ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PRACOVNÍ SKUPINY MA21

Číslo zasedání:

1/2019

Datum jednání:

4. dubna 2019

Místo jednání:

MMKV, Moskevská 21, zasedací místnost 3. patro

Přítomni:

Věra Sekyrová, Mgr. Dagmar Chmelíková, Lukáš Hutta, Bc. Zdeňka
Bečvářová, Mgr. Štěpánka Šťastná, Mgr. Ivana Kulhánková, Mgr. Zdeňka
Tichá, Pavlína Štyndlová, Mgr Andrea Zmijová

Zapsala:

Věra Sekyrová

Program jednání


Koordinátorka místní Agendy 21 (dále jen MA21) zahájila 2. jednání pracovní skupiny
MA21 (dále jen PS MA21) v roce 2019.



Koordinátorka MA21 informovala členy PS MA21 o schválení Výroční zprávy za rok
2019 a Akčního plánu MA21 Radou města Karlovy Vary a Zastupitelstvem města
Karlovy Vary a jejich zveřejnění na webových stránkách www.mmkv.cz v sekci
„místní Agenda 21“ a www.kvprojekty.eu taktéž v sekci „místní Agenda 21“.



Koordinátorka MA21 informovala členy PS o kampani „Den Země“. V rámci kampaně
byl připraven program pro MŠ, ZŠ a SŠ viz příloha č. 1 – aktualizovaný
harmonogram, kde jsou uvedeny všechny instrukce k přihlášení se na akce.
Nezapomínejte všude uvádět počty dětí a třídu prosím. Kapacity programu jsou
omezené, proto bude brán zřetel na pořadí doručení e-mailů.
Stále jsou volná místa v harmonogramu – ještě je čas se na některé akce nahlásit.
V rámci kampaně probíhá fotografická soutěž „Chceme čisté město“. Podrobné
informace obdrželi koordinátoři e-mailem a současně i na PS MA21. Informace
k soutěži jsou také zveřejněny na webu města, facebooku MA21 a proběhl výlep
v MHD.



Koordinátorka PS MA21 pozvala členy na Fórum města Karlovy Vary a zároveň je
požádala o výlep plakátů na fórum i na I. sérii DF.



Blíží se termín kampaně „Dny bez úrazů“, v rámci níž se koná ve Světě záchranářů
„Den linky 155“ pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ. Program je od 9.00-12.00 hod., je potřeba
se hlásit e-mailem na recepce@svetzachranaru.cz.



Koordinátorka PS MA21 navrhla členům účast v kampani „ETUR“ (Evropský týden
udržitelného rozvoje). Více informací naleznete na www.tydenudrzitelnosti.cz.
Program bychom vymysleli v rámci kampaně společně se STUŽ Karlovy Vary (Bc.
Jandová). Mohl by být pronajatý společenský sál v Alžbětiných lázních a školy by si
připravily prezentace. Téma bude dořešeno na podzim, po dohodě se všemi.

Akce - Svět záchranářů:
6. 4. Zahájení sezony
1. 6. Den otevřených dveří
15. 6. Den záchranářů – Volnočasový areál Rolava

Termín dalšího setkání je naplánován po dohodě s přítomnými členy na 6. 6. 2019 od
14:15 hod. v zasedací místnosti ve 3. patře MMKV I.

