
 

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 4/2016 

Datum jednání: 19. května 2016 

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

Přítomni: Věra Sekyrová, Mgr. Ivana Kulhánková, Mgr. Dagmar Chmelíková, Mgr. 

Andrea Zmijová, Bc. Zdeňka Bečvářová, Lukáš Hutta, Mgr. Štěpánka 

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

Petrlíková, Mgr. Michaela Ficenecová, Věra Bartůňková  

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
Program jednání 

 

1)  Den Země – program, fotografická soutěž „Chceme čisté město“ - vyhodnocení, 
předání šeků 

2) Dny bez úrazů (1. – 12. 6. 2016) 
3) Ostatní (ETM, Dny bez úrazů) 

 

Koordinátorka místní Agendy 21 (dále jen MA21) zahájila 4. jednání pracovní skupiny MA21 

v roce 2016 a přivítala členy pracovní skupiny.  

 

1) Den Země – program, fotografická soutěž „Chceme čisté město“ – vyhodnocení, 
předání šeků 

Koordinátorka MA21 informovala členy pracovní skupiny o termínu setkání hodnotící komise, 
které proběhlo 17. května 2016. Hodnotící komise, schválená Radou města Karlovy Vary dne 
29. března 2016, vybrala nejlepší prezentace. Zpráva z hodnocení soutěžních prezentací 
fotografické soutěže „Chceme čisté město“, která byla vyhlášena v rámci kampaně Den Země, 
bude předložena Radě města Karlovy Vary ke schválení dne 24. 5. 2016 a poté budou výsledky 
soutěže zveřejněny pro média i veřejnost. 

Slavnostní předání darovacích šeků proběhne 14. června 2016 od 9:00 hod. v zasedací 
místnosti v 5. patře na MMKV I. primátorem města, Ing. Petrem Kulhánkem. 

Všichni účastníci souhlasili se zveřejněním svých prezentací na webových stránkách 
Statutárního města Karlovy Vary a facebookových stránkách „Místní Agenda 21 Karlovy Vary“. 
Doručené prezentace si účastníci mohou vyzvednout po dohodě v kanceláři č. dv. 41.  

Do soutěže se přihlásilo 15 účastníků, ale jen 10 z nich odevzdalo prezentace. V letošním roce 
se nikdo včas nestihl přihlásit do kategorie „Mateřské školy“, přihlášku zaslala pouze MŠ 
Javorová, ale bohužel 2 dny po termínu. I přesto se úklidové akce  zúčastnili, ale prezentaci 
nedodali. Do kategorie „Základní školy“ se přihlásilo celkem 6 škol, prezentaci odevzdalo 5 škol. 
Mimo tyto školy se také přihlásila ZŠ Poštovní, bohužel také po termínu, ale prezentaci dodali. 
V kategorii „Střední školy“ se včas přihlásily dvě, obě dodaly prezentace. I do této kategorie se 



 

po termínu přihlásila Střední škola stravování a služeb z Ondřejské ul., úklid provedli, ale 
nedodali prezentaci. Poslední kategorie „Nepodnikatelské právnické osoby“ má 4 přihlášené a 
dodány byly 2 prezentace.  

 

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

Koordinátorka MA21 informovala členy pracovní skupiny o zajištěném programu v rámci 
kampaně „Dny bez úrazů“.  

 

V rámci kampaně je zajištěna exkurze díky Mgr. Dagmar Chmelíkové na Střední zdravotnické 
škole a vyšší odborné škole zdravotní Karlovy Vary pro žáky I. stupně takto: 

středa 22. června 2016 

8:30 – 9:30 hod. kapacita pro 50 žáků   ZŠ a SŠ Vančurova – 40 žáků (2. - 4. ročník) 

9:40 – 10:25 hod. kapacita pro 50 žáků   

Prosím o nahlášení dalších zájemců co nejdříve e-mailem koordinátorce MA21, je potřeba vše 
včas zajistit organizačně. 

 

Další program v rámci této kampaně je zajištěn v Centru zdraví a bezpečí p. Lukášem Huttou 
z Asociace Záchranný kruh, z.s. opět pro děti z MŠ a 1. - 3. ročníků ZŠ takto: 

pondělí 6. června 2016 

12:00 – 13:00 hod. kapacita 100 dětí 

13:00 – 14:00 hod.  kapacita 100 dětí  2. MŠ – Bc. Bečvářová (100 dětí) 

14:00 – 15:00 hod.  kapacita 100 dětí ZŠ a SŠ Vančurova (20 dětí) + ZŠ Dukelských  
      hrdinů -  družina (předběžně 80 dětí) 

Opět i zde bude brán zřetel na pořadí příchozích e-mailů. Místa jsou ještě volná, prosím o 
nahlášení rezervace do úterý 31. května 2016. 

    

 

3) Ostatní 

Koordinátorka MA21 informovala členy pracovní skupiny o ukončení I. série diskusních fór, II. 

série diskusních fór bude pokračovat na podzim (říjen – listopad).  

Dále informovala členy PS MA 21 o chybně zveřejněném neaktuálním hlasovacím lístku 

v květnových Karlovarských Radničních listech, v červnových tedy anketa proběhne již se 

správným lístkem. Hlasovat lze i elektronicky na stránkách magistrátu www.mmkv.cz, případně 

si anketní lístek vyzvednout v Infocentru města, ulice T. G. Masaryka 53 nebo na informačním 

pultu Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21 a tamtéž lze také vyplněné lístky odevzdat. 

Hlasovat je možno do 12. Června 2016. O výsledcích hlasování budeme veřejnost informovat 

v některém z prázdninových vydání Karlovarských Radničních listů a na webových stránkách.  

 

Paní Turoňová a koordinátorka MA21 se osobně setkaly s JUDr. Jarošem, majitelem 

Karlovarské pekárny Trend s.r.o., společně mu představily MA21 a informovaly ho o možných 

http://www.mmkv.cz/


 

způsobech spolupráce v rámci pořádaných kampaní. JUDr. Jaroš se zapojí do spolupráce PS 

MA21. Koordinátorka MA21 požádala členy PS MA21 o zaslání návrhů na případnou spolupráci 

s JUDr. Jarošem. Nadále však platí prosba pro členy PS MA21 k oslovení nových členů 

z podnikatelského sektoru ve svém okolí pro spolupráci na kampaních MA21.  

Koordinátorka MA21 požádala členy pracovní skupiny, kteří se zapojí do Evropského týdne 

mobility (16. – 22. 9. 2016), aby jí veškeré své návrhy a plány zaslali nejpozději do 30. června 

2016 na e-mail. 

Předběžně byla dohodnuta spolupráce s Mgr. Dagmar Chmelíkovou a Střední zdravotnickou 

školou a vyšší školou zdravotní Karlovy Vary na kampani „Dny pro zdraví“ (1. -16. 10. 2016), 

v rámci které bude připraven program pro žáky ZŠ a SŠ. Bližší podmínky spolupráce budou 

dořešeny na zářijovém setkání pracovní skupiny MA21. 

  

Pozvánky na akce: 

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

 6. 6. 2016 – Pozvání na výtvarnou výstavu 1. MŠ Karlovy Vary „Byl jednou jeden král“ 

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

5 – 10/ 2016 – Velké putování velryby Varyby 

 

Termín dalšího setkání nebyl určen. Po dohodě se členy PS MA21 bude červnový termín 

setkání dohodnut operativně nebo další setkání proběhne až v září. 

 

Přílohy: 

1. Velké putování velryby Varyby - plakát 


