
 

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 3/2016 

Datum jednání: 7. dubna 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, Mgr. Světlana Klečková, Lukáš Hutta, Mgr. Štěpánka 

Šťastná, Ing. Martin Vinš, Mgr. Zdeňka Tichá, Božena Turoňová, Ing. Hana 

Petrlíková, Mgr. Michaela Ficenecová, Ondřej Parůžek  

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
Program jednání 

 

1)  Den Země – program, fotografická soutěž „Chceme čisté město“, úklidová akce 
„Čištění řeky Ohře“ 

2) Dny bez úrazů (1. – 12. 6. 2016) 
3) Světový den zdraví (7. 4. - kampaň na rok 2017) 
4) Ostatní 

 

Koordinátorka místní Agendy 21 (dále jen MA21) zahájila 3. jednání pracovní skupiny MA21 

v roce 2016 a přivítala členy pracovní skupiny.  

 

1) Den Země – program, fotografická soutěž „Chceme čisté město“, úklidová akce 
„Čištění řeky Ohře“ 

Koordinátorka MA21 informovala členy pracovní skupiny o uzavření programu k akci Den Země. 
Byly zrušeny všechny termíny exkurze do úpravny vody v Březové z nedostatku zájmu škol, 
který souvisí s problematickou dopravou na místo exkurze. Došlo také ke zrušení jednoho dne 
ve sběrném dvoře ve Dvorech, a to z důvodu neobsazení všech nabízených časových termínů. 
Členové PS MA21 byli požádáni koordinátorkou, aby jí zaslali na e-mail nejpozději do 3. 
5. 2016 krátké hodnocení ze zajištěného programu včetně několika fotografií. Zaslané 
podklady budou použity pro výstup z kampaně „Den Země“ a některé i zveřejněny ve výroční 
zprávě, na webových stránkách MMKV a na facebookových stránkách MA21 Karlovy Vary.  

Členové PS MA21 byli upozorněni na blížící se termín odevzdání přihlášek do fotografické 
soutěže, který je 10. 4. 2016. Vyzvednutí pomůcek k úklidu je možné po domluvě 
s koordinátorkou nebo přímo s p. Soprovou z Odboru technického Magistrátu města Karlovy 
Vary.  

Termín odevzdání prezentací do fotografické soutěže je nejpozději do 11. 5. 2016.  



 

Koordinátorka požádala členy PS MA21 o distribuci plakátů k akci „Čištění řeky Ohře“ ve svém 
okolí.  

E-mailem byl osloven ředitel Armády spásy v Karlových Varech p. Roušal ke spolupráci na akci, 
prozatím bez odezvy.   

 

 
2) Dny bez úrazů (1. – 12. 6. 2016) 

Koordinátorka PS MA21 požádala Lukáše Huttu z Asociace Záchranný kruh, o. s. o součinnost 
při zajištění dne v Centru zdraví a bezpečí. Byl dohodnut termín na pondělí 6. 6. 2016 od 12:00 
do 15:00 hod. pro MŠ a ZŠ (1. – 3. ročníky včetně družin). Zájemci zašlou koordinátorce na e-
mail počty dětí, čas a věk dětí. Kapacita je omezena na max. 300 dětí. Opět bude brán zřetel na 
pořadí příchozích e-mailů.  

Termíny: 

12:00 hod. 

13:00 hod. 2 MŠ – Bc. Bečvářová (100 dětí) 

14:00 hod. 

Lukáš Hutta potvrdil termín akce již na příští rok a to na 5. 6. 2017. 

     

 
3) Světový den zdraví (7. 4. - kampaň na rok 2017) 

Koordinátorka MA21 informovala členy pracovní skupiny o kampani „Světový den zdraví“, která 
se každoročně koná 7. 4. Na příští rok je předběžně domluvena spolupráce s Mgr. Chmelíkovou 
na zajištění programu pro ZŠ v rámci této kampaně, téma bude upřesněno začátkem r. 2017. 

 

4) Ostatní 

Koordinátorka MA21 pozvala členy pracovní skupiny na „Fórum města Karlovy Vary“, které 

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

města Karlovy Vary navazuje I. série diskusních fór jednotlivých městských částí, plakáty 

k jednotlivým fórům jsou v příloze. Zároveň požádala členy PS MA21 o jejich distribuci ve svém 

okolí. Plakáty formátu A4 a A3 k jednotlivým diskusním fórům jsou k vyzvednutí u koordinátorky 

MA21 v kanceláři č. 041. 

Příloha č. 1 27. 4. 2016 - Stará Role, Počerny  

Příloha č. 2      4. 5. 2016 - Bohatice  

Příloha č. 3 11. 5. 2016 - Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky  

Příloha č. 4 18. 5. 2016 - Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice  

 

Koordinátorka MA21 opakovaně požádala členy PS o oslovení svého okolí z podnikatelského 

sektoru, pro spolupráci v pracovní skupině MA21. Nejedná se o sponzorství, ale o vzájemnou 

spolupráci při pořádání kampaní v rámci místní Agendy 21. 

Mgr. Šťastná upozornila na zahájení dalšího ročníku Putování Varyby. 



 

Mgr. Tichá nabídla možnost exkurze „Se zahradou do přírody“ v MŠ Mozartova 4, případní 

zájemci se můžou obrátit na vedoucí odloučeného pracoviště p. Kleinmannovou. Zájemci o 

exkurzi v MŠ Krymská 10 se můžou obrátit na vedoucí odloučeného pracoviště Mgr. Malou, 

zájemci o exkurzi v MŠ Krymská 12 se můžou obrátit na vedoucí odloučeného pracoviště Bc. 

Kalinovou. Veškeré kontakty naleznete na www.materinkykv.cz. Exkurze je vhodná pro MŠ a 

ZŠ 1. – 3. ročník.  

Mgr. Tichá nabídla letáčky na zajímavé akce, které jsou přílohou č. 6 a 7. 

  

Pozvánky na akce: 

28. 4. 2016 – Se zahradou do přírody – MŠ Mozartova Na kopečku (Mgr. Tichá) 

21. 5. 2016 - Karlovarské bioslavnosti na Kozodoji (p. Štyndlová) 

18. 6. 2016 – Den záchranářů – volnočasový areál Rolava (Lukáš Hutta) 

 

Termín dalšího setkání je ve čtvrtek 19. 5. 2016 od 14:30 hod. ve 3. patře MMKV I. 

 

Přílohy: 

1. Diskusní fórum - Stará Role, Počerny  

2. Diskusní fórum - Bohatice  

3. Diskusní fórum - Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky  

4. Diskusní fórum - Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice 

5. Karlovarské bioslavnosti na Kozodoji 

6. Rorýsí školy 

7. Pomozte nám pomáhat ptákům 

http://www.materinkykv.cz/

