Get close to Sports 2011

Popis projektu:
Cílem tohoto projektu je šíření myšlenky Višegrádské spolupráce prostřednictvím společných
sportovních a kulturních zážitků, podpory výuky lyžování a seznamování se s kulturou
spřátelených zemí prostřednictvím společných večerů a sportovních klání. V průběhu
několika dnů se na společných akcích sejde vždy 32 mladých lidí z jednotlivých zemí, aby
reprezentovali kulturu své vlastní země a seznámili s touto kulturou ostatní zúčastněné.
Prezentace jednotlivých států bude probíhat na „národních večerech” jednotlivých zemí, kdy
mládež připraví kulturní program v duchu svých tradic. Význam těchto setkání je i v tom, aby
si zúčastnéná mládež ve věku 14 – 17 let uvědomovala význam kultury a tradic vlastní země a
poznala rozdíly v kultuřě jiných, spřátelených zemí. Hlavní cíle se tedy dají rozdělit do
kategorií: 1. Podpora myšlenky Višegrádské spolupráce, 2. Prohlubování lyžařských
dovedností, 3.Společná sportovní klání v bowlingu, která vyvrcholí turnajem jednotlivých
měst, 4.Rozvoj přátelství mezi účastníky jednotlivých zemí.
Způsob financování: Tento projekt je financován Visegrad Fund
One of the aims of this project is to spread the idea of Visegrad cooperation via sport and
cultural experiences, skiing education support. Other aim is to get familiar with culture of
allied countries through meetings and sport tournaments. Thirty-two young people from
different countries gather for several days to represent culture of their home land as well as to
learn about other countries. The presentations will take place in national evening, when the
youth present their prepared cultural programmes with their national traditions. The value of
this project is that teenagers ( aged 14-17) not just only realize the meaning and importance of
their national traditions but also distinguish the difference of other countries. Therefore the
main targets can be divided into four categories. 1st – support to ideal of Visegrad
cooperation. 2nd – developing skiing skills, 3rd – sport tournament in bowling, 4th – growth of
friendship between participants of all countries.
Way of financing: This project is financed by Visegrad Fund.

Termín konání: 6. - 13. leden 2012
Místo pobytu: Beskydy, Malenovice, hotel Petr Bezruč www.hotelpetrbezruc.cz/
Místo lyžování: Skiareál Bílá www.skibila.cz/
Informace pro rodiče, kteří chtějí své dítě přihlásit:
Fotogalerie z loňského ročníku:

a foto o dva roky zpět:

Pokyny k odjezdu a co s sebou:
Zdravotní prohlášení rodičů:

Odjezd v pátek 6.1.2012 v 8 hodin z parkoviště u hotelu
Antoň

Co jsme nafotili:
Začiatkom januára 2012 sa uskutočnil už 9. ročník spoločného projektu miest Šaľa, Telč,
Oroszlány a Końskie zameraný na šírenie myšlienky Vyšehradskej spolupráce
prostredníctvom športových a kultúrnych zážitkov, najmä formou zdokonaľovania sa v
lyžovaní a zoznamovania sa s kultúrou krajín V4.

Projekt bol podporený Medzinárodným Vyšehradským fondom. Zúčastnilo sa ho priemerne
32 žiakov vo veku 14 – 17 rokov z každej krajiny. Hlavným partnerom projektu bolo mesto
Telč, ktoré umiestnilo aktivity v peknom prostredí Beskýd Malenoviciach.
Účastníkov tohto mládežníckeho „campu“ čakala krásna zasnežená krajina, nové lyžiarske
skúsenosti, spoločné športové súťaže, napr. turnaj v bowlingu medzi mestami a možnosti
nadviazania medzinárodných priateľstiev.
Na spoločných akciách sa prezentovala počas „národných večerov“ kultúra jednotlivých
krajín a miest. Mladí ľudia pripravili pre svojich rovesníkov zaujímavý program, v ktorom
predstavili tradície svojich krajín, ale aj svoje zručnosti.
Na záver tohto podujatia zavítali do Malenovíc aj primátori zúčastnených miest, aby podporili
myšlienku Vyšehradskej spolupráce a na rok 2012 uzatvorili dohody o partnerstvách, ktoré
obsahujú ďalšie spoločné aktivity.
Unikátom tohto ročníka projektu bolo uzatvorenie nového družobného vzťahu medzi mestami
Końskie a Oroszlány. Obe tieto mestá sú dlhoročnými družobnými mestami mesta Šaľa,
avšak doteraz nemali medzi sebou oficiálne partnerstvo.
Veríme, že sa na budúci už 10. ročník tohto podujatia podarí taktiež získať podporu
Medzinárodného Vyšehradského fondu. Hostiteľskou krajinou by malo byť Poľsko.
Spracovala: Ing. E. Vargová

Międzynarodowy Zimowy Obóz
Narciarski 2012
(2012-01-17)
Tegoroczny obóz narciarski został zorganizowany w ramach projektu
„International Winter Youth Camp – Get close to Sports 2011”, odbył się
w Malenovicach at Frýdlant over Ostravicí w Czechach i trwał 7 dni 613.01.2012 r.
Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Wyszehradzkiego oraz Urzędu Miasta i Gminy w
Końskich wzięła w nim udział rekordowa liczba 37 uczestników z czterech koneckich szkół:
Zespołu Szkół w Stadnickiej Woli, Gimnazjum nr 2 w Końskich, Gimnazjum nr 1 w
Końskich oraz Zespołu Szkół w Rogowie. Myślą przewodnią organizowanego obozu było
wzajemne poznanie się młodych mieszkańców: Końskich, słowackiej Šali, czeskiego Telč’a,
węgierskich Oroszlan oraz nauka i doskonalenie jazdy na nartach. W charakterze opiekunów
w obozie uczestniczyli: Sylwia Fatalska, Jan Kania, Jan Kassyk oraz Paweł Milcarek.
Uczestnicy szusowali na stokach ośrodka narciarskiego Bílá. Położony w pięknej dolinie
rzeki Bílá Ostravice w Beskidach, oferował trasy zarówno dla bardziej zaawansowanych
narciarzy, początkujących jak i dla dzieci, którzy do dyspozycji mieli pięć tras o łącznej
długości 3,5 km (oraz krótką trasę do nauki jazdy), dzięki temu początkujący jak i
zaawansowani miłośnicy narciarstwa mogli znaleźć stoki odpowiadające swoim
umiejętnościom. Bardzo dobre warunki śniegowe oraz wyśmienita pogoda pozwoliły na pełne

wykorzystanie możliwości tras zjazdowych. Na szaleństwa na stoku i doskonalenie
umiejętności jazdy na nartach uczestniczy obozu mieli 5 dni.
Wszyscy uczestnicy otrzymali od organizatorów, którymi w tym roku byli Czesi,
okolicznościowe koszulki obozowe - koneccy narciarze w kolorze fioletowym, były one
znakiem rozpoznawczym kraju. Każdy obozowy dzień zaplanowany był bardzo intensywnie:
doskonalenie jazdy na nartach, wieczorne spotkania czyli wieczory narodowe, basen, kręgle.
Jeden dzień poświęcony został zwiedzaniu Rożnowa a przede wszystkim najbardziej znanego
oraz największego skansenu w Republice Czeskiej. Skansen ten podzielony jest na trzy części
- Drewniane miasteczko, Wałaską wioseczkę oraz Młynską dolinę. Młodzież mogła
podziwiać liczne oryginalne budowle, które przeniesiono tu z całego obszaru Czech.
Poniedziałkowy wieczór poświęcony był prezentacji naszego kraju. W rolę konferansjera
wcielił się Paweł Milcarek, który poprowadził całość począwszy od prezentacji
multimedialnej naszego kraju i miasta poprzez występy artystyczne w wykonaniu uzdolnionej
koneckiej młodzieży, kończąc na zabawach przy współudziale uczestników z wszystkich
zaprzyjaźnionych miast. Wieczór Polski został nagrodzony ogromnym aplauzem.
Dniem szczególnym był Dzień Wyszehradzki. Po powrocie z nart na młodzież czekali już
znamienici goście: Michał Cichocki - Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, Martin Alfoldi Burmistrz Miasta Šal’a, Roman Fabes - Burmistrz Miasta Telč oraz Károly Tákacs Burmistrz Miasta Oroszlany. Celem spotkania było podpisanie umów współpracy
partnerskiej. Nasze miasto w tym roku oprócz kontynuacji współpracy ze słowackim miastem
Šal’a podpisało umowę partnerską z kolejnym miastem - węgierskim Oroszlany.
Do programu współpracy wpisano m.in. deklarację zorganizowania podobnego obozu
narciarskiego, tym razem projekt składa nasze miasto. Po złożeniu oficjalnych podpisów,
nadeszła chwila na słodką niespodziankę - torty z herbami miast.
Podsumowując: obóz wypadł znakomicie. Wszyscy szczęśliwie wrócili do domu, bogatsi o
obozowe doświadczenia, nowe przyjaźnie, wiadomości z zakresu kultury i historii miast
partnerskich.

