Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

16.- 19.7.2015

Název, cíl a
důvod cesty:

Návštěva okresu Ostróda v Polsku

Harmonogram
cesty:

16.7. cesta do Ostródy; slavnostní večeře s vedením okresu Ostróda;
17.7. jednání s Okresem (Powiat Ostróda) – Odbor propagace ohledně přípravy
mezinárodního veletrhu; jednání s vedením okresu o prohloubení spolupráce mezi
stranami; prohlídka technické památky světového významu – Žedluga – lodní výtah na
vodním kanálu Ostróda – Elblag;
18.7. účast delegace na rekonstrukci bitvy u Grunwaldu, prohlídka muzea a
památníku za účasti představitelů Okresu Ostróda a vojvodství; společná večeře a
kulturní program;
19.7. odjezd do České republiky
V rámci podepsané Smlouvy o spolupráci s regionem Ostróda v Polsku,
kde prioritní oblastí spolupráce je regionální rozvoj a cestovní ruch, se na základě
pozvání starosty Ostródy pana Andrzeje Wiczkowského v červenci tohoto roku
společně s panem hejtmanem Ústeckého kraje Oldřichem Bubeníčkem (16. – 19.
7. 2015) a radním Janem Szántó (15. – 20. 7. 2015) zúčastnila delegace Ústeckého
kraje oslav bitvy u Grunwaldu, které připomínají významnou historickou událost
regionu Ostróda, spjatou s připomenutím 600. výročí upálení Jana Husa v České
republice.

Průběh a
výsledky cesty:

V roce 2015 byl znovu zprovozněn lodní výtah na kanálu Ostróda –
Elblag, který je turistickým lákadlem světového formátu. Delegace se zúčastnila
aktivit spojených s jeho uvedením do provozu z důvodu propagace v Ústeckém
kraji a prostřednictvím agentury CzechTourizm také v celé České republice.
Součástí jednání byla příprava krajské expozice na mezinárodním veletrhu
cestovního ruchu v říjnu 2015 v Ostródě a možnosti další spolupráce v oblasti
cestovního ruchu, např. v oblasti služeb, hotelnictví apod.
Výsledek jednání a programu cesty koresponduje s obsahem Smlouvy o
spolupráci mezi ÚK a okresem Ostróda.

Spolucestující:

Jan Szántó, Miloslav Gottfried, Ellen Herzogová, Miroslav Plánička

Náklady na cestu
hrazeny z:

Rozpočet ÚK

Zpracoval:

Ing. Pavlína Pánková, samostatný referent oddělení vnějších a zahraničních vztahů
Odboru kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje

Datum:

27. 7. 2015

