NEWSLETTER 3/2020
PROJEKTU ZDRAVÝ KRAJ A MA 21
1. 8. 2020

OBSAH VYDÁNÍ:
Str. 2: Setkání Pracovní skupiny
Str. 3: Nové logotypy
Str. 4: Facebook a web Zdravého
kraje
Str. 4: Noví členové Zdravého kraje
Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

Vítám vás u třetího vydání letošního newsletteru.
Jak jistě víte, věci se hnuly kupředu a tak jsme mohli i my ve Zdravém kraji a MA 21
začít pracovat na plánovaných projektech. Jako první se sešla Pracovní skupina, která
velmi aktivně odhlasovala vše potřebné pro zbytek roku 2020.
Dále se snažíme zajistit, aby projekty z Akčního plánu byly odstartovány včas a
v původní podobě. A to i s ohledem na kompromisy, které se musely udělat v první
polovině tohoto roku.
Přeji vám přijemné čtení,
koordinátor Projektu Zdravý kraj a MA 21, Martin Sítek.
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Setkání Pracovní skupiny
Pracovní skupina Zdravého kraje a MA 21 se sešla již v červnu. Nevolila přitom online
formu, jak bylo původně zamýšleno a zmíněno v minulém čísle newsletteru. Jak se
ukázalo, osobní kontakt je při nepravidelných jednáních stále důležitý.
Setkání proběhlo jako vždy v příjemné atmosféře a poprvé jej vedl nový koordinátor.
Skupina se sešla v usnášeníschopném počtu, a proto se mohlo přistoupit k několika
zásadním hlasování, aby mohl být opět plněn akční plán pro rok 2020.
Prvním tématem byl výběr dodavatele vratných kelímků municipalitám projektu
Zdravý kraj a MA 21 pro rok 2020. Na rozdíl od minulých let se sešly dvě velmi seriózní
nabídky společností NickNack a CupSystem. Pracovní skupina byla seznámena
s cenovými nabídkami a grafickými návrhy obou firem a na základě porovnání byla
jako dodavatel odhlasována společnost CupSystem. Rozhodnutí Pracovní skupiny
bylo o měsíc později schváleno Radou Jihomoravského kraje. Dále skupina vybrala
podobu grafického návrhu, který obsahuje nový logotyp Zdravého kraje a barvy
typické pro brand Jihomoravského kraje.
Další hlasování se týkalo vývoje aplikace/online příručky pro chytré telefony se
systémem Android v rámci projektu Bezpečně v kyberprostoru. Pracovní skupina
odhlasovala dar JMK Policii ČR pro vývoj aplikace, správu dat a aktualizace na
rozmezí zhruba 4-5 let.
Další hlasování bylo vyvoláno členy Pracovní skupiny a týkalo se pořízení plastových
krabiček na jídlo, které by sloužily jako dar pro zaměstnance KrÚ JMK. Tento záměr byl
odhlasován a koordinátor v rámci Útvaru řízení kvality na něm bude dále pracovat.
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Nové logotypy
V průběhu tohoto roku došlo k menší úpravě logotypu pro Projekt Zdravý kraj a MA
21. Z nového loga se vytratilo slovo PROJEKT, které se v něm zdálo z marketingového
hlediska jako nadbytečné. Logo má dvě varianty, krátkou a dlouhou.
Logo je již možné stáhnout na webu Zdravého kraje https://www.zdravyjmk.cz/zapisya-dokumenty/.
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Facebook a web Zdravého kraje
Od března 2020 se snažíme pravidelně aktualizovat dvě platformy naší online
komunikace a propagace, čímž je web Zdravého kraje a také facebooková stránka.
Bohužel nám ve větším rozletu zabránila pandemie, jelikož se tím zastavila veškerá
činnost a projekty se přesunuly na úplně jiné období.
I tak se nám podařilo zachytit mnoho zajímavých informací a nasdílet několik odkazů
na unikátní projekty v jednotlivých municipalitách, ale i aktivity Národní sítě zdravých
měst. Ze všeho bylo patrné, že život se zkrátka nezastavil tak, jako mohlo být na první
pohled zřejmé a jsme rádi, že jsme o tom mohli veřejnost i municipality informovat.
Budeme v tom samozřejmě dále pokračovat a vy nás nepřestávejte sledovat. Zatímco
facebooková stránka https://www.facebook.com/ZdravyJMK obsahuje mnohem
více zajímavostí, web https://www.zdravyjmk.cz/ zveřejňuje vedle praktických odkazů
a informačních článků z aktivit Projektu Zdravého kraje a MA 21 i důležité dokumenty
ke stažení.
Díky tomu se můžete dostat například k zápisům z jednání Pracovní skupiny, novému
logu
nebo
formuláři
pro
zájemce
o
členství
v
Projektu
https://www.zdravyjmk.cz/zapisy-a-dokumenty/;
https://zdravyjmk.cms.webnode.cz/clenove/.

Noví členové
A tím se dostáváme k závěrečnému tématu tohoto čísla newsletteru. Chtěli bychom
přivítat nového člena Zdravého Jihomoravského kraje a MA 21, kterým je obec Vysoké
Popovice na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny. Další obce či mikroregiony
snad v brzké době rovněž přibydou, jelikož jsme zaznamenali několik dalších žádostí.
Je dobře, že se členové Zdravého kraje v Jihomoravském kraji přidávají do tohoto
unikátního projektu. Ukazuje to, že mají zájem a péči o své obyvatele a snaží se řešit
důležité globální fenomény.
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