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Vážené čtenářky a vážení čtenáři,
vítám vás u pátého a posledního vydání newsletteru pro rok 2020.

Máme pro vás výsledné hodnocení letošního roku, ale i novinky, které se týkají roku
následujícícho. S ohledem na situaci okolo pandemie koronaviru to pro Projekt
Zdravého kraje a místní Agendy 21 nevypadá špatně, ale ani se nebudeme moci
posunout výrazněji kupředu, zejména kvůli logickému krácení rozpočtů napříč
činností Jihomoravského kraje, což zasáhlo i rozpočet PZK a bohužel i dotační
program Zdravé municipality.
Vše potřebné se dozvíte na následujících stránkách, které musí rovněž sloužit jako
náhrada za naše vzájemné setkání, které mělo letos proběhnout. To další bych chtěl
směřovat na nejzazší možný termín v příštím roce, tedy jakmile to dovolí
epidemiologické podmínky.
Samozřejmě stále platí nabídka publikovat Vaše příspěvky v některém z čísel
Newsletteru, nejpozději hned v prvním 2021.
Všem členům PZK a MA 21 přeji krásné prožití vánočních svátků v poklidu a pokud to
jen půjde, zdraví a blízkosti rodinného kruhu. Rok 2021 bude rovněž obtížný, ale
věřím, že jej všichni překonáme již snáze.

Koordinátor PZK a MA 21, Martin Sítek.
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Vyhodnocení roku 2020
Jak jsme avizovali v průběhu roku v jednotlivých číslech Newsletteru, letošní
Akční plán zlepšování byl silně ovlivněn koronavirem. Povedlo se tedy naplnit
jen část aktivit, ale naštěstí ty stěžejní.
Již v průběhu roku jsme museli sáhnout po finančních úsporách. Z původního
1,5 milionu pro potřeby Projektu se stalo 925 tis. korun. I tak bylo nutné ještě
dále reagovat na epidemiologickou situaci, přičemž se mnoho hromadných
akcí neuskutečnilo. Celkově vychází výdaje PZK za rok 2020 na něco málo
přes 800 tis. korun.
Je naší povinností také oznámit drobný nákup ke konci roku 2020, který
zahrnoval pořízení nových cen pro žáky a studenty v soutěži Bezpečně
v kyberprostoru 2021. Ceny jsme lehce aktualizovali, například jde o 4 kusy
společenské hry Carcassone, nebo 10 kusů nové ceny pro 1. místo, čímž jsou
longboardy místo původních koloběžek.
Zásadní nedostatky Akčního plánu 2020 nastaly v dotačních programech
Jihomoravského kraje, kdy mnoho z nich nebylo naplněno z důvodu převodu
finančních prostředků na boj s pandemií. To samé platí i pro program Zdravé
municipality, z něhož letos neodešla žádná částka. Tak tomu bude bohužel i
v příštím roce, kdy byly finance pro program úplně vyškrtnuty z rozpočtu kraje.
Hodnocení Akčního plánu za rok 2020 bylo schvalováno Pracovní skupinou
elektronicky pomocí e-mailu. Opět vzhledem k hygienickým podmínkám
nebylo možné, aby se skupina sešla fyzicky, proto byla zvolena právě tato
forma. Pro schválení bylo 10 hlasů, proti 0, nehlasovalo 5 členů. Nyní
Hodnocení bude schvalováno na Radě JMK a Zastupitelstvu JMK začátkem
roku 2021.

2

Akční plán pro rok 2021
Na rok 2021 bylo pro PZK vyčleněno 699 tis. korun, což je podstatně méně,
než bychom normálně očekávali, ale na druhou stranu jsme schopni flexibilně
reagovat na další vývoj pandemie. Dalo by se říci, že se budeme snažit
naplnit akční plán tak, jak to jen půjde, ale aktivity budou znatelně omezeny.
Například počítáme opět s nákupem vratných kelímků pro nové členy PZK a
členy, kteří o ně ještě nežádali, ale v nižším počtu. Ten bude určen
podrobnější analýzou rozpočtu PZK. Spravedlnost výpočtu bude jednoduše
odvislá od celkové finanční částky a počtu podaných žádostí. Členové, na
které se v příštím roce případně nedostane, budou moci za pozitivních
předpokladů požadovat kelímky i v roce 2022. Samozřejmě bude záležet i na
tom, zda bude mít některá z firem, zaměřující se na výrobu kelímků
dostatečnou kapacitu a zda celkově ekonomickou krizi přežijí.
Dále musíme omezit počet akcí organizace Onkomaják, opět bude záležet
na výpočtu částky, kterou na akce použijeme.
Jedinou změnou, která v Akčním plánu pro rok 2021 nastala bez ohledu na
pandemii, bylo vyškrtnutí akce Aleje života. Důvodem byl již druhý rok po
sobě minimální zájem.
Jak již bylo také zmíněno výše, z akčního plánu jsme museli odstranit i dotační
program Zdravé municipality, který nedostal finanční podporu, tentokrát
ovšem již před začátkem roku 2021.
V příštím roce bychom se chtěli více zaměřit na propagaci PZK a MA 21
směrem k široké veřejnosti, o čemž pojednáme krátce v další části. Stejně tak
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bychom rádi, aby se zrealizovala alespoň jedna aktivita ve spolupráci
s některou z krajských nemocnic.
Akční plán zlepšování 2021 byl rovněž elektronicky schválen Pracovní
skupinou. Pro schválení bylo 12 hlasů, 0 proti a 3 nehlasovali.

Propagace PZK a MA 21
Aktivity Zdravého kraje ovlivňují i širší veřejnost a byla by škoda toho
v propagaci náležitě nevyužít. Pro rok 2020 se nám podařilo naplnit návrh na
zlepšování, který spočíval ve správě instagramového účtu, stejně tak byl
poměrně úspěšný i Facebook.
Abychom se však posunuli ještě o kousek dále, je potřeba na propagaci více
participovat s co největším počtem členů PZK a MA 21. Pokud v průběhu
příštího roku budete mít jakoukoliv fotku, propagační materiál nebo jen
informaci o aktivitě, která se k tématům PZK a MA 21 pojí (ať již v přímé
spolupráci s námi nebo půjde o váš vlastní nápad), pošlete nám je, nebo
sdílejte na Facebooku. V obou případech by pak bylo ideální vzájemné
označení v příspěvcích. Díky tomu se pak oběma subjektům zvětší okruh
uživatelů, tedy počet oslovených lidí, ale i sdílení a „lajků“.
Doufáme, že se v následujícím roce celková pandemická situace již pomalu
začne uklidňovat a my budeme moci nejen podporovat, ale i navštěvovat
více akcí, což nám samozřejmě s propagací znatelně pomůže nejen na
sociálních sítích, ale také na webu, který prošel menším „faceliftem“.
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