
Zápis z jednání Zahraniční komise dne 01.09.2021 

Účast: Michal Gerčák, Mgr. Tomáš Mosler, Ing. Tomáš Trávníček, Jakub Svoboda (komise je usnášeníschopná, 

přítomni 4 členové ze 7) 

Omluveni: Mgr. Simona Luftová  

Host: Ing. Lea Enenkelová 

Koordinátor: Dagmar Janoušková 

Program: 
1. zahájení 

2. schválení programu jednání     

3. informace o činnosti OŠKS v oblasti spolupráce s partnerskými městy (Šalmaj, Mládežnický kemp atd…) 

4. alokace finančních prostředků v dotačním programu Zahraniční a meziobecní spolupráce 2022  

5. závěr 

ad1) Zahájení jednání komise  

ad2) Schválení programu jednání – hlasováno: 

         pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0 

          

ad3) Koordinátorka komise informovala přítomné o akcích, které jsou připravovány ve spolupráci s partnerskými městy 

pro 2021: 

Ve dnech 10. – 12.09.2021 se v Příbrami uskuteční Příbramská svatohorská šalmaj, na kterou jsou tradičně zváni 

zástupci partnerských měst a jejich hasičských sborů (Běh do svatohorských schodů). Koordinátorka komise předložila 

komisi program, který Odbor školství, kultury a sportu pro hosty připravil. Bylo dohodnuto, že někteří ze členů komise 

se akce zúčastní a budou se hostům během jejich pobytu v Příbrami věnovat.  

Koncem října 2021 se uskuteční Mládežnický kemp – společné setkání středoškolské mládeže partnerských měst. 

Původně bylo plánováno zaměřit toto setkání na kulturní život ve městě a porovnání s praxí v partnerských městech. 

Vzhledem k aktuální situace bylo rozhodnuto, že téma setkání se změní a nově bude zaměřeno na život v době 

pandemie, a to se zvláštním důrazem na psychické zdraví a zvládání emočního stresu. 

Dne 12.10.2021 se uskuteční závěrečný koncert Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, na který jsou pozváni zástupci 

partnerského Altoettingu.  

 

ad4) Členové komise shodně konstatovali, že nesouhlasí s avízovaným návrhem rady města na snížení alokace 

finančních prostředků v dotačním programu Zahraniční a meziobecní spolupráce (rada města navrhuje 300.000,00 Kč). 

Členové komisi budou apelovat na zastupitelstvo město, aby částku na tomto programu navýšilo. Důvodem pro 

navýšení je potřeba podpořit spolupráci s partnerskými městy a také skutečnost, že dotační program byl rozšířen o 

podporu akcí s nepartnerskými zahraničními městy, a to v případě, že se podpořený projekt uskuteční na území města 

Příbram.     

 

ad5) Termín příštího jednání ZK byl stanoven na středu 27.10.2021 v 17:00.  

 

 

 

Zapsala: Dagmar Janoušková v. r.  

Souhlasí: Michal Gerčák, předseda ZK v. r.                                                                                        

V Příbrami dne 04.10.2021 


