
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  

PRACOVNÍ SKUPINY MA21 
 
 
Číslo zasedání: 1/2022 (on-line) 

Datum jednání: 24. února 2022 (od 14:15 hod.) 

Místo jednání: on-line 

Přítomni: Věra Sekyrová, PaedDr. Jana Chyšková, Mgr. Štěpánka Šťastná, Lukáš 

Hutta, Mgr. Andrea Zmijová, Ing. Miroslav Kučera, Bc. Jana Jandová, Ing. 

Pavlína Stracheová, Mgr. Zdeňka Tichá, Mgr. Dagmar Chmelíková. 

Zapsala:   Věra Sekyrová 

 

Program jednání 

 

 Aktualizace členů 

Koordinátorka místní Agendy 21 (dále jen MA21) zahájila 1. on-line jednání pracovní 

skupiny MA21 (dále jen PS MA21) v roce 2022. Vzhledem k tomu, že nebyli přítomni 

všichni členové, bude aktualizace členů PS MA21 s nepřítomnými členy dořešena 

v průběhu roku. 

Po dohodě se členy PS MA21 oslovíme ke spolupráci Dům dětí a mládeže Karlovy 

Vary (dále jen DDMKV), který patří již pod odbor kultury, školství a tělovýchovy města 

Karlovy Vary. 

 

 Akční plán zlepšování MA21 na rok 2022  

Koordinátorka MA21 představila všem přítomným Akční plán zlepšování MA21 na rok 

2022, který předkládá Radě města Karlovy Vary. Veškeré připomínky a návrhy bylo 

možné zaslat do 28. 2. 2022 koordinátorce na e-mail. 

 

 Ostatní (diskusní fóra – anketa Čtvrti sobě!, Studentský parlament, plnění 

Akčního plánu zlepšování na rok 2022, Výroční zpráva za rok 2021) 

Koordinátorka MA21 informovala členy PS MA21 o anketě Čtvrti sobě!, která proběhla 

v letošním roce namísto obvyklých diskusních fór on-line na webu města Karlovy Vary, 

ale zároveň i písemnou formou v rámci Karlovarských radničních listů (dále jen KRL). 

Výstupy z ankety budou postupně zveřejňovány v průběhu roku na webu města, v KRL 

a na facebookových stránkách města a MA21. 

Studentský parlament se v letošním roce ještě nesešel, prozatím se zpracovává sběr 

dat z proběhlé ankety vytvořené Kanceláří architektury města Karlovy Vary pro žáky a 

studenty. 

V rámci plnění Akčního plánu zlepšování na rok 2022 nás nyní čeká dubnová kampaň 

Den Země a konání úklidové akce „Ukliďme si Karlovy Vary“. Podrobnější informace 



budou zveřejněny koncem měsíce března na webu města a budou zaslány taktéž e-

mailem.  

V měsíci květnu proběhne akce „Férová snídaně“, termín konání je již znám a letos 

připadl na sobotu 14. 5. V rámci této akce bychom rádi oslovili s místem konání 

KAMKV, DDMKV a  Ekofarmu Kozodoj, ale uvítáme i další místa a zapojení se do akce. 

Zároveň bych ráda upozornila, že ze všech konaných akcí, kterých se účastníte, 

potřebujeme zaslat e-mailem vždy výstup, tzn. fotografie, krátkou zprávu o účasti, 

spokojenost, ale i výtky a doporučení změn. 

Výroční zpráva za rok 2021 bude předložena Radě Města Karlovy Vary, poté 

Zastupitelstvu města Karlovy Vary a následně bude zveřejněna. 

 

Na webových stránkách www.kvprojekty.cz jsou uloženy všechny zápisy z jednání PS 

MA21, ale také veškeré výstupy z kampaní, akcí atd. 


