
Zápis z jednání Zahraniční komise  

Datum: 02.10.2019 

Účast: Michal Gerčák, František Caithaml, Mgr. Tomáš Mosler, Ing. Josef Šašek, Ing. Tomáš 

Trávníček, (komise je usnášeníschopná, přítomno 5 členů ze 7) 

Omluveni: Mgr. Simona Luftová, Jakub Svoboda 

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Hosté: Ing. Lea Enenkelová 

Program: 
1. zahájení, 

2. schválení programu jednání,     

3. informace Michala Gerčáka o účasti delegace města Příbram na setkání spřátelených obcí ve 

Valle di Ledro, 

4. informace o aktivitách v oblasti spolupráce s partnerskými městy, 

5. diskuze, 

6. závěr. 

ad1) Zahájení jednání komise  

ad2) Schválení programu jednání – hlasováno: pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0 

 

ad3) Michal Gerčák informoval přítomné o průběhu pobytu delegace města Příbram na tradičním 

setkání spřátelených obcí Čech a Moravy v partnerské obci Valle di Ledro ve dnech 27. – 29.09.2019. 

Zástupci města Příbram se zúčastnili bohatého kulturního a společenského programu. Se zástupci 

Valle di Ledra domluvili podrobnosti vystoupení pěveckých sborů z Valle di Ledra na 52. ročníku 

Hudebního festivalu Antonína Dvořáka v červnu 2020 v Příbrami. Diskutovány byly také další 

možnosti vzájemné spolupráce, především v oblasti školství.    

 

ad4) Komise vzala na vědomí informace koordinátorky komise o aktivitách v oblasti spolupráce 

s partnerskými městy: 

1) ve dnech 10. – 13.07.2019 se Ing. Jindřich Vařeka zúčastnil tradičního festivalu EĹRO 2019 

v partnerském Kežmarku. S primátorem, PhDr. Jánom Ferenčákom, jednal o zapojení jejich 

základních škol do projektu Erasmus+.   

2) V září se v Příbrami uskutečnil další výměnný pobyt mezi žáky ZŠ Školní a Oberschule 

Gottfried Pabst von Ohain z německého Freibergu. Učitelé připravili pro děti bohatý kulturní a 

sportovní program. Ve středu 11.09.2019 přijal německé žáky i jejich učitele starosta Příbrami, 

Mgr. Jan Konvalinka.  

3) Ve dnech 13. – 15.09.2019 se delegace z partnerských měst (Kežmarok, Hoorn, Freiberg a 

Valle di Ledro) zúčastnily Příbramské svatohorské šalmaje. Hasiči z Hoornu a Valle di Ledro 

soutěžili v běhu do svatohorských schodů.  

4) Ve dnech 27. – 29.09.2019 se Mgr. Jan Konvalinka, starosta města, a Michal Gerčák, 

předseda Zahraniční komise zúčastnili tradičního setkání spřátelených měst a obcí ve Valle di 

Ledro.  

5) Dne 11.10.2019 ve 12 hodin bude v Italském kulturním institutu v Praze za účasti velvyslance 

Italské republiky představena mapa trentinské oblasti, která zobrazuje místa pojmenovaná po 

obcích v Čechách a na Moravě, ve kterých předkové dnešních obyvatel Valle di Ledra našli 

nový domov v době I. světové války. Akce se zúčastní Mgr. Jan Konvalinka, Mgr. Zorka 

Brožíková a PhDr. Věra Smolová, ředitelka Státního okresního archivu Příbram.  

 



6) Dne 17.10.2019 navštíví Příbram studenti lycea z Riva del Garda. Mezi studenty budou také 

děti z Valle di Ledra. Je naplánováno setkání se starostou města, Mgr. Janem Konvalinkou.  

7) Ve dnech 22. – 25.10.2019 se v Příbrami uskuteční výměnný pobyt žáků umělecké školy 

v Hoornu na ZUŠ na náměstí TGM.  Žáci odehrají společný koncert a společně s učiteli 

připraví projekt, který bude realizován v roce 2020. 

8) Ve dnech 22. -  24.11.2019 se uskuteční tradiční taneční turnaj ve Freibergu. V roce 2019 

bude Příbram reprezentovat TŠ Dohnal Dancing.  

 

ad5) V rámci diskuze konstatovali členové komise, že z celkového počtu devíti partnerských měst 

pouze se čtyřmi městy má město Příbram aktivní vztahy (Kežmarok, Valle di Ledro, Hoorn a Freiberg).    

 

ad6) Termín příštího jednání ZK byl stanoven na čtvrtek 28.11.2019 v 17:00 na Zámečku.  

 

Zapsala: Dagmar Janoušková 

Souhlasí: Michal Gerčák, předseda ZK                                                         V Příbrami  dne 15.10.2019 


