
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 

 
Číslo zasedání: 1/2020 

Datum jednání: 5. března 2020 

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

Přítomni: Věra Sekyrová, Mgr. Tomáš Trtek, Mgr. Dagmar Chmelíková, Mgr. Zdeněk 

Zátko, PaedDr. Jana Chyšková, Mgr. Štěpánka Šťastná, Mgr. Ivana 

Kulhánková, Barbora Hradečná, Bc. Jana Jandová, Mgr. Andrea Zmijová, 

Ing. Edita Šimáčková 

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 
 

Program jednání 

 

 Aktualizace členů 

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

MA21 (dále jen PS MA21) v roce 2020 a přivítala hosta, Ing. Editu Šimáčkovou 

z DiaKar Karlovy Vary. 

Vzhledem k tomu, že nebyli přítomni všichni členové, bude aktualizace členů PS MA21 

s nepřítomnými členy dořešena elektronickou poštou. 

 

 Akční plán zlepšování na rok 2020 a Výroční zpráva za rok 2019 

Koordinátorka MA21 informovala členy PS MA21 o předložení Výroční zprávy za rok 

2019 a Akčního plánu MA21 Radě Města Karlovy Vary. Dokumenty budou následně 

předloženy Zastupitelstvu města Karlovy Vary a po jejich schválení budou zveřejněny 

na webových stránkách www.mmkv.cz v sekci „místní Agenda 21“ a 

www.kvprojekty.eu taktéž v sekci „místní Agenda 21“.  

Na webových stránkách www.kvprojekty.eu jsou uloženy zápisy z jednání PS MA21. 

 

 Den Země 2020 

Koordinátorka MA21 informovala členy PS o kampani „Den Země“. V rámci kampaně 

bude opět probíhat fotografická soutěž „Chceme čisté město“. Podrobné informace 

budou zveřejněny včas (konec března), za pomoci webových stránek města, 

facebooku, výlepů, e-mailové korespondence apod. S ohledem na Velikonoce a 

zkoušky byly upraveny termíny podání a odevzdání přihlášek a prezentací. S odborem 

technickým a Správou lázeňských parků KV budou vybrány doporučené lokality 

k úklidu, avšak pouze pro SŠ, základní a mateřské školy budou uklízet dle vlastního 

výběru, nejlépe v okolí škol. 

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


V rámci kampaně bude připraven program pro MŠ, ZŠ a SŠ, kde budou uvedeny 

všechny instrukce k přihlášení se na akce. Nezapomínejte vždy uvádět počty dětí a 

třídu, prosím. Kapacity programu budou omezené, proto bude brán zřetel na pořadí 

doručení e-mailů. Harmonogram akcí bude zaslán dodatečně. 

Koordinátorka MA21 zjistí od Ing. Kučery (SLP) informace týkající se možné výsadby 

stromů-keřů v rámci kampaně pro Obchodní akademii KV. 

 

 ETUR 

Po dohodě se členy PS MA 21 proběhne nultý ročník kampaně ETUR, a to v termínu 

25. 5. – 10. 6. Informace k registraci škol a poskytnutí podrobnějších návodů pro školy 

naleznete na www.tydenudrzitelnosti.cz. Po dohodě se členy PS MA21 budou exkurze 

ve vodárně a čističce odpadních vod přesunuty z kampaně Den Země do této 

kampaně, koordinátorka zajistí volné termíny. Zde platí stejné instrukce jako u 

harmonogramu Den Země. 

Mgr. Trtek zjistí podmínky exkurze pro studenty u Ing. Trnky (SPLZAK).  

 

 Fórum města Karlovy Vary a I. série diskusních fór 

 

22. 4. 2020 - Fórum města KV (Alžbětiny lázně – společenský sál)  

29. 4. 2020 - Stará Role, Počerny (ZŠ Truhlářská) 

  6. 5. 2020 - Bohatice (Teplárenská) 

13. 5. 2020 - Drahovice, Olšová Vrata, Hůrky (ZŠ J. A. Komenského) 

20. 5. 2020 - Cihelny, Doubí, Dvory, Tašovice (ZŠ 1. Máje) 

 

Koordinátorka MA21požádala členy PS o pomoc při distribuci plakátů, avšak pouze 

legální cestou. 

 

 Ostatní 

Koordinátorka MA21 informovala členy PS MA21 o kampaních, které jsou na letošní 

rok připraveny ve spolupráci se Světem záchranářů. Dále byly domluveny 

a  odsouhlaseny termíny konání akcí ve Světě záchranářů: 

 4. 4. 2020 Zahájení sezony ve Světě záchranářů 

15. 5. 2020 Dny bez úrazů – Den linky 155 

13. 6. 2020 Den záchranářů 

  5. 9. 2020 Besip – Ty to zvládneš  

18. 9. 2020 ETM – Den bez aut ve Světě záchranářů 

 9. 10. 2020 Dny zdraví 

 

http://www.tydenudrzitelnosti.cz/


Ing. Šimáčková představila členům PS spolupráci s MA21 v rámci kampaně Dny pro 

zdraví a zároveň došlo k předběžné dohodě o spolupráci se Střední zdravotnickou 

školou KV na akci Barometr zdraví. 

 

 

 

Termín dalšího setkání nebyl naplánován, bude domluven operativně. 

 


