Zápis ze 7. zasedání Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci
dne 8. 1. 2020
Přítomni: Ing. Jiří Dokulil, PaedDr. Miloslava Brychtová, Bc. Tamara Kolátorová,
Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Roman Veselský, Mgr. Roman Vorálek, Ing. Dagmar Zvěřinová
Dále přítomni: Ing. Martin Mrkos, ACCA – starosta města, Ing. Josef Klement – místostarosta,
Mgr. Ludmila Řezníčková – místostarostka, garant, Václav Košťál
Omluveni: Dalibor Bělohlávek, Michael Kubík
1. Program jednání komise
V době hlasování bylo přítomno 6 členů komise.
Usnesení
Komise schvaluje program svého jednání dne 8. 1. 2020.
Hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

SCHVÁLENO

2. Návštěva Lešna
Vedení města obdrželo pozvání polského města Lešno na oslavy 100. výročí návratu Leszna do
vlasti, které proběhnou dne 17. ledna 2020. Za naše město se návštěvy zúčastní vedení města, člen
rady města PaedDr. Jaroslav Ptáček, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu a
předseda Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci. Cílem návštěvy delegace našeho města
je, kromě účasti na tamních oslavách, nalézt oblasti možné vzájemné spolupráce mezi školami,
spolky a organizacemi obou měst.
3. Spolupráce s partnerskými městy v roce 2020
V termínu 29. května – 1. června 2020 proběhnou v belgickém partnerském městě Dny partnerství,
setkání tří vzájemně partnerských měst Cairanne, Flobecq a Žďár nad Sázavou. Tajemník komise
komunikuje s tamní radnicí a Výborem česko-belgického přátelství ve smyslu zjištění počtu
účastníků z našeho města a možnosti prezentace některého žďárského kulturního spolku v rámci
programu. Tajemník osloví k účasti zastupitele města a ubytovatele Belgičanů a Francouzů při
Dnech partnerství ve Žďáře nad Sázavou. Komise doporučuje nabídnout partnerskému městu
účast Horácké muziky nebo některého ze žďárských hudebních uskupení.
Další akcí v rámci partnerské spolupráce je pozvání zástupců partnerských měst Schmölln a Chust
k účasti na Dni Žďáru 6. 6. 2020. Byl pozván folklorní soubor Cimboriki a pěvecký sbor ze
Schmöllnu. Komise se dohodla, aby těmto městům byla nabídnuta možnost uvařit jejich národní
pokrm v zázemí, které zajistí naše město v jednom ze stánků na náměstí Republiky při akci, aby
občané města jej mohli ochutnat.
4. Různé
Předseda komise informoval přítomné o článku o partnerském městě Schmölln uveřejněném ve
Žďárském zpravodaji 1/2020. V příštím vydání zpravodaje bude prezentováno belgické partnerské
město Flobecq a v dalších partnerské město Cairanne a Chust.
Příští jednání komise se uskuteční ve středu 1. 4. 2020 v 15:30 h v zasedací místnosti rady města.
Zapsal: Václav Košťál
Dne:
8. 1. 2020
Předseda komise:
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