sv. Alžběty).  

 

Noční pětikilometrový NN Night RUN AVON Běh se letos stihl uskutečnit fyzicky po 

stezce podél Svratky od Areálu Hněvkovského a účastnilo se jej 7 zaměstnankyň. 

 

V případě Běhu pro Hospic sv. Alžběty byla akce z důvodu hygienických opatření 

přesunuta do virtuálního prostoru, kdy si soutěžící vybrali vlastní trasu v délce zhruba 5 

kilometrů a zaslali foto ze své běžecké aplikace nebo z terénu.  

 

 

 

https://bezpecnevkyberprostoru.cz/
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Speciální zaměření pátého newsletteru 

 

Vážené koordinátorky a vážení koordinátoři členských municipalit PZK a MA 21. Ačkoliv 

jsem se osobně těšil na mé první setkání jako koordinátora s Vámi, bohužel nám to 

současná situace s velkou pravděpodobností až do konce roku 2020 neumožní.  

 

Potíž nastává i v případě setkání Pracovní skupiny, která musí odsouhlasit vyhodnocení 

akčního plánu a návrhy na plán nový, stejně tak je nutné odsouhlasit témata pro 

dotační program, na kterém nyní pracuje kolegyně Ing. Šárka Žižlavská. Vše budeme 

zřejmě řešit online.  

 

Zamýšlel jsem se nad online konferencí i v případě setkání koordinátorek a 

koordinátorů, ale obávám se, že by to nebylo technicky možné. Proto jsme se rozhodli 

věnovat závěrečné číslo Newsletteru speciálně těm informacím, které Vám měly být 

předneseny, zejména pokud jde o dotační program Zdravé municipality.  

 

Zároveň chceme zachovat možnost vzájemné komunikace, a proto vyhlašuji výzvu, 

na jejímž základě může být do Newsletteru vložen Váš vlastní příspěvek, ve kterém 

byste se chtěli s ostatními podělit o nějaké téma, realizované akce či bude nutné 

nastínit nějakou otázku.  

 

Vaše témata v podobě hotového článku nebo podkladů k němu prosím zasílejte na 

mou emailovou adresu: sitek.martin@jmk.cz. Články následně zpracuji do potřebné 

redakční podoby a zveřejním v Newsletteru Vaším jménem. Stejně tak budeme rádi 

za jakékoliv fotografie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sitek.martin@jmk.cz
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Noví členové 
 

Na závěr bychom chtěli přivítat nového člena PZK a MA 21 a tím je Dobrovolný svazek 

obcí Moravskokrumlovsko.  

 

Pro rok 2020 je to již třetí nový člen, čímž naplňujeme náš plán zlepšování, který si toto 

kritérium dává za cíl každý rok.  

 

Členství v PZK a MA 21 má mnoho výhod, ať už jde o finanční podporu pomocí 

dotačního programu nebo využitím rozpočtu kraje pro podporu akcí a projektů ve 

spolupráci s občanským a podnikatelským sektorem, stejně jako o vzájemné sdílení 

důležitých informací a dobré praxe, které mohou ovlivňovat další rozvoj v široké škále 

témat. 

 

„Cílem projektu je motivovat k systematické podpoře zdraví, kvality života, 

udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do věcí veřejných. Úmyslem je pomáhat 

všem, kteří mají o tato témata zájem, vést je k realizaci příslušných aktivit, a tím 

napomáhat ke zvyšování kvality veřejné správy v JMK. Projekt Zdravý kraj a místní 

Agenda 21 podporuje zejména obce, města a dobrovolné svazky obcí z 

Jihomoravského kraje, které se staly jeho členem, v aktivitách směřujících ke zvýšení 

kvality života, v podpoře principu udržitelného rozvoje a partnerství v komunitě.“ 


