
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 1/2017 

Datum jednání: 23. února 2017 

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

Přítomni: Věra Sekyrová, Mgr. Andrea Zmijová, Bc. Zdeňka Bečvářová, Mgr. 

Štěpánka Šťastná, Božena Turoňová, PaedDr. Jana Chyšková, Bc. Jana 

Jandová, Mgr. Ivana Kulhánková, Ing. Marie Zíková; Ing. Hana Petrlíková, 

Pavlína Štyndlová 

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
Program jednání 

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

MA21 (dále jen PS MA21) v roce 2017, přivítala stálé členy pracovní skupiny a novou 

členku Ing. Marii Zíkovou ze ZŠ J. A. Komenského.  

 Koordinátorka MA21 oznámila členům PS MA21 změnu z formální na neformální 

pracovní skupinu bez nároku na honorář, která byla schválena Radou města dne 13. 12. 

2016. Zároveň poděkovala všem, že i přes tuto skutečnost budou všichni pokračovat ve 

spolupráci. 

 Koordinátorka MA21 seznámila členy PS s Akčním plánem zlepšování MA21 Karlovy 

Vary na rok 2017 a požádala všechny členy o pomoc a spolupráci na zajištění 

naplánovaných kampaní a akcí s tím, že uvítá i inovativní nápady. Dále informovala 

členy PS o schválené Výroční zprávě Radou města ze dne 14. 2. 2017. Výroční zpráva 

za rok 2016 je k nahlédnutí na www.mmkv.cz a www.kvprojekty.eu v sekci místní 

Agenda. 

 Koordinátorka MA21 informovala členy PS o blížící se kampani Den Země, v rámci které 

bude opět vyhlášena fotografická soutěž „Chceme čisté město“. V letošním roce dojde 

ke změnám, oproti předchozím ročníkům bude od letošního roku oceněno 1. – 3. místo 

v každé kategorii.  

Po dohodě se členy PS zašle koordinátorka členům návrh harmonogramu pro školy 

(příloha č.1 Den Země - harmonogram) s tím, že členové předběžně zašlou 

koordinátorce e-mailem informace, o které aktivity mají zájem, nejpozději však do 10. 

března 2016. Zároveň s touto informací je potřeba zaslat i doplňující údaje – počet dětí 

a ročník. Tyto informace jsou nutné z důvodu včasného zajištění akcí u partnerů. 

Kapacity programu jsou omezené, proto bude brán zřetel na pořadí doručení. 

 Koordinátorka MA21 informovala členy PS o konání Fóra města Karlovy Vary a  I. série 

diskusních fór jednotlivých městských částí. 

http://www.mmkv.cz/
http://www.kvprojekty.eu/


 

Termíny diskusních fór v roce 2017: 

Velké fórum  12. 4. (Alžbětiny lázně – společenský sál)  

     

Fóra jednotlivých městských částí: 

I. Série  

26. 4. 2017 - Stará Role, Počerny (ZŠ Truhlářská) 

  3. 5. 2017 - Bohatice (Teplárenská) 

10. 5. 2017 – Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky (ZŠ J. A. Komenského) 

17. 5. 2017 – Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice (ZŠ 1. máje) 

 
Začátek vždy od 17:00 hod. 

 

 Příloha č. 2 - leták k akci Tablet pro Sluníčko, příloha č. 3 -   informace k projektu 

Přátelství bez hranic, o kterém PS informovala Bc. Jana Jandová. 

 

Termín dalšího setkání je po dohodě stanoven na 6. 4. 2017, od 14:30 hod. ve 3. 

patře zasedací místnosti MMKV I. 

 
 


