Zápis z jednání Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci ze dne 06.04.2022
Přítomni: Ing. Jiří Dokulil, Ing. Dagmar Zvěřinová, Bc. Tamara Kolátorová, PaedDr.
Miloslava Brychtová, Michael Kubík, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Roman Vorálek
Omluveni: Mgr. Roman Veselský, Dalibor Bělohlávek.
Host: Mgr. Petr Sedlák, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu
Předseda komise seznámil přítomné s navrženým programem jednání.
Program:
1. Spolupráce mezi SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou a Univerzitou J. A. Komenského v
Lešně
2. Příprava oslav 300 let od vysvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
3. Pomoc partnerskému městu Chust na Ukrajině
4. Různé
K programu neměl nikdo z přítomných připomínky.
Usnesení
Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci schvaluje program svého jednání dne
06.04.2022.
Hlasování: Pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0.
SCHVÁLENO
Ad 1)
Pan předseda Dokulil seznámil komisi s rozvojem spolupráce mezi SZŠ a VOŠZ Žďár nad
Sázavou a Univerzitou J. A. Komenského v Lešně. Z hlediska covidové situace nebyla v roce
2021 uskutečněna návštěva zástupců univerzity J. A. Komenského, smlouvy o spolupráci
byly dne 25.11.2021 podepsány elektronicky. Hlavní náplní spolupráce bude:
- výměna studentů a učitelů
- odborné stáže
Dále p. předseda hovořil o spolupráci s Česko – polskou učenou společností, která
organizuje vědecká mezinárodní sympozia. Konání sympozia ve Žďáře nad Sázavou
nemohlo být uskutečněno z důvodu nedostatku ubytovacích kapacit účastníků (80 míst).
Ad 2)
Oslavy 300 let od vysvěcení poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře budou
probíhat celý rok 2022 a budou se prolínat několika směry. Město Žďár nad Sázavou
spolupracuje s farností Žďár II, spolkem Putování za Santinim a Zámkem Žďár. Farnost se
specializuje na duchovní oblast, Putování za Santinim na vědeckou, město a zámek na
lidové a společenské akce. Na oslavy odbor ŠKSM požádal o dotace z programu Interreg na
dva projekty. První byl schválen na podzim 2021 a společně s rakouskou platformou
Together bude uspořádána výtvarná instalace děl na pontonu Konventského rybníka (2 díla),
která tam budou umístěna jeden měsíc a potom usazena ve veřejném prostoru. V sobotu
24. září 2022 na pontonu proběhne koncert chlapeckého sboru z kláštera St. Florian
z Rakouska. V rámci projektu navštíví spolek Horácká muzika město Sankt Florian, kde
uspořádá koncert a zajistí hudební doprovod při bohoslužbě (květen 2022).
2. projekt – výstava Rok v baroku
Muzeum v Retzu zapůjčí do regionálního muzea artefakty z barokní doby a propojíme
baroko severního Rakouska s částí Vysočiny. Část výstavy bude převezena do Retzu.
Rakouští zástupci budou přítomni na vernisáži, poté na akci Futrování na Farských
(17.9.2022), kde provedou ukázky z barokní doby - historická řemesla, kovářství, barokní
kostýmy. Součástí oslav je zapojení 6 žďárských restaurací, hra Santiniho šifra, cyklus
přednášek Baroko všedního dne aj. Celkový program oslav je na www.santini300.cz.
Z hlediska významnosti výročí oslav k vysvěcení Zelené hory, členové komise diskutovali, na
jakou část programu by bylo vhodné pozvat zástupce partnerských měst. Možný termín je

23. – 25. 9.2022, kdy v zámku probíhá celodenní akce Den venkova, večer pak výjimečný
koncert na pontonu Florianer Sängerknaben.
Ad 3)
V úplném začátku válečného konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou starosta Martin Mrkos
oslovit starostu partnerského města Chust Volodymyra Kashchuka s nabídkou pomoci.
Město Žďár nad Sázavou schválilo 600 tis. Kč na léky, které přes kliniku EUC Praha byly
dopravní společností C.S. CARGO dovezeny na Ukrajinu. Vedoucí odboru Petr Sedlák
seznámil přítomné s záležitostmi, které s tímto konfiktem šeří v oblasti školství. Neziskové a
příspěvkové organizace města nabízí ukrajinským dětem využít kroužky a volnočasové
aktivity zdarma.
P.Dokulil zmínil aktivitu farností Žďárského děkanátu, které od 4. do 11. dubna 2022
organizují potravinovou sbírku do Chustu.
Ad 4)
V souvislosti s rozvíjením přeshraniční spolupráce s Rakouskem oslovil p. Sedlák město
Steyr o navázání spolupráce. Jedná se o třetí největší město Horních Rakous s bohatou
historií. V současné době nemají o další partnerské město zájem.

Příští jednání komise bude ve středu 8. června 2022 v 16.00 hodin na Městském úřadě
v zasedací místnosti zastupitelstva města.

zapsala: Hrstková
schválil: Ing. Dokulil

