
 

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 2/2016 

Datum jednání: 17. března 2016 

Místo jednání: MMKV, Moskevská 21, zasedací místnost 1. 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. Světlana Klečková, Lukáš Hutta, 

Mgr. Štěpánka Šťastná, Ing. Martin Vinš, Mgr. Zdeňka Tichá, Mgr. Kamila 

Hofmanová, Božena Turoňová, Pavlína Štyndlová, Ondřej Parůžek  

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
Program jednání 

 

1) Výroční zpráva MA21 za rok 2015 

2) „Čistá řeka, čistá voda“ – p. Ondřej Parůžek, Regionální akce Čištění řeky Ohře – 

Krajská síť MAS KVK, Ukliďme svět, ukliďme Česko 

3) Den Země 

4) Fórum města Karlovy Vary, termíny I. série diskusních fór 

5) Ostatní  

 

Koordinátorka místní Agendy 21 (dále jen MA21) zahájila 2. jednání pracovní skupiny MA21 

v roce 2016 a přivítala členy pracovní skupiny.  

 

1) Výroční zpráva MA21 za rok 2015 

Koordinátorka MA21 informovala členy pracovní skupiny o Výroční zprávě místní Agendy 21, 
která shrnuje základní informace o činnosti města v rámci místní Agendy 21 za rok 2015. 
Součástí výroční zprávy je Akční plán zlepšování místní Agendy pro rok 2016. Výroční zprávu 
místní Agendy 21 za rok 2015 naleznete zde: http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=268 nebo 
na http://www.kvprojekty.eu/. 

 

2) „Čistá řeka, čistá voda“ – p. Ondřej Parůžek, Regionální akce Čištění řeky Ohře – 
Krajská síť MAS KVK, Ukliďme svět, ukliďme Česko 

Koordinátorka přivítala mezi členy pracovní skupiny MA21 p. Ondřeje Parůžka a seznámila ho 
s kampaní „Den Země“, do které se město Karlovy Vary zapojuje již sedmým rokem a jejíž 
součástí je i fotografická soutěž ve čtyřech kategoriích. Seznámila ho také s dalšími akcemi 
týkající se úklidu jako je celostátní kampaň „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a také „72 hodin“. 

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=268
http://www.kvprojekty.eu/


 

Koordinátorka předala slovo p. Parůžkovi, aby představil členům PS MA21 svůj projekt „Čistá 
řeka, čistá voda“ s cílem zapojit do úklidu co nejširší veřejnost.  

Na základě předem předaných podkladů od p. Parůžka kontaktovala koordinátorka PS MA21 
Mgr. Odvody z MAS Sokolovsko o.p.s., která zajišťuje a koordinuje regionální akci „Čištění řeky 
Ohře“ a propojila spolupráci s p. Parůžkem, který přijal nabídku kontaktní osoby za Karlovy 
Vary, která bude spolupracovat s manažerkou MAS pro vybraný úsek Karlovy Vary – Stráž nad 
Ohří Alenou Semotamovou. Pan Parůžek obdržel veškeré informace a kontakty k navázání 
spolupráce a členové PS MA21 přislíbili pomoc při distribuci letáků k akci, které dodá Mgr. 
Odvody do konce března. 

Mgr. Kamila Hofmanová doporučila oslovit s účastí na úklidové akci „Čištění řeky Ohře“ ředitele 
Armády spásy Karlovy Vary p. Roušala. Členové PS MA 21 doporučili p. Parůžkovi kontaktovat 
Dům dětí a mládeže Karlovy Vary, zejména rybářský kroužek s nabídkou zapojení se do akce. 

Po vzájemné dohodě bude p. Parůžek v kontaktu s koordinátorkou a zúčastní se dubnového 
setkání PS MA21.      

 

3) 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“. Podmínky soutěže, včetně 
přihlášky budou zveřejněny na webových stránkách www.mmkv.cz a facebooku místní Agenda 
21 Karlovy Vary, dne 31. 3. 2016. Pomůcky na úklid si můžete vyzvedávat jako každý rok u p. 
Kostaňukové (tel. 353 118 164) a p. Soprové (tel. 353 118 165) z Odboru technického 
Magistrátu města Karlovy Vary. 
 

V rámci kampaně „Den Země“ proběhne úklidový den spojený s programem pro děti a žáky 

z MŠ, ZŠ a SŠ (příloha č. 1). Koordinátorka požádala členy PS MA21 o rekapitulaci a potvrzení 

vybraných programů z nabídky, včetně doplňujících informací (třída, počet dětí) emailem, 

nejpozději do 21. 3. 2016. Po tomto datu budou akce nabídnuty i ostatním školám. V případě 

nenaplnění budou akce zrušeny. 

 

4) Fórum města Karlovy Vary, termíny I. série diskusních fór 

Koordinátorka MA21 informovala členy pracovní skupiny o konání „Fóra města Karlovy Vary“, 

které se uskuteční ve středu 13. dubna 2016 od 17:00 hod. v Alžbětiných lázních 

(společenský sál) a požádala je o pomoc při distribuci plakátů, které budou k vyzvednutí u 

koordinátorky od 22. 3. 2016 (plakát je přílohou č. 2) 

Bc. Bečvářová předala koordinátorce dárky vyrobené dětmi z MŠ, které obdrží účastníci Fóra 

města Karlovy Vary jako poděkování za účast. 

Na Fórum města Karlovy Vary bude navazovat I. série diskusních fór jednotlivých městských 

částí.  

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.mmkv.cz/


 

5) Ostatní 

Koordinátorka informovala členy PS MA21 o kampani „Světový den zdraví“, která připadá 

každoročně na 7. dubna. Této kampaně se město Karlovy Vary prozatím neúčastní, ale mohla 

by být zařazena na příští rok v rámci zlepšování do Akčního plánu místní Agendy 21 na rok 

2017. Na příštím tématu se této akci budeme podrobněji věnovat a připravíme společný 

koncept. 

Ing. Martin Vinš informoval členy PS MA21 o charitativním bazaru Fashion BAZAR pro 

DOBROU VĚC / Sobota 2. 4. 2016 / CRUX BAR. Výtěžek z prodeje oblečení jde na pomoc 

Vašíkovi postiženého dětskou mozkovou obrnou. Více info: https://www.facebook.com/ 

Pomáháme-Vašíkovi-119408046 7277679/?fref=ts. Přinesené věci budou vybírány „bazar 

porotou“ a pak zařazovány do prodeje. Není tedy jisté, že budete moci prodat vše, co 

přinesete. PROČ TAK A NE JINAK? I bazarové oblečení musí být nositelné, čisté a v dobrém 

stavu, proto budou věci předem vybírány a zařazovány do centrálního prodeje. CO S VĚCMI, 

KTERÉ SE NEPRODAJÍ? Věci, které se neprodají, budou k vyzvednutí po skončení prodeje. 

Pokud nebudou vyzvednuty, budou předány Farní charitě Karlovy Vary. Pro předání zboží nás 

kontaktujte na tel.: 607 126 712 nebo 725 683 459. Plakát k akci je v příloze č. 3 a prosíme o 

jeho distribuci ve vašem okolí. 

PROGRAM: 
Začátek 14:00 hod 
DJ Silent Cut 
Cukr káva limonáda / šéfkuchař Kaplan / Burgery pro pány / Salátky pro dámy  
Ukončení prodeje 19:00 hod a předání šeku Afterparty 
 

Pavlína Štyndlová informovala členy PS MA21 o konání akce Probouzení Krušnohorských 

medvědů, které se uskuteční 23. dubna, sraz účastníků je na dolním karlovarském nádraží 

v 9:30 hod. a cílová stanice je Biofarma Kozodoj. S sebou vezměte med a řízky. 

 

Na návrh p. Bartůňkové a po dohodě se členy PS MA21 bude další setkání pracovní skupiny 

svoláváno vždy na 14:30 hod.  

 

Termín dalšího setkání byl po dohodě stanoven na 7. 4. 2016 od 14:30 hod. 

  

Přílohy: 

1. Den Země - harmonogram akcí 

2. Fórum města Karlovy Vary 

3. Fashion Bazar pro dobrou věc 

 

  

https://www.facebook.com/Pom%C3%A1h%C3%A1me-Va%C5%A1%C3%ADkovi-1194080467277679/?fref=ts
https://www.facebook.com/Pom%C3%A1h%C3%A1me-Va%C5%A1%C3%ADkovi-1194080467277679/?fref=ts

