Zápis z 2. zasedání Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci
Dne 13. 3. 2019
Přítomni: Ing. Jiří Dokulil, PaedDr. Miloslava Brychtová, Bc. Tamara Kolátorová,
Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Roman Veselský, Mgr. Roman Vorálek
Dále přítomni: Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka města, garant; Václav Košťál
Omluveni: Dalibor Bělohlávek, Michael Kubík, Ing. Dagmar Zvěřinová
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 5 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 13. 3. 2019.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Dny partnerství 2019
Tajemník komise informoval, že dříve sjednaná účast a vystoupení orchestru Géants de Flobecq
nebude v termínu dnů partnerství ve Žďáře, tento orchestr se ve stejném termínu účastní
významné kulturní akce v Belgii. Zástupce města Flobecq bude informovat tajemníka, zda belgické
partnerské město vyšle se svojí delegací jiný spolek. Dále tajemník sdělil, že oslovil s nabídkou
ubytování účastníků z partnerských měst jak zastupitele města, tak občany města, kteří
v předešlých letech ubytovávali. Konečný počet těchto ubytovacích kapacit bude znám do konce
března 2019. Do tohoto termínu by měl tajemník komise obdržet seznamy delegací z partnerských
měst, aby mohl zajistit pro účastníky ubytování a v případě potřeby oslovit občany města
s nabídkou ubytovat Belgičany a Francouze s možností se v následujících letech zúčastnit Dnů
partnerství ve Flobecqu nebo v Cairanne.
Komise se při diskusi nad programem shodla na zařazení celodenního poznávacího výletu na
zámek Žleby, oboru s bílými jeleny a na návrh p. místostarostky návštěvu hřebčína ve Slatiňanech.
V případě časových možností by na zpáteční cestě proběhla prohlídka pivovaru Chotěboř.
Při výběru oficiálního daru pro partnerská města doporučuje komise zvolit jak materiální, tak
spotřební dar, který bude charakterizovat naše město a region.
3. Lešno - formy spolupráce
Předseda komise informoval o zadání vedení města ve věci přípravy spolupráce s polským městem
Lešno. Příležitost k setkání vedení obou měst a členů komise bude v rámci vernisáže výstavy
polských výtvarníků 31/5/2019. Ing. Dokulil pozval členy komise k účasti na vernisáži, která
proběhne od 18 hodin v Galerii Stará radnice. Předseda komise znovu představil město Lešno,
organizace a zájmové spolky, které jsou v polském městě aktivní. Během návštěvy zástupců Lešna
ve Žďáře bude polské delegaci představena žďárská zdravotní škola.
Stávající spolupráce zahrnuje především vzájemné vztahy v oblasti umění a kultury. Novou formou
spolupráce by se mohla stát připravovaná družba mezi VŠ Komenského a žďárskou SZŠ a VOŠZ,
spolupráce v oblasti cestovního ruchu (návštěva přírodních krás a jiných zajímavostí) nebo
spolupráce v oblasti sportovních oddílů, atd.
4. Dárková taška s upomínkovými předměty města
Předseda komise představil jednotlivé tištěné propagační materiály města, které vydalo město
Žďár nad Sázavou v cizojazyčných mutacích a dále věcné propagační materiály. Tajemník komise
poté přítomné seznámil s historií jejich vzniku. Ing. Dokulil představil pro srovnání také propagační
materiály města Litomyšl, které mají jednotný vizuál a jsou zaměřeny na velkou šíři nabídky služeb
v cestovním ruchu včetně např. nabídky ubytovacích a stravovacích možností.
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Příští jednání komise se uskuteční ve středu 22. 5. 2019 v 16:00 h v zasedací místnosti rady města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne:
13. 3. 2019
Předseda komise: Ing. Jiří Dokulil
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