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Vážené čtenářky a vážení čtenáři, 

 

 

 

vítám vás u druhého vydání Newsletteru 2021, ve kterém se soustředíme na výsledky 

prvního letošního jednání Pracovní skupiny PZK a MA 21, řekneme si, jaké jsou novinky 

v nákupu vratných kelímků a jak si budeme v rámci Projektu zdravého kraje 

představovat podzim.  

 

Mohlo se zdát, že v první polovině tohoto roku se v Projektu nic neděje, ale opak je 

pravdou. Zejména proběhly již některé sportovní akce pro zaměstnance KrÚ JMK, 

zaměřené na podporu zdravotní prevence. Velkou část energie navíc věnujeme do 

přípravy akcí právě na podzim a rok 2022.  

 

 

 

Přeji všem přijemné čtení a co nejpohodovější léto,  

 

koordinátor Projektu Zdravý kraj a MA 21, Martin Sítek. 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

Jednání Pracovní skupiny 
 

 

Letos se Pracovní skupina sešla poprvé a ač se členky a členové nemohli potkat 

fyzicky, jednání již nebylo třeba dále odkládat. Setkání jsem se tedy rozhodli uspořádat 

online. 

 

• Jedním z bodů bylo odsouhlasení žádostí k pořízení vratných kelímků pro 

členské municipality. PZK a MA 21 letos pro tuto akci vyčlenil z rozpočtu 150tis. 

korun s DPH a počítal s náklady na výrobu 1 kelímku 21,50 Kč s DPH, což je 

zhruba stejná cenová relace jako minulý rok, přestože světová cena plastů kvůli 

pandemii covid-19 celkově podražila. Firmy ovšem zmínili fakt, že pro letošek se 

cena bude pohybovat zhruba stejně, jako v minulém roce. 

 

Žádosti se sešly celkem dvě, a to od Vysokých Popovic a mikroregionu 

Moravskokrumlovsko. První žádost byla schválena, u druhé byly nutné drobnější změny 

a bude tak posouzena na dalším nejbližším jednání Pracovní skupiny, aby mohla být 

zadána poptávka po cenové kalkulaci od výrobců. Vedle těchto žádostí municipalit 

Pracovní skupina také schválila výrobu dalších 500 kusů kelímků pro PZK a MA 21 do 

zásoby. 

 

Celkový počet vratných kelímků by měl v letošním roce činit 3 900 kusů.  

 

Pozn.: Upravená žádost Moravskokrumlovska byla Pracovní skupinou schválena 

k 07.07.2021. 

 

• Dále se Pracovní skupina zabývala projekty, které by mohly PZK a MA 21 ve 

spolupráci s municipalitami posunout znatelně kupředu. Jedním z nich je 

obnova vysazování stromků v obcích, a to díky projektu Nadace Veronica, 

která má pro roky 2021 a 2022 k dispozici velké množství hrušní z Holandska.  
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Pro rok 2021 nebylo do akčního plánu aktivit zařazeno sázení Alejí života z důvodu 

nedostatečného zájmu. Nápad členky Pracovní skupiny, Heleny Továrková z Nadace 

Veronica by ovšem tuto akci mohl opět probudit k životu. Hrušně by byly zájemcům 

nabídnuty zdarma, včetně toho, že se uvažuje o případném finančním příspěvku na 

jejich výsadbu a počáteční údržbu. Ke stanovení částky je ovšem nutné vypočítat 

potřebné náklady a pokud by finance korespondovaly s výší rozpočtu PZK a MA 21 

pro rok 2022, bylo by nutné ustanovit proces, jakým způsobem budou příspěvky 

vypláceny, zda formou jednorázové dotace nebo daru. 

 

Také bude nutné realizovat průzkum zájmu v obcích. 

 

 

Celý zápis z jednání je k dispozici na webových stránkách 

https://www.zdravyjmk.cz/zapisy-a-dokumenty/. 

 

 

Plány na období podzimu 2021 
 

 

Jarní měsíce byly ve znamení zlepšování čísel nákazy covid-19, čímž se opět otevírá 

možnost setkání větších skupin ve fyzické podobě. Pokud se situace opět výrazně 

nezhorší, rádi bychom zrealizovali po více jak roce setkání koordinátorů členských 

municipalit PZK a MA 21. Toto setkání by mohlo proběhnout v září, samozřejmě termín 

včas upřesníme přes hromadný e-mail. 

 

Na setkání koordinátorů by mohla být nastíněna témata různých druhů participace 

s občany, kterou dlouhodobě propaguje, a také koordinuje Národní síť zdravých měst 

(NSZM). Nejdříve bude nutné je probrat v co největších podrobnostech v rámci 

Pracovní skupiny a to i se zapojením ředitele a manažerů NSZM, tedy Petra Švece a 

Jitku Bouškovou. O těchto podnětech se dále zmíníme podrobněji. 

 

 

 

 

https://www.zdravyjmk.cz/zapisy-a-dokumenty/
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• Pocitové mapy 

 

S pocitovými, respektive mentálními mapami, pracovali geografové již v 60. letech 

minulého století, ale od té doby se změnila metodika i technické nástroje, které se 

přesunuly zpravidla do online podoby. Pocitové mapy jsou v českých městech 

v poslední době poměrně oblíbené, jelikož dokážou efektivně a rychle zjistit, jak se 

obyvatelé daného města, vesnice nebo jen určité městské části nebo lokality cítí a 

jaké vnímají nedostatky. Jde o jeden z nástrojů participace na rozvoji veřejného 

prostoru, kdy získané informace mohou sloužit i policii nebo řešení dopravy. 

 

Jedním z reprezentativních příkladů pro velká města je v současnosti zpracovávaná 

pocitová mapa Prahy 2021: https://www.pocitovemapy.cz/praha/. 

 

Pro více informací můžete kliknout na odkaz níže, kde najdete i praktické využití 

aplikace pocitové mapy: 

https://www.pocitovemapy.cz/ 

 

• Veřejné fórum 

Jde o projednávání udržitelného rozvoje a kvality života obyvatel daného města, 

obce nebo regionu za účasti široké veřejnosti, zástupců veřejné správy, neziskového a 

podnikatelského sektoru či vzdělávacích a odborných institucí. Organizačně i 

obsahově jde o mnohem rozsáhlejší participaci, než jsou pocitové mapy, jelikož cílem 

je získat co nejširší zpětnou vazbu s důrazem na diskusi s odborníky na danou 

problematiku. Výrazné zaměření je při organizaci také na propagaci, aby se 

veřejného fóra zúčastnilo co nejvíce participantů. Konkrétní tematické výstupy jsou 

vytvářeny za pomoci 20 - 30minutové diskuse od tzv. prázdného stolu (celkem jich je 

doporučeno 7-9), jen s obecně určenými tématy, jako je například: 

 

1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj 

2. Životní prostředí 

3. Udržitelná spotřeba a výroba 

4. Doprava 

https://www.pocitovemapy.cz/praha/
https://www.pocitovemapy.cz/
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5. Zdraví obyvatel 

6. Místní ekonomika a podnikání 

7. Vzdělávání a výchova 

8. Kultura a místní tradice 

9. Sociální prostředí 

10. Globální odpovědnost  

Jednotlivé stoly by měly mít svého facilitátora, ať již budou realizovány formou 

videokonference nebo fyzicky. Také by u každého z nich měl být přítomen příslušný 

pracovník úřadu a případně místostarosta, radní, zastupitel či předseda komise, který 

má téma v gesci. 

 

Pomocí hlasování jsou u každého stolu vybrány 2 největší problémy k řešení, které se 

stanou součástí finálního archu 10 priorit. 

 

• Jednou z technických možností, jak participaci občanů rovněž provést, je 

využití eAnkety mobilního rozhlasu. Pro sběr dat se ovšem předpokládá, že tuto 

aplikaci budou mít občané nainstalovanou, jelikož anketa je zasílána e-mailem, 

SMS nebo zprávou přímo do aplikace. 

https://samosprava.mobilnirozhlas.cz/ekosystem/ankety-a-participace. 

 

Podělte se o své zkušenosti 

z participací občanů 
 

Někteří členové PZK a MA 21 mají již zkušenosti, ať již s pocitovou mapou nebo 

veřejným fórem. Můžete se o ně podělit s ostatními, například formou krátké 

prezentace na nejbližším setkání koordinátorů municipalit PZK a MA 21. Víme totiž, že 

aplikace jakékoliv z participativních akcí na území celého Jihomoravského kraje by 

byla velmi obtížná a prozatím se zaměřujeme na myšlenku jejich zprostředkování a 

https://samosprava.mobilnirozhlas.cz/ekosystem/ankety-a-participace
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koordinace ve spolupráci s odborníky z NSZM a Univerzity Palackého v Olomouci, 

která projekt technicky zajišťuje, pro členy, kteří s nimi žádné zkušenosti nemají, nejsou 

přímo členy NSZM, ale spadají pod krajský Projekt, a také nemají potřebné technické 

nástroje na realizaci. Vaše zkušenosti navíc pomohou i nám, abychom získali jiné úhly 

pohledu a zpětnou vazbu.  

 

Samotná realizace pocitových map či veřejných fór by proběhla až v roce 2022. 

 

 

 

 


