
 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 3/2017 

Datum jednání: 8. června 2017 

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

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

Štěpánka Šťastná, PaedDr. Jana Chyšková, Bc. Jana Jandová, Mgr. Ivana 

Kulhánková, Mgr. Petr Fiebiger; Mgr. Dagmar Chmelíková, Božena 

Turoňová  

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
Program jednání 

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

MA21 (dále jen PS MA21) v roce 2017.  

 Koordinátorka MA21 poděkovala všem, kteří se zapojili do kampaně „Den Země“, za 

pomoc při pořádání akcí v rámci kampaně, ale i za účast na akcích a úklidové soutěži. 

Výherci fotografické soutěže byli pozvání na středu 21. června od 8:30 hod. do zasedací 

místnosti v 5. patře MMKV I., kde jim budou slavnostně předány výherní šeky 

primátorem města Ing. Petrem Kulhánkem. 

Zástupci škol předali koordinátorce odsouhlasené darovací smlouvy k podpisu.  

Koordinátorka požádala zástupce ZŠ Poštovní a ZŠ a SŠ Vančurova za dodání krátké 

zprávy z akcí, které absolvovali. 

 Koordinátorka MA21 informovala členy PS o výsledcích ověřovací ankety k Fóru města 

Karlovy Vary. Výsledky jsou k nahlédnutí na stránkách www.mmkv.cz a 

www.kvprojekty.eu pod místní Agendou 21. 

 

 Koordinátorka informovala členy MA21 o kampani „Dny bez úrazů“. V rámci této 
kampaně proběhla pouze prevence a osvěta Červeným křížem na Karlovarských 
bioslavnostech na Kozodoji. Zbylé akce byly zrušeny z nedostatku časových možností. 

 

 Evropský týden mobility: 

 Se členy pracovní skupiny byl probrán návrh akcí v rámci kampaně. 

 Bc. Jandová zašle návrh na „Pojďte si hrát a hýbat se“ včetně podmínek 
k zajištění akce ze strany koordinátorky MA21 (hasičská zbrojnice Tašovice 
k pronájmu), termín konání akce domluven na 15. 9. 

 Z důvodu pracovního vytížení se dnešního setkání nemohla zúčastnit p. Pavlína 
Štyndlová, koordinátorka MA21 s ní vyřeší podmínky a termín akce „Zelenou 
stezkou na Kozodoj“ při osobním setkání.   

 Mgr. Štěpánka Šťastná připraví akci „Hezky pěšky s Varybou“, termín konání 
akce domluven na 16. 9.  

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


 

 S Lukášem Huttou z Asociace Záchranný kruh byl 9.6. domluven termín akce 
„Evropský den bez aut“ na 19. 9. V Centru zdraví a bezpečí 

 Koordinátorka MA21 osloví DPKV k opakované účasti na kampani zajištěním 
MHD zdarma a také požádá cyklokoordinátorku Ing. Evu Štěrbovou o přípravu 
cyklojízdy. 

 Mimo program pro veřejnost viz výše, bude připraven program pouze pro žáky 
MŠ, ZŠ a SŠ. Po dohodě se členy PS koordinátorka osloví p. Bartůňkovou a p. 
Maškovou z Lázeňských lesů s prosbou o program v rámci kampaně 
s přihlédnutím na věk účastníků, s návrhem od členů. S p. Bartůňkovou bude 
sjednána osobní schůzka. 
 

 Pozvánky na akce: 
10. 6. Sporťáček 
17. 6. Den záchranářů 
 
 

Termín dalšího setkání je naplánován na 14. září – 3. patro MMKV I. 

    
 
 


