Setkání Pracovní skupiny Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21
Místo: sídlo Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
Termín: 4. 2. 2019
Přítomni: dle prezenční listiny
Program:
1. Přivítání přítomných, úvodní informace
2. Informace z národní úrovně
3. Informace o projektech zaměřených na MA21 a udržitelný rozvoj
4. Přehled aktivit v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 – pozvánky
5. Výsledky Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018
6. Fond Vysočiny: Program MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI
VYSOČINA 2019
7. Různé, diskuse
8. Závěr
1. Zahájení, přivítání přítomných, organizační záležitosti:
Martin Hyský, radní pro Oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního
prostředí a zároveň politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 přivítal všechny přítomné.
2. Informace z národní úrovně
-

-

Národní síť Zdravých měst České republiky uspořádala Podzimní školu v Břeclavi
v termínu 31. 10. – 2. 11. 2018. Jarní škola se koná v Liberci od 20. do 22. 3. 2019.
Dne 24. 1. 2019 se konala výroční konference NSZM.
16. 4. 2019 pořádá NSZM v sídle Kraje Vysočina ve spolupráci se Státním
zdravotním ústavem zahajovací seminář Podpora zdraví ve zdravých městech
Průběh procesu zjednodušování vykazování MA21 – pro postup do vyšší kategorie
už není nutné setrvávat v kat. C nebo B 3 roky. Realizátoři v kat. A a B nevyplňují
databázi na stránkách www.ma21.cz, nově realizují pouze audity.

3. Projekty
- Projekt MagNet – Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje
MA21/Gemeinde 21 v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A RakouskoČeská republika 2014 – 2020, realizace březen 2017 – prosinec 2019, zapojení partneři KV,
JMK, DR, RERA JČ, aktivity:






Vzdělávání pro zástupce obcí
Oživení center
Ženy/muži po mateřské/rodičovské dovolené
E-zpravodaj
E-mapa příkladů dobré praxe

- Navazující projekt přeshraniční spolupráce rozšířený o Horní Rakousko – návrhy témat
od realizátorů MA21 v Kraji Vysočina:
1. oživení center obcí (realizováno), možné zaměřit na veřejná prostranství či chráněná
území v centru obce, případně i bezbariérovost
2. moderní technologie
3. místní řemesla
4. školení angažovanců (probíhalo přeshraničně)
5. veřejné stravování ve školách
6. aleje života (realizováno)
7. pořádání kampaní
8. Ochrana hospodaření s vodou (regulace bazénů; stanovení spotřeby na obyvatele, apod.)
9. zdravé stravování ve školách, porovnání témat jako je Zdravá školní jídelna, Škola
podporující zdraví, Výživové tabulky
10. porovnání úrovně prevence nemocí (např. proočkovanost).
Prosíme o zaslání dalších případných návrhů do 13. 2. 2019 na e-mail holy.p@krvysocina.cz
- Aktivity Evropského regionu Dunaj-Vltava – aktuálním tématem pro střednědobou
strategii je Společnost 4.0, pod které spadají aktivity k Průmyslu 4.0, Zdravotnictví a
Cestovnímu ruchu
- Projekt Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina – SFŽP ČR, realizace červen 2018 –
říjen 2019, aktivity - propagace udržitelné mobility a jejích způsobů, v tomto roce rozšíření
programu o aktivity pro děti, výroba bannerů, spolupráce s okresními městy - ETM, Do práce
na kole, Klimatour – v termínu 17. – 20. 6. 2019 navštíví ekologická cykloštafeta 8
základních škol v Kraji Vysočina
možnost zapracovat příklady dobré praxe z Kraje Vysočina do roll-upů a jejich využití
v budoucnu pro akce podobného zaměření

4. Přehled aktivit v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21
Konference Škol podporujících zdraví - 9. říjen 2018 https://www.kr-vysocina.cz/bezpecne-anbsp-zdrave-ve-nbsp-skole/d-4091138/p1=1013
XI. ročník Krajského diabetologického dne Kraje Vysočina

- 29. listopad 2018

https://www.kr-vysocina.cz/pozvanka-na-xi-krajsky-diabetologicky-den-kraje-vysocina/d4091887
Setkání zdravých měst a realizátorů MA21 v Kraji Vysočina - 10. prosinec 2018
Skutek roku 2018 – leden 2019 nominace, březen 2019 hlasování a hodnocení, 3. 6. 2019
slavnostní vyhlášení https://www.kr-vysocina.cz/pocinroku.asp
Čistá Vysočina – leden, únor 2019 přihlašování, 8. – 21. 4. 2019 úklid https://www.krvysocina.cz/cista-vysocina-2019-zapojte-se-i-vy-do-velke-uklidove-akce/d-4092796/p1=1013
Den zdraví – 7. 4. 2019

5. Veřejné fórum Kraje Vysočina 2018 – 14. 11. 2018

Pořadí Tematická oblast

Název problému

1.

Životní prostředí

Ochrana vod, péče o čistotu vod, zadržování vody
v krajině i na území obcí

2.

Zemědělství a lesnictví

Zadržení vody v zemědělské a lesnické krajině
správným způsobem hospodaření

3.

Doprava, její
infrastruktura a
obslužnost

Budovat obchvaty měst a obcí

4.

Zemědělství a lesnictví

Podpora vlastníků lesa od státu v období
kalamitních situací

5.

Zdravotnictví a zdravotní
prevence

Podpora prevence dětské obezity

6.

Sociální oblast a bydlení

Potřeba zvyšovat dostupnost domácí paliativní
péče

7.

Výzkum a inovace,
Odliv mladých lidí z regionu
podnikání, zaměstnanost

8.

Sociální oblast a bydlení

Nízká podpora sociálního bydlení a nízká
provázanost se sociální prací

Veřejná správa, rozvoj,
9. - 10. velké investice a rozvoj
venkova

Zachovat dostupnost veřejných služeb na venkově
(pošta, prodejna, ...)

Veřejná správa, rozvoj,
9. - 10. velké investice a rozvoj
venkova

Pokračovat v podpoře staveb regionálního
významu (multifunkční hala v Jihlavě, letiště
Jihlava)

- 30. 1. 2019 se konalo setkání Rady studentů Kraje Vysočina.
Při Veřejném fóru Zdravého Kraje Vysočina 2016 vzešel u kulatého stolu mladých
požadavek na fórum mladých na úrovni Kraje Vysočina. V červnu 2017 se tedy uskutečnilo
fórum, které zorganizoval Studentský parlament Gymnázia Jihlava ve spolupráci se Zdravým
Krajem Vysočina. Parlament postupně zapojil další střední školy v regionu a vznikla Rada
studentů Kraje Vysočina.
https://www.kr-vysocina.cz/studenti-z-nbsp-kraje-vysocina-se-nbsp-sesli-k-nbsp-volbenoveho-predsednictva/d-4093285/p1=1013

6. Fond Vysočiny: Program MÍSTNÍ AGENDA 21 A ZDRAVÍ 2020 V KRAJI VYSOČINA
2019 - formální změny, navýšení dotace pro realizátory v kategorii A a B. Realizátoři v kat. A
a B mají nyní možnost čerpat dotaci ve výši až 90 000 Kč. Více na
https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02715?kat=5&s=aktivni
Termín pro podání žádosti: 21.01.2019 - 10.05.2019
7. Diskuse:
V letošním roce proběhne opět vyhodnocení Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina.
O účast v pracovní skupině má zájem ředitelka organizace ŽIVOT 99 – Jihlava, z.ú. Kamila
Vondárková. Pracovní skupina souhlasí s přizváním nového člena. V nejbližší době bude
aktualizován seznam členů pracovní skupiny.
Účastníci dále diskutovali o tématech, která by mohla být zajímavá jako námět pro
přeshraniční spolupráci. Jednalo se například o porovnání norem a odlišných výživových
tabulek v Rakousku a České republice, o podpoře využívání regionální produkce ve
stravovacích provozech škol nebo o ochraně vody. Bylo by možné inspirovat se zkušenostmi
z Rakouska.
Zástupce SZÚ se dotázal na možnost přenosu informací o dalších aktivitách realizovaných
v oblasti zdravotnictví.
Termín příští schůzky byl stanoven na 10. 6. 2019 od 10:00 v místnosti B 3.15

Dne 6. 2. 2019
Zapsala: Gabriela Šmikmátorová

