
 

 

           Zpráva  
 
 
 
z mezinárodní konference financované Evropskou komisí z programu Evropa pro 
občany 
 
 
Vytvoření sítě partnerských měst z České republiky, Slovenska, 
Polska, Lotyšska a navazujících regionů. 
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Shrnutí aktivit a výsledků projektu 
 
Mezinárodní konference proběhla v Novém Bydžově  8.-10. května 2008. Uskutečnila se pod záštitou 
ing. Oldřicha Vlasáka,  poslance Parlamentu Evropské unie, předsedy Svazu měst a obcí a výkonného 
předsedy Rady evropských měst a regionů.  
 
Na projektu participovalo celkem 5 partnerů a žadatel: 

• žadatel - Město Nový Bydžov (Česká republika) – 66 účastníků,  
• partner 1 - Společná Cidlina (Česká republika) – 8 účastníků 
• partner 2 - Brezno (Slovensko) – 32 účastníků 
• partner 3 - Muránska Planina (Slovensko) – 8 účastníků 
• partner 4 - Ciechanów (Polsko) – 8 účastníků 
• partner 5 - Ogre (Lotyšsko) – 8 účastníků 
 

V Novém Bydžově se sešlo 130 účastníků z různých zemí Evropské unie. Třídenní setkání bylo 
slavnostně zahájeno i ukončeno hymnou EU – Bethovenovou Odou na radost. Pozvání na konferenci 
přijali i významné osobnosti  - hejtman Královéhradeckého kraje ing. Pavel Bradík a poslanec 
Parlamentu ČR ing. David Kafka. Připomenout Den Evropy přijel též ing. Oldřich Vlasák, pod jehož 
záštitou se celá konference uskutečnila.  
 
Účastníci pracovali v 5 skupinách tématicky zaměřených na různé oblasti veřejného života. Vedení 
jednotlivých delegací reprezentovali starostové, primátoři, prezidenti měst a předsedové regionů. 
Vedení diskutovalo zejména o cílech konference a možnostech další spolupráce. Ostatní účastníci byli 
předem rozdělení do oblastí, které sami reprezentovali: 

• státní správa, samospráva, veřejné investice 
• veřejné služby, školství, odpadové hospodářství 
• sociální služby, zdravotnictví, senioři 
• sport, kultura, myslivost, neziskové organizace 

Každá delegace měla připravené prezentace zdůrazňující specifika dané oblasti každé zúčastněné 
země. V pracovní skupině tak měli ideální možnost diskutovat problematiku a rozdíly v jednotlivých 
zúčastněných zemích. 
 
V rámci poznání kulturního evropského dědictví delegáti navštívili zámek Karlova koruna v Chlumci 
nad Cidlinou. V Kosicích pak delegáti každé země zasadili v Aleji regionu stromy přátelství. Zcela 
spontánně zde každý národ čerstvě zasazený strom přivítal národní písní. 
Výstupem z konference je jednak sborník všech prezentací, kterých se sešlo 21 a charakterizují 
specifika zúčastněných zemí v jednotlivých oblastech veřejného života. Druhým výstupem je databáze 
kontaktů zúčastněných partnerů, kde kontakty za každou zemi jsou rozdělené dle struktury, kterou 
navrhli právě účastníci. Sborník i kontakty jsou zveřejněny na webových stránkách všech partnerů a 
jsou tak k dispozici široké veřejnosti. Závěry konference byli též projednány v samosprávných 
orgánech každého partnera. Konference tak přímo podpoří budoucí twinningové projekty, které pak  
umožní zcela konkrétní výměny názorů a zkušeností na aktuální témata, umožní poznání lidí a 
kulturních rozmanitostí, umožní navázání osobních přátelství v rámci evropských zemí.  
 
Konference beze zbytku naplnila svůj cíl. Krom zajištěného programu se v pracovních skupinách 
pracovalo velmi aktivně. Databáze kontaktů je zformovaná, prezentace jsou připravené k vydání, 



 

 

padly konkrétní návrhy na navazující projekty. Jako bonus navíc účastníky na Novobydžovsku 
přivítalo krásné jarní počasí. 
 
Pozn.: Konference se zúčastnili další 4 účastníci z partnerského města Nového Bydžova z Cascinette 
d´Ivrea z Itálie. Nebyli však součástí projektu a jejich účast byla financovaná sponzorsky. Ve 
výsledných materiálech jsou pro úplnost zařazeni.  
 
Další informace a fotodokumentace jsou uveřejněny na stránkách: 

• www.novybydzov.cz/konference  
• www.spolecnacidlina.cz 
• www.brezno.sk 
• www.muranskaplanina.com 
• www.ciechanow.pl 
• www.ogre.lv 
• www.comune.cascinette.to.it 
 

 
Plány do budoucna vycházející z projektu 

 
Vytvořením databáze kontaktů opravdu ze širokého spektra činností a oblastí veřejného života  je 
dán základ pro přípravu dalších navazujících twinningových projektů. Dojde k rozšíření a 
zkvalitnění již existujícího partnerství mezi Novým Bydžovem a Breznem. Význam pro rozvoj 
partnerství v evropském prostoru má i zapojení regionů. Všechna města mají spádové území, které 
spolu s městem tvoří ucelený region vzájemně se prolínajícího místního partnerství.  
 
Město Nový Bydžov má ve strategickém dokumentu Integovaném plánu rozvoje města Nového 
Bydžova zahrnutý projekt Mezinárodní spolupráce, který bude na tento projekt navazovat. 
Partnerské město Brezno již na konferenci prezentovalo projekt vycházející z mezinárodní 
spolupráce, který bude zaměřen do oblasti základního školství a bude zaměřen na zvýšení 
jazykové gramotnosti a znalosti evropského území. Dalším projektem, který je v oblasti příprav je 
vzdělávací projekt z oblasti LEADER zaměřený na využití a výměnu zkušeností z oblasti 
odpadového hospodářství. Do tohoto projektu by se zapojili starostové obcí z regionu. Další 
náměty se týkají výměny zkušeností z oblasti sociální péče, prevence kriminality a využití fondů 
EU v oblasti investic. Účastníci byli přesvědčeni, že další náměty ještě vzniknou u každého z 
partnerů následně  v průběhu každodenního pracovního, spolkového i osobního života. Využití 
kontaktů z databáze, která bude udržovaná aktuální na webových stránkách všech partnerů je pak 
velmi jednoduché a napomůže zkontaktování potenciálního partnera, diskusi i formulaci 
projektových twinningových záměrů z různých oblastí veřejného života. 

 
 
Zapojení místních privátních firem 
 
Poděkování za pomoc při realizaci projektu patří i místním privátním firmám, které sponzorsky 
zajistily některé části programu a částečně i účast 4 účastníků konference z Cascinette d´Ivrea 
z Itálie, jejichž účast nebyla předmětem projektu (zbylou část – dopravu, si hradili Italové sami). 

http://www.novybydzov.cz/konference
http://www.spolecnacidlina.cz
http://www.brezno.sk
http://www.muranskaplanina.com
http://www.ciechanow.pl
http://www.ogre.lv
http://www.comune.cascinette.to.it


 

 

Sponzorsky bylo zajištěno 9.5.2008 sázení stromů přátelství v Aleji regionů v Kosicích (Stavoka 
Kosice), a to včetně odpoledního stravování 130 účastníků konference. 
 
Poděkování patří těmto firmám: 

• Stavoka Kosice, a.s. 
• M-Silnice, a.s. 
• Veolia, Královéhradecká provozní, a.s. 
• Vodovody a kanalizace, a.s. 
• Břemus, Nový Bydžov 

 
 
V Novém Bydžově, dne 4.7.2008 
 
ing. Marcela Česáková 
manažer projektu 


