Zápis z 1. zasedání Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci
dne 30. 1. 2019
Přítomni: Ing. Jiří Dokulil, Dalibor Bělohlávek, PaedDr. Miloslava Brychtová, Bc. Tamara Kolátorová,
Michael Kubík,Ing. Miroslav Šuhaj,Mgr. Roman Veselský, Mgr. Roman Vorálek,
Ing. Dagmar Zvěřinová
Dále přítomni: Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka města, garant;Václav Košťál
Ing. Josef Klement – místostarosta města, Mgr. Zbyněk Vintr – zastupitel
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 9 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 30. 1. 2019.
Hlasování:
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Představení členů komise
Jednotliví členové komise se představili a seznámili přítomné s důvody svého členství v komisi.
3. Seznámení se s agendou komise pro rok 2019
Tajemník komise informoval, že komise je poradním orgánem rady města, její jednání jsou
neveřejná, na její jednání jsou zváni hosté, zasedání komise se mohou účastnit také zastupitelé
města. Jednání komise se řídí jednacím řádem zveřejněným na webových stránkách města. Náplní
činnosti komise je tvorba programu a organizace návštěv delegací partnerských měst v našem
městě, kterých se členové komise dobrovolně účastní a pomáhají odboru ŠKS s jejich organizací.
Další činností komise je, v případě potřeby, navržení radě města doporučit zastupitelstvu města
vyhlášení dotačního programu PREZENTACE MĚSTA V ZAHRANIČÍ.
Komise dále diskutovala možnosti regionální spolupráce v rámci náplně činnosti komise.
4. Dny partnerství 2019
Předseda komise seznámil přítomné s předběžným programem Dnů partnerství 2019, které
proběhnou ve Žďáře nad Sázavou v termínu 22. 8. – 25. 8. 2019. Dle dohody s vedením města byla
na letošní Dny partnerství pozvána vzájemně partnerská města našeho města, tedy delegace
z Flobecqu a Cairanne v max. počtu 40 osob z každého partnerského města.Tajemník komise osloví
účastníky Dnů partnerství v Belgii a Francii a zastupitele města s žádostí o poskytnutí ubytování
účastníkům Dnů partnerství 2019 ve Žďáře nad Sázavou. Komise diskutovala o programu Dnů
partnerství. Belgická partnerská strana již potvrdila, že se akce zúčastní včetně orchestru mladých
ze skupiny „Géants de Flobecq“ a vystoupí při zahájení Slavností jeřabin 2019. Tajemník komise
oslovil i francouzské partnerské město s nabídkou prezentace některého ze svých kulturních
spolků v rámci programu.
5. Různé
Předseda komise informoval přítomné o své účasti, zástupců ZŠ Švermova a výtvarníka Filipa
T.A.Ka. v polském městě Lešno ve dnech 15. - 17. 1. 2019. Návštěva proběhla u příležitosti 70.
výročí vzniku městské knihovny v Lešnu a spolupráce mezi ZŠ Švermova a nedalekého města
Krzywin. Předseda komise přiblížil město Lešno, které má 64 tis. obyvatel, je zde vysoká škola J. A.
Komenského, bazilika minor sv. Mikuláše, kde proběhla výstava o staviteli Santinim organizovaná
spolkem Putování za Santinim, regionální muzeum, židovská synagoga a další zajímavé památky.
Stará radnice na historickém náměstí je příkladem otevřeného veřejného prostoru pro všechny
generace. S historií naší země pojí Lešno osobnost pedagoga J. A. Komenského, který zde pobýval
1

20 let. Ing. Dokulil dále informoval, že mezi městem Lešno a naším městem již probíhá živá
spolupráce v oblasti výtvarného umění díky českému výtvarníku polského původu FilipuT.A.K.ovi.
V oblasti kultury proběhla v Lešně vystoupení žďárského folklorního souboru Studánka a Horácké
muziky. Město Lešno projevilo prostřednictvím svých představitelů velký zájem o spolupráci
s naším městem. Byly navázány kontakty a prodiskutovány možnosti další spolupráce mezi
vysokou odbornou školou J. A. Komenského v Lešně a SZŠ a VOŠZ ve Žďáře nad Sázavou. Ing.
Dokulil dále sdělil, že dne 31. 5. 2019 proběhne v Galerii Staré radnice vernisáž výstavy Filipa
T.A.Ka a dalších umělců za účasti zástupců města Lešno, na které by se mohla vedení obou měst
setkat a projednat oblasti možné budoucí spolupráce.
Příští jednání komise se uskuteční ve středu 13. 3. 2019 v 16:00 h v zasedací místnosti rady města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne:
30. 1. 2019
Předseda komise: Ing. Jiří Dokulil
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