
 

 

 

 

 

 

Návrh  spolupráce měst Rožnov a Körmend
 

    

 

I. Zachování architektonických a kulturních hodnot
 

  

1.)  Město Körmend pracuje na obnově komplexu zámku Batthyányů, největší chráněnou stavební 
památku města. Uskutečnila se první část projektu - viz 
V dalším období bude pokračovat další obnovování stavebních památek a jejich funkčnosti.  

http: //bok.kormend.hu/ 

Ve východní části zámeckého parku plánujeme vybudování podobné společenské scény, jakou má 
Rožnov ve skanzenu. V tomto ohledu se rádi poučíme ze zkušeností.   

 

2.) Pro každou ze zemí V 4 může být důležitou projektovou částí popularizace kulturních lokalit 
(nejenom měst, ale také prostorů) pomocí společných marketingových prvků.              
• Společné kulturní a marketingové vzdělávání, představení „dobré praxe” (např. CrossCulTour, 

Custodes)   
• Opravy dostupnosti a možností návštěv míst v rámci kulturního dědictví, turistické trasy    
• Systémy značení cest na kulturně významných místech   
• Audio-qiude systémy, on-line hry, vývoj produktů / služeb, založených na kulturním dědictví  

 

II. 
 

Spolupráce v prostoru kulturních a jiných projektů 

1.)  Připojení se k programu ETNOFOLK (České středisko hudebních informací), zapojení škol do něj.  
2.)  Uskutečnění programů zachování tradic, konání výměnných kulturních akcí (kácení máje,   

mezinárodní folklorní slavnosti) 
3.)  Jiné oblasti (hudební umění, sochařské sympozia, gastronomie, výměna úředníků partnerských 

měst) a spolupráce v tematech, spomínaných na posledním setkání (t.j. vytvoření možností 
společných vystoupení amatérských uměleckých tělěs a jejich přípravy)  

4.)  Společné putovní výstavy 
 

III.        Spolupráce v sociálních oblastech

1.)  Výměnné programy rovných příležitostí  

           

2.)  Mapování možností aktivního trávení volnéhom času pro seniory  
 

IV.         
1.)  Studentské a žákovské výměnné programy 

Spolupráce v oblasti vzdělávání 



2.)  Jazyková výuka, tábory malých řemeslníků (praktické představování možností volby povolání pro   
žáky základních škol, poznávání profesí)   

3.)   Smíšená spolupráce v programu Erasmus+ (Kulturní středisko, gymnasium aj.)  
 

V. 
1.)  Výměna zkušeností v oblastech košíková, házená a fotbal, účast na poháru v malém fotbalu,   

plážovém fotbalu    

Spolupráci v oblasti sportovní 

2.)  Zorganizování mezinárodního turnaje fotbalového dorostu 
 

VI. Možnosti spolupráce pro mládež
1.)  Navrhujeme spoluúčast Rožnova při realizaci programu „Evropa pro občany”   

       

2.)  V oblasti mládeže společná účast na výzvách ke grantům, vztahujícím se k programu Demokracie 
(neformální výuka o fungování EU)  

3.)  Vzájemné představení skupin mládeže (např. kůlatý stůl mládeže, divadelníci, pěvecké sbory, 
fotoamatéři,   Ifjúsági csoportok bemutatkozása (pl.: ifjúsági kerekasztal, színjátszók, 
énekkarok, mladí tvůrci aj.) 
 
 

Körmend, 26. listopadu 2015     Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 
 
 
 

István Bebes       Radim Holiš 
polgármester       starosta města 

 


