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Vážené čtenářky a vážení čtenáři, 

 

 

 

 

 

vítejte u třetího vydání Newsletteru 2022. Poslední měsíce byly extrémně náročné. Na 

úrovni Jihomoravského kraje bylo nutné řešit třetí krizi v průběhu 3 let. Zatímco nejdříve 

to byl covid-19, tak poté následovalo tornádo a nyní uprchlická krize zejména 

v souvislosti s válkou na Ukrajině. Projekt Zdravý kraj byl tedy na chvíli upozaděn, ale 

od září se opět aktivně rozbíhá. Proto vám přinášíme další aktuality, které se udály 

nebo se chystají.   

 

 

 

Přeji pohodové podzimní dny, 

 

koordinátor Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21 (PZK a MA 21), Martin Sítek. 
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Akce podporované PZK a MA 21 
 

Onkomaják 

Celkem dvě akce ve spolupráci s obcemi a organizací Onkomaják proběhly v květnu, 

srpnu a září, a to v obcích Vysoké Popovice, Strachotín a Hodonín. Jsme rádi, že mají 

členské obce zájem o Střevou-tour Onkomajáku, který slouží jako významná prevence 

pro občany různých věkových kategorií. 

 

Evropský týden mobility 

16. září proběhla preventivní akce ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR a 

organizací BESIP v rámci Evropského týdne mobility. Stánek Policie a BESIPU jsme 

situovali k cyklostezce v Areálu Hněvkovského, kde se kříží několik tras a využívají ji 

nejen cyklisté, ale i běžci, pěší, in-line bruslaři nebo jezdci na koloběžkách. 

 

V průběhu akce preventisté Policie ČR zastavovali cyklisty a kontrolovali vybavení 

jejich kola a funkčnost brzd. Z tohoto úhlu pohledu lze říct, že jsou cyklisté na 

cyklostezkách zodpovědní, ve většině případů bylo vše v pořádku, občas někdo 

neměl helmu nebo chyběli některé dílčí reflexní prvky. Všichni cyklisté pak dostali 

funkční dárkové předměty, jako byly reflexní pásky, zvonky nebo lékárničky.  

 

S ohledem na úspěch akce bychom ji rádi zopakovali v příštím roce. Poděkování patří 

také městské části Brno-jih, která nám umožnila si prostor pronajmout. 

 

Vyhlášení dalšího ročníku soutěže Bezpečně v kyberprostoru 

Ač se nejedná o akci v terénu, i přesto je důležité ji zmínit. V říjnu 2022 byl totiž vyhlášen 

už 12. ročník soutěže žáků a studentů základních a středních škol v celém 

Jihomoravském kraji. 

 

Nově budou moci soutěžící zasílat i návrh loga projektu a pokud se některé opravdu 

podaří, bude používáno jako oficiální logo projektu. 
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Střevo-tour Onkomajáku v Hodoníně. Zdroj: Zdravé město Hodonín.  

 

 

 

Evropský týden mobility 2022. Foto: Martin Sítek 
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Evropský týden mobility 2022. Foto: Martin Sítek 

 

 

Schválené návrhy Pracovní skupiny 
 

Pracovní skupina PZK a MA21 se schází pravidelně, aby projednala a případně 

hlasovala nad návrhy, které významně zasahují do metodiky nebo rozpočtu PZK a MA 

21.  

 

Z toho důvodu jsme pro Pracovní skupinu přichystali hlasování nad dvěma body: 

- Schválení nabídky společnosti NickNack k výrobě vratných kelímků 

- Schválení nových pravidel soutěže Kraje pro bezpečný internet 

 

Oba návrhy byly schváleny všemi hlasujícími. V rámci Projektu tedy necháme vyrobit 

1 000 kelímků (500 pro žadatele ze strany obcí a dalších 500 pro žadatele na příští 

rok) a pravidla soutěže KPBI:  

JMK se každoročně zapojuje do projektu Kraje pro bezpečný internet. Jeho cílem je 

minimalizovat cestou prevence nebezpečí spojená s užíváním informačních a 
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komunikačních technologií, prevence rizikového chování na internetu, bezpečné 

využívání sociálních sítí a informačních technologií obecně. 

Jednou z aktivit projektu je soutěžní vědomostní kvíz pro žáky a studenty středních a 

základních škol. Z důvodu zvýšení motivace škol pro zapojení se do tohoto projektu a 

soutěžního kvízu, JMK rovněž vyhlašuje tzv. soutěž škol. Vítězná škola pak dostává 

věcný dar do výše 10 tis. Kč. 

Doposud kritériem pro vyhodnocení byl největší počet úspěšně vyplněných 

soutěžních kvízů za konkrétní školu. 

Z důvodu, že výsledky byly ovlivněné počtem žáků na škole a velikostí školy, provedli 

jsme úpravu kritéria a rozdělili školy na dvě kategorie. 

Nově tedy navrhujeme ocenit zvlášť vítěznou základní školu a zvlášť vítěznou střední 

školu s tím, že každý vítěz obdrží věcnou cenu do 10 tis. Kč 

Jako kritérium pro hodnocení je navrhován procentuální poměr počtu správně 

vyplněných kvízů k počtu žáků školy. 

 

 

Dobrá praxe 2022 
 

 

Na webu https://dobrapraxe.cz/ se můžete jednoduše inspirovat činnostmi a projekty, 

které realizují jednotlivé obce, ale i kraje. Jako každý rok, tak i letos se uskuteční 

hlasování v soutěži o nejlepší praxi v republice, a to na facebookových stránkách od 

1. 11. 2022. 

 

Za samotný Jihomoravský kraj byl nominován Audit Family Friendly Community, které 

některé obce ve zdravém kraji znají. 

 

Vedle toho je zde také město Hodonín se svou lávkou pro pěší a cyklisty nad vytíženou 

silnicí. Dále Brno se sdíleným bydlením nejen pro seniory. 

 

 

 

https://dobrapraxe.cz/
https://www.affc.cz/

