Zápis
z kulatého stolu
k vyhodnocení aktivit projektu „Maršov zdravá obec a místní Agenda 21“ za rok 2018 a
plánování akcí na rok 2019
Den konání: 12. 12. 2018 hod: 19,10 – 20,30
Místo:
Velká zasedačka OÚ
Neformální skupina:
Předseda:
Zdeněk Synek
Přítomen
Členové:
Ing. Ivan Němec, Ph.D.
Přítomen
Dagmar Šedová
Přítomna
Ing. Petr Sojka
Přítomen
Jan Dvořák
Nepřítomen
Jaroslav Bytešník
Přítomen
Miloš Fedra
Přítomen
Jiří Býtešník
Přítomen
Přítomno:

ŘD
Náhradník Petr Chalupa

4 občané

Program:
1. Zahájení,
2. Seznámení se schválenou Deklarací k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím
místní Agendy 21,
3. Ustanovení neformální skupiny,
4. Vyhodnocení splnění plánovaných akcí za rok 2018 z projektu Maršov zdravá obec a
místní Agenda 21 a návrh akcí na rok 2019,
5. Přijetí kalendářního plánu na rok 2019,
6. Různé.
Ad. 1: Zahájení
Z. Synek zahájil kulatý stůl, přivítal přítomné a seznámil s programem kulatého stolu.
Ad 2: Seznámení se schválenou Deklarací k podpoře udržitelného rozvoje
prostřednictvím místní Agendy 21,
Z. Synek přečetl přijatý text „Deklarace …“.
I. Němec vysvětlil, že smyslem MA 21 je vytvářet si šťastný život organizováním
různých akcí ve spolupráci různých organizací neziskových i ziskových a za podpory OÚ. To
vše za ochrany životního prostředí a jejího zachování budoucím generacím.
V naší obci se to velmi dobře daří. Je zde dost aktivních spolků, jsou tu aktivní
podnikatelé, kteří spolupracují s neziskovými organizacemi a OÚ tyto aktivity podporuje.
Ad. 3: Ustanovení neformální skupiny,
Z. Synek přečetl návrhy zástupců jednotlivých spolků a organizací do neformální
skupiny. Celá neformální skupina byla v navrženém složení odsouhlasena.
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Ad. 4: Vyhodnocení splnění plánovaných akcí za rok 2018 z projektu Maršov zdravá
obec a místní Agenda 21 a návrh akcí na rok 2019,
Z. Synek vyzval jednotlivé členy neformální skupiny, aby vyhodnotili jimi
organizované akce a přednesli návrhy na pořádání akcí v roce 2019. Pořadí bylo stanoveno
podle pořadí dodání návrhů akcí na rok 2019.
Jednotliví zástupci spolků přednesli své návrhy a hodnocení provedli velmi krátce
s tím, že ve „Zpravodaji … bude hodnocení konkrétnější.
Ad. 5: Přijetí kalendářního plánu na rok 2019,
I. Němec předčítal připravené akce navržené provést v roce 2019. Jednotlivé akce byly
neformální skupinou upřesněny.
Ad. 6: Různé.
Z. Synek na návrhy členů neformální skupiny řekl, že v půli roku 2019 se sejdeme a
upřesníme akce na zbytek roku 2019.
I. Němec informoval, že pro možnost posouzení provedení plánovaných akcí z MA 21
je potřeba jednotlivé akce vyhodnotit a hodnocení zveřejnit v některých periodicích.
Především ve Zpravodaji obce Maršov, ale např. i v regionálních novinách Tišnovsko –
Kuřimsko – e-mail: info@tisnov.info. Ve vyhodnocení by bylo dobré uvést, že akce byla
provedena v rámci projektu „Maršov zdravá obec a místní Agenda 21“.
Z. Synek poděkoval všem přítomným a kulatý stůl ukončil.

Zapsal v Maršově: 13. 12. 2018

………………………..
Ing. Ivan Němec, Ph.D.
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