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Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
Projekt Zdravý kraj a MA 21 mají za Jihomoravský kraj nového koordinátora. Dosavadní
koordinátorka Daniela Trenzová nastoupila na pozici vedoucí Útvaru řízení kvality
Krajského úřadu JMK a na svou pozici koordinátora navrhla Martina Sítka, nového
manažera kvality, který by chtěl touto formou Daniele Trenzové poděkovat za důvěru
a velký kus práce, který pro Zdravý kraj za dobu svého působení odvedla.
Měsíc březen a duben se významně nesly pod tíhou pandemie. Všechny akce byly
náhle zrušeny, stejně tak bylo omezeno financování zbytných projektů. To ovlivnilo i
naše plány a zaměření, ale pevně věříme, že se vše opět naplno rozběhne a možná
budeme moci využít nových příležitostí a nápadů.
Hezký přelom jara a léta 2020 přeje Martin Sítek.
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Co jsme museli odložit
Jak jsme zmínili v úvodu, kvůli omezení rozpočtu Krajského úřadu (Opatření k
řešení ekonomických dopadů COVID-19 v rozpočtu Jihomoravského kraje na rok
2020), jsme byli nuceni přesunout nebo úplně odložit některé plány, které jsme se
chystali již postupně realizovat.
Zde jsou konkrétní z nich:
Pozastavený nákup vratných kelímků
Pro první polovinu roku 2020 jsme pozastavili nákup kelímků pro obce, které o ně již
zažádaly. Samozřejmě se situace vyvíjí, ale dokud se řešení ekonomických dopadů
nezmění, nemůžeme operovat s rozpočtem. Bohužel je velmi nejisté, jak vlastně celý
tento rok bude vypadat. Jakmile se ovšem opatření uvolní a my se dozvíme, kolik
financí nám zbyde, pokusíme se žádosti obcí, které samozřejmě máme v evidenci,
naplnit. Rozhodně si nemyslíme, že by vratné kelímky nebyly z dlouhodobého hlediska
zbytečnou investicí. Naopak, a to obzvláště v současné době, kdy se na první pohled
množství spotřebovaného jednorázového plastu zvýšilo, ať již v podobě rukavic,
potravinových sáčků nebo obalů na hotová jídla.
Přesunutí termínů akcí Onkomajáku
Obce, které si objednaly akce Onkomajáku (Střevo-Tour, Zdravé plíce) na první
polovinu roku 2020 byly informovány, aby je přesunuly na pozdější termíny v období
podzimu, konkrétně se jedná o měsíce září a října, kdy je nejbližší možnost pro jejich
konání. Opět se ovšem budeme muset přizpůsobit situaci a podmínkám, za jakých
bude možné tyto akce uspořádat, nicméně pokud projevíte o jakýkoliv termín zájem,
neváhejte se ozvat koordinátorovi Martinu Sítkovi (sitek.martin@jmk.cz).
Zrušená zasedání pracovní skupiny Projektu Zdravého kraje a MA21
Ač jsme si již připravovali materiály, zasáhla nás opatření, která znemožnila setkání
pracovní skupiny, kde se měl projednávat především zmíněný nákup vratných kelímků.
V letošním roce se skupina ovšem určitě setká, jen bude otázka kdy a jakou formou.
Nejspíše by bylo vhodné využít i možnosti online schůzky, abychom mohli prodiskutovat
možné směřování Zdravého kraje v blízké budoucnosti. Jako koordinátor si uvědomuji,
že je mou povinností věnovat se tématům trochu více dopředu. Současná situace pro
Projekt Zdravého kraje může být paradoxně výhodou, jelikož máme důvod zahrnout
do plánů nové nápady a podněty, například stran větší prevence a bezpečnosti.
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Velikonoční jarmark na Krajském úřadě
I tato akce bohužel padla. Čekali jsme do poslední chvíle, ale nakonec jsme museli
zrušit všechnu domluvenou spolupráci s příspěvkovými organizacemi, které se
jarmarku pravidelně účastní, včetně mistrů tradiční rukodělné výroby. Do akce je
zapojena i velká část zaměstnanců samotného úřadu, jak na Žerotínově náměstí, tak
na Cejlu, ovšem Velikonoce se letos obecně nesly v prazvláštním duchu, zcela
netradičním. Ale nezoufejme, stále nás ještě čekají Vánoce a dle odpovědí je
očividné, že se na ně všichni zúčastnění těší. Byla by škoda se připravit o příležitost,
která může alespoň trochu pomoci jednotlivým organizacím i tradičním řemeslům,
jejichž výrobky se váží k těmto dvěma významným svátkům.
Do práce na kole
Účast na akci Do práce na kole jsme sice oficiálně zrušili právě kvůli omezení nakládání
s financemi, nicméně někteří zaměstnanci Krajského úřadu se natolik těšili, až si
registraci zaplatili sami. Organizátoři totiž prodloužili zvýhodněnou cenu registrace, a
navíc upravili pravidla vzhledem k současné situaci (počítají se i výlety a cesty na
nákup), a tak můžeme soutěžit a zároveň dělat něco pro životní prostředí i vlastní
zdraví. Nehledě na to, že jde o výraznou vzpruhu psychiky, jelikož v době restrikcí je
právě léčba pohybem v povolených mezích nejlepším receptem. Vytrhává člověka
z každodenní rutiny a dodává svobodnější pocit.

Zůstáváme online
Ačkoliv to zpočátku bylo složité, doufáme, že se k Vám nakonec dostala naše aktivita
alespoň na sociálních sítích a webu. Pokoušeli jsme se zprostředkovat zajímavé články
i odkazy. Ústředním tématem bylo samozřejmě šití roušek. Na Krajském úřadě vzniklo
několik krizových týmů, jejichž dobrovolníci se zapojili do shánění nebo výroby roušek,
desinfekce i materiálů pro výrobu. Naštěstí jsme dokázali efektivně zareagovat a
podařilo se distribuovat tisíce kusů materiálu do nemocnic a sociálních služeb.
Odkaz na webové stránky Zdravého kraje: https://www.zdravyjmk.cz/jihomoravskykraj/
Odkaz na facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010538408326
Webináře na stránkách Národní sítě Zdravých měst
Národní síť Zdravých měst pokračuje v online webinářích, které jsou přenášeny živě,
ale je možné si je zpětně pustit i ze záznamu. Momentálně se téma adaptovala na
pandemickou situaci, ale rovněž je možné nahlédnout na starší videa, která jsou
aplikovatelná v plošném měřítku s ohledem na další rozvoj municipalit v různých
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tématech. I díky tomu, že se každý může po vyzvání moderátora, nebo formou chatu
zapojit do diskuze, slouží webináře jako velmi cenný zdroj. Národní síť Zdravých měst
zároveň poskytuje eKonzultace přes Skype, které jsou určeny pro koordinátory Projektu
Zdravý kraj.
K webinářům se mohou připojit všichni koordinátoři v projektu Zdravý kraj a MA 21.
Návod na připojení k webináři https://www.zdravamesta.cz/cz/navody-a-pravidlapro-ucastniky-webinare-ekonzultace
Přehled webinářů https://www.zdravamesta.cz/cz/webinare
Zdá se, že tyto formy online komunikace mohou být v blízké budoucnosti zcela
přirozenou součástí naší pracovní náplně. Nakonec, technologie mají především
pomáhat a usnadňovat práci, což dokládá také krok agentury CENIA s ohledem na
plnění kritérií, který popíšeme v následujícím článku.
Jaké je vlastně využívání moderních technologií v činnosti municipalit Zdravého kraje?
Na facebookových stránkách jsme vytvořili veřejnou anketu, kde můžete připojit svou
zkušenost:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1097270233967580&set=a.71711702864
9571&type=3&theater.

Výjimka v plnění ukazatele 2.1
U virtuálního světa ještě chvíli zůstaneme, jelikož předsedkyně PS MA21 RVUR a
supervizorka MA21 v souvislosti s aktuálním mimořádnými opatřeními vlády, mezi které
patří i zákaz shromažďování a organizování veřejných akcí, udělila generální výjimku,
týkající se plnění ukazatele 2.1 - Plánování s veřejností (akční nebo komunitní
plánování).
„Vzhledem k tomu, že virtuální kontakt s veřejností je v současné době téměř jedinou
možností komunikace, je elektronické zapojení veřejnosti nejen možné, ale i žádoucí.“
Zdroj: https://ma21.cenia.cz/
V rámci průběžného vyhodnocování tohoto kritéria se budou tedy uznávat i online
virtuální akce jako jsou ankety, průzkumy, které mohou být organizovány elektronicky
i písemně. Nutnost osobního setkání tím pádem odpadá.

4

Změny termínů konferencí a vzdělávání
Česká informační agentura životního prostředí CENIA a Národní síť Zdravých měst
prozatím zrušily nebo přeložily některé akce, které souvisí s plynulým chodem Projektu
Zdravý kraj a místní Agendy 21. Jednak jsou to vzdělávací školení nových koordinátorů,
kteří jsou tak odkázání na telefonickou nebo elektronickou komunikaci (která je ovšem
velmi vstřícná), ale také jarní a letní školy, které se měly letos uskutečnit v Litoměřicích
a Kroměříži. Kroměřížská Letní škola ovšem zřejmě přejde do jednodenní online
platformy. Podzimní škola byla dále přeložena z Ostravy do Prahy.
Rovněž byla s definitivní platností přeložena konference Životní prostředí – prostředí pro
život (původně 2. – 3. 6. 2020) a to na termíny 20. – 21. 1. 2021. Místo konání konference
ovšem změněno nebylo, zůstává jím Ballingův sál Národní technické knihovny v Praze.
Pokud budete mít zájem na konferenci vystoupit, můžete kontaktovat organizátory na
konference@cenia.cz.
Více
informací
průběžně
uveřejní
na
webových
stránkách
https://www.cenia.cz/akce-cenia/konference-zivotni-prostredi-prostredi-prozivot/zivotni-prostredi-prostredi-pro-zivot-2020/.
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