Zápis ze 4. zasedání Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci
dne 27. 6. 2019
Přítomni: Ing. Jiří Dokulil, Dalibor Bělohlávek, PaedDr. Miloslava Brychtová, Michael Kubík,
Mgr. Roman Vorálek
Dále přítomni: Ing. Josef Klement – místostarosta města,Václav Košťál
Omluveni: Bc. Tamara Kolátorová, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Roman Veselský,
Ing. Dagmar Zvěřinová
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 5 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 27. 6. 2019.
Hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Dny partnerství 2019
Tajemník komise informoval přítomné o zajištěných službách v rámci programu. Předal členům
seznamy účastníků. Z partnerského města Flobecq se zúčastní 25 Belgičanů, francouzské
partnerské město bude zastupovat 22 obyvatel města Cairanne. 17 členů delegace Flobecqu bude
ubytováno na vlastní náklady v hotelu, ostatní Belgičané a všichni Francouzi budou ubytováni
v rodinách. Tajemník komise nabídl účast na programu všem členům komise a informoval, že na
závěrečnou oficiální večeři partnerství v sobotu 24. 8. 2019 večer v jídelně 5. ZŠ budou pozvání
také zastupitelé města.
3. Zhodnocení průběhu návštěvy delegace z Lešna
Předseda komise přiblížil přítomným program polské delegace ve Žďáře, který zahrnoval přijetí
v obřadní síni Staré radnice, setkání a prohlídku střední zdravotnické školy a ZŠ Švermova,
návštěvu baziliky v Zámku Žďár a poutního kostela na Zelené hoře, přijetí p. farářem Záleským a
společnou vernisáž výstavy Filipa T.A.K.a a Andrzeje Przewozny na Staré radnici.
Při návštěvě žďárské zdravotnické školy delegace z polského Lešna diskutovala o spolupráci mezi
Univerzitou J. A. Komenského v Lešně a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou
zdravotnickou ve Žďáře nad Sázavou.
Již 12 let funguje spolupráce ZŠ Palachova s městem Krzywin (25 km od Lešna). Od roku 1977
spolupracuje žďárských basketbalový tým s polským týmem ve městě Koscian (30 km od Lešna).
Nabízí se i možná spolupráce v rámci farností a náboženské turistiky.
4. Různé
V partnerském městě Chust začne v tamní základní škole od školního roku 2019/2020 výuka
českého jazyka. Město Žďár nad Sázavou má v úmyslu vyslat do Chustu u této příležitosti delegaci
města, kdy v rámci návštěvy by zástupci města předali české slabikáře. Navrhovaný termín
návštěvy Chustu je 19. – 22. září nebo 26. – 29. září 2019. Odbor školství bude komunikovat se
zástupci Chustu na upřesnění termínu a programu návštěvy delegace našeho města.
Příští jednání komise se uskuteční ve čtvrtek 12. 9. 2019 v 16:00 h v zasedací místnosti rady města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne:
27. 6. 2019
Předseda komise: Ing. Jiří Dokulil
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