
Komise pro zahraniční a meziobecní spolupráci 

Zápis ze zasedání komise dne 18.10.2017 

 

Přítomni: Ing. Pavel Pikrt, Michal Gerčák, Ing. Ladislav Michvocík, Jakub Svoboda 

Omluveni: Jana Valterová, Richard Šmucler,  

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Program: 

1. Schválení programu jednání 

2. Zpráva o činnosti Odboru školství, kultury a sportu v oblasti zahraničí za období 01 – 10/ 2017 

3. Výhled připravovaných akcí pro rok 2018 

4. Diskuze – různé 

Ad1 Komise schvaluje program dnešního jednání – hlasováno 4 pro, 0 proti  

Ad2 Koordinátorka komise podala souhrnnou zprávu o činnosti odboru v oblasti zahraniční spolupráce 

za období 01 – 10/2017. 

Příbram 

09/2017 – zástupci partnerských měst se zúčastnili Příbramské svatohorské šalmaje (Kežmarok, 

Freiberg, Hoorn, hasiči z Hoornu se zúčastnili Běhu do Svatohorských schodů) 

Freiberg 

01/2017 – účast na veletrhu partnerských měst ve Freibergu, prezentace měst a regionu 

06/2017 – účast studentů Obchodní akademie Příbram na konferenci mládeže ve Freibergu 

09/2017 – účast atletů SK Sporting Příbram na Freiberger Herbstlauf 

11/2017 – účast týmu MěÚ Příbram na fotbalovém turnaji partnerských měst 

11/2017 – účast Taneční školy Dohnal Dancing na tanečním turnaji  

Pozn. Celoročně probíhá spolupráce mezi ZŠ Školní a základní školou ve Freibergu. Zájem o 

spolupráci s obdobnou školou ve Freibergu projevila ZUŠ Jungmannova, OŠKS oslovil v této věci  

zástupce města Freiberg.   

Kežmarok 

07/2017 - zástupci města Příbram se zúčastnili městského festivalu EĹRO 2017 

 

Hoorn 

Ve dnech 04. – 08.10.2017 se zástupci města Příbram zúčastnili oslav 25. výročí partnerství. Během 

pobytu proběhla jednání o navázání spolupráce s obdobnými institucemi v Hoornu (Gymnázium 

Legionářů, Waldorfská škola, ZUŠ TGM, Státní okresní archiv). Na přípravě projektů se intenzivně 

pracuje. 

 

Ad2 

Ledro 

- Připravují se oslavy 100 let od návratu lederských uprchlíků do vlasti. OŠKS ve spolupráci 

s Knihovnou Jana Drdy připravilo literární a výtvarnou soutěž. Nejlepší práce budou otištěny 

ve dvojjazyčném sborníku a jejich autoři oceněni během slavnostního koncertu 30.04.2018..  

- 30.04.2018 se v Příbrami uskuteční slavnostní koncert (Chima D´Oro, Příbramská filharmonie, 

Vepřekův sbor) 

 

 



Oslavy 100 let od založení Československa 

- V říjnu 2018 zasazení Stromu republiky, vystoupí pěvecké sbory příbramských ZŠ a ZUŠ, 

vystoupí dětský pěvecký sbor z Ledra. 

- Na Svaté Hoře varhanní koncert varhaníků z partnerských měst (Příbram, Freiberg, Ledro) 

 

Ad4  

- Komise se shodla na tom, že je třeba podporovat také rozvoj spolupráce mezi obcemi 

v příbramském regionu. K navázání spolupráce je možné využít např. Dobrovolný svazek obcí 

a také Svazek obcí Podbrdska. Jako jednu z forem spolupráce komise navrhuje např. 

turistické akce, při nichž by se obyvatelé jednotlivých obcí společně setkali a seznámili se 

s historií hostitelské obce a podnikli turistický výlet po jejím okolí. Komise uložila koordinátorce 

komise zpracovat návrh a předložit ho vedení města k posouzení.  

 

Datum: 23.10.2017 

Zapsala: Dagmar Janoušková  

Souhlasí: Ing. Pavel Pikrt, předseda KZMS 


