
 

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 1/2016 

Datum jednání: 11. února 2016 

Místo jednání: MMKV, Moskevská 21, zasedací místnost 3. patro 

Přítomni: Věra Sekyrová, Mgr. Ivana Kulhánková, Bc. Jana Jandová, Dis., Mgr. 

Dagmar Chmelíková, PaedDr. Jana Chyšková, Mgr. Andrea Zmijová, Bc. 

Zdeňka Bečvářová, Věra Bartůňková, Mgr. Michaela Ficenecová, Mgr. 

Světlana Klečková, David Forst, Mgr. Štěpánka Šťastná, Ing. Martin Vinš  

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
Program jednání 

 

1) Aktualizace členů pracovní skupiny MA21 

2) Akční plán místní Agendy 21 na rok 2016 

3) Studentský parlament 

4) Den Země 

5) Ostatní  

 

Koordinátorka místní Agendy 21 (dále jen MA21) zahájila 1. jednání pracovní skupiny MA21 

v roce 2016 a přivítala stálé i nové členy pracovní skupiny.  

 

1) Aktualizace členů pracovní skupiny MA21 

Koordinátorka MA21 informovala členy pracovní skupiny o aktualizaci, ke které dochází na 
základě personálních změn a nově příchozích členů a zároveň všechny přítomné požádala o 
podpis dohod o provedení práce na rok 2016. Nepřítomní členové PS MA21 budou požádáni 
písemně nebo telefonicky o dostavení se k podpisu dohody o provedení práce do kanceláře 
koordinátorky (č. dv. 041) nejdéle však do 4. 3. 2016. 

 

2) Akční plán místní Agendy 21 na rok 2016 

Koordinátorka informovala členy pracovní skupiny MA21 o Akčním plánu zlepšování MA21 na 
rok 2016. Akční plán (příloha č. 1) je zveřejněný na webových stránkách Magistrátu města 
Karlovy Vary a také na stránkách www.kvprojekty.eu v sekci „místní Agenda 21“, zároveň je 
součástí Výroční zprávy MA21 za rok 2015, která bude zveřejněna po schválení Radou města 
Karlovy Vary a následně Zastupitelstvem města Karlovy Vary, tzn. po 15. 3. 2016. 

Koordinátorka se dohodla se členy pracovní skupiny MA21 na společné spolupráci u většiny 
akcí z Akčního plánu na rok 2016. Jedním z bodů Akčního plánu MA21 na rok 2016 je získání 
nových členů ze soukromého sektoru, koordinátorka požádala o pomoc členy PS MA21 se 

http://www.kvprojekty.eu/


 

získáním nových členů v jejich okolí. Upozornila však na skutečnost, že noví členové ze 
soukromého sektoru nebudou mít nárok na finanční odměnu. 

 
3) Studentský parlament 

Koordinátorka MA21 informovala členy pracovní skupiny o loňském zasedání Studentského 

parlamentu (dále jen SP). V roce 2015 po oboustranné dohodě proběhla v průběhu roku tři 

tematická setkání, o které měli žáci v  předchozím roce největší zájem. Setkání probíhala 

formou besed. První tematické setkání se konalo se zástupci Dopravního podniku Karlovy Vary, 

následovalo druhé setkání s velitelem Městské policie Karlovy Vary Bc. Marcelem Vlasákem a 

vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. 

Janou Trantinovou a  Poslední tematické setkání proběhlo s ředitelem Karlovarské krajské 

nemocnice MUDr. Josefem Märzem. Zbylá setkání v průběhu roku probíhala tradičním 

způsobem.  

Zápisy ze Studentského parlamentu nově naleznete na stránkách www.kvprojekty.eu. 

 

4) Den Země 

Koordinátorka MA21 informovala členy pracovní skupiny o blížící se kampani „Den Země“, 

v rámci které se uskuteční sedmý ročník akce „Chceme čisté město“.  

Kampaň Den Země se každoročně koná 22. 4. 2016. V rámci kampaně proběhne úklidový den 

spojený s programem pro děti z MŠ, ZŠ a SŠ, připravený ve spolupráci se členy PS MA21. 

Koordinátorka požádala členy pracovní skupiny o návrhy programů, o které mají děti zájem a 

požádala o předběžné nahlášení zájmu o konkrétní program včetně nahlášení doplňujících 

informací (třída/ročník a počet žáků) emailem. Kapacity programu jsou omezené, proto bude 

brán zřetel na pořadí doručení. Předběžný harmonogram akcí je v příloze č. 2. 

Tonda Obal bohužel nebyl již volný. 

 

5) Ostatní 

Koordinátorka MA21 informovala členy pracovní skupiny o šestém ročníku „Fórum města 

Karlovy Vary“, které se uskuteční ve středu 13. dubna 2016 od 17:00 hod. v Alžbětiných 

lázních (společenský sál). Na Fórum města Karlovy Vary bude navazovat I. série diskusních 

fór jednotlivých městských částí.  

Koordinátorka požádala Bc. Bečvářovou a Mgr. Tichou o výrobu drobných upomínkových dárků 

dětmi z MŠ (např. květin z lísek na vejce apod.) pro účastníky Fóra města Karlovy Vary. Dále 

byl požádán zástupce Asociace Zdraví a bezpečí o 20-30 ks kalendářů pro seniory, které 

bychom rádi věnovali účastníkům Fóra města Karlovy Vary. 

I. série diskusních fór 

27. 4. 2016 - Stará Role, Počerny  

  4. 5. 2016 - Bohatice  

11. 5. 2016 – Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky  

18. 5. 2016 – Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice  

 

http://www.kvprojekty.eu/


 

Koordinátorka informovala členy PS MA21 o dobrovolnické akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 

2016“. Více informací naleznete na www.uklidmesvet.cz.  

Koordinátorka informovala členy PS MA 21 o projektu „Čistá řeka, čistá voda“, který prezentoval 

p. Parůžek primátorovi města Ing. Kulhánkovi na primátorském dni a zároveň o pozvání p. 

Parůžka na příští setkání PS MA21, kde ho seznámíme s akcí „Chceme čisté město“ a 

představíme mu dalšími alternativy k zapojení se (72 hodin, Ukliďme Česko apod.). 

Asociace Záchranný kruh, o. s. nabídne v rámci akce „Dny bez úrazů“ na přelomu  května a 

června na 1-2 dny program pro MŠ a ZŠ.   

Bc. Jana Jandová informovala členy PS MA21 o konání akce Jeden svět 2016 (příloha č. 3) a 

Keltský telegraf 2016 (příloha č. 4).  

Paní Božena Turoňová představila členům PS MA21 projekt „Staré věci v novém kabátě“ 

v rámci programu Erasmus+ Strategické partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a 

dobré praxe, do kterého je zapojena i OA Karlovy Vary a partnerem jsou i studenti 

Evangelického gymnázia v Mylau. Nabídla spolupráci i ostatním školám a vyzvala je k zapojení 

se do projektu i se svými nápady. Podrobnější informace naleznete v příloze č. 5. 

Paní Pavlína Štyndlová informovala členy PS MA 21 o konání dalšího ročníku Bioslavností, 

které se uskuteční 21. 5. 2016. Podrobnější informace naleznete na webových a facebookových 

stránkách Biofarmy Kozodoj. 

 

Termín dalšího setkání byl po dohodě stanoven na 17. 3. 2016. 

  

Přílohy: 

1. Akční plán zlepšování MA21 na rok 2016 

2. Den Země – harmonogram akcí  

3. Jeden svět 2016 

4. Keltský telegraf 2016 

5. Erasmus+ „Staré věci v novém kabátě“ 

 

http://www.uklidmesvet.cz/

