
Zápis č.9 Komise pro zahraniční a MOS ze dne 2.3.2016. 

Přítomni :  Celkem 3 členové + koordinátorka Ing.Šťastná (viz prezenční listina). 

Omluveni : Ing.Michvocík, Mgr.Sobotková, Valterová 

Host :  Denisa Šrajnová – zástupkyně Spolku Prokop 

Komise není  usnášeníschopná. 

 

Ing.Pikrt – Zahájil jednání a přívítal přítomné členy komise  a navrhl program jednání. 

                  Přivítal i zástupkyni Spolku Prokop paní Denisu Šrajnovou. 

                  Stručně informoval o své účasti na 2.jednání realizačního týmu oslav 800.let města 

                  a předložil k nahlédnutí zápis z tohoto jednání, kde jsou zaznamenány všechny  

                  v této době řešené situace ohledně organizace oslav. 

 

Denisa Šrajnová – Informovala přítomné o stavu příprav na letní hornické slavnosti tj. 20.set- 

                              kání hornických měst a obcí ČR a 16. Ročník Evropských horníků a hutní- 

                              ků. Přípravy probíhají odděleně od příprav na Novák 800.let. Hornických  

                              slavností se dle dosud přihlášených spolků a delegací zúčastní skupiny  

                              z Polska, Maďarska, Rakouska, Německa, Slovenska, Slovinska a samo- 

                              zřejmě spolky z celé České republiky. V sobotu 11.6.2016 bude centrum  

                              hornických slavností převážně ve staré Příbrami, navečer přesun na Březo- 

                              vé Hory, kde budou hlavní slavnosti v neděli 12.6.2016, oblast náměstí 

                              J.A.Alise, důl Marie, důl Vojtěch, důl Anna, Hornické muzeum…..Ubyto- 

                              vání si zajišťují účastníci samostatně dle svých požadavků a potřeb v Pří- 

                              brami a jejím okolí.             

 

Ing.Šťastná  –  Informovala přítomné o dalších činnostech při organizaci oslav. Všem zahra- 

                        ničním partnerům byl zaslána pozvánka na oslavy 800. let města. Potvrzenou  

                        účast zaslala města Freiberg (Německo) a Hoorn (Nizozemí). Konstatovala, 

                       že stále je zájem o jazykově vybavené dobrovolníky k jednotlivým zahraničním 

                        delegacím. 

                        Na základě této potřeby komise navrhuje : 

                        Oslovit všechny členy komisí při RM, jak jsou jazykově vybaveni, a jak jsou 

                        ochotni se zapojit do oslav a pomoci se zahraničními skupinami.Jazykově vy- 

                        bavené dobrovolníky by soustředila Zahraniční komise.  

 

 

Ing.Pikrt – Přítomní se dohodli na termínu dalšího jednání komise a to na 20.4.2016 v 17h 

                  opět na“Marii“. Všichni si prosím termín vložte ihned po přečtení do kalendáře !!! 

 

 

 

 

. 

 

 

Zapsal : Ing.Pavel Pikrt 


