Přehled dílčích projektů tvořících Společný projekt
"Na společné cestě" 2010
1.dílčí projekt
13.5. Setkání za poznáním realizovaný na území českého partnera;
Setkání polských a českých občanů od 9:00 do 21:00 hodin při kterém se uskuteční přednáška o přírodě a
přírodních krásách Krkonoš a Podkrkonoší, procházka po naučné stezce.
Průvodcem po celý den bude česká strana.
Garantem Obec Vítězná
2.dílčí projekt
22.5. Sportovní koktejl - Rozhýbej své tělo realizovaný na území českého partnera
Sportovní setkání různých věkových kategorií/ předškoláci s rodiči, školní věk, dospělí/.
Soutěžení v rozmanitých sportovních činnostech. Měření sil v atletických disciplínách- sprint, štafetový běh,
skok daleký. Zdolávání variabilních překážkových drah pro předškoláky s rodiči a ml.šk.věk, obratnostní a
zábavné soutěže i gymnastického typu, utkání ve stolním tenise. Různorodá doplňková stanoviště:
trampolíny, rohová ohrada se zábavnými míčky, střelba na basketbalové koše, střelba na branku, vystoupení
se stuhami, společné cvičení aerobiku. Program doplněn živou hudbou a tanečními vystoupeními/mažoretky,
hip hop,rokenrol/. Diváci shlédnou vystoupení freestylistů.
Garantem Město Pilníkov
3.dílčí projekt
19.6. Slavnost 5 let otevření centra Marciszówa
Dne 19.6.pořádá od 14.hod. Gmina Marciszów slavnost plnou zábavy, na kterou jsou pozváni zástupci z
partnerských měst a obcí. Autobus pro účastníky odjede 19.6. ve 12,00hod.od kašny z Kocléřova a ve 12,15
hod. z Pilníkova. Předpokládaný návrat je okolo 24,00hod.
Garantem Gmina Marciszów
4.dílčí projekt
3.7. Den hasičů - obecní slavnost ve Vítězné
V tento den proběhne 1.oficiální setkání dobrovolných hasičů z partnerských obcí, kteří budou společně
soutěžit v různých hasičských disciplínách. Hasiči předvedou zájemcům techniku, kterou využívají při
zásazích a zároveň si budou moci návštěvníci prohlédnout zapůjčené historické exponáty používáné hasiči
v minulých letech. Akce bude mít bohatý společensko-sportovní doprovodný program.
Na této akci se budou účastnit hasiči a hosté z partnerské obce Marciszów.
Garantem Obec Vítězná
5.dílčí projekt
21.8. Seniorský den realizovaný na území polského partnera;
Jednodenní návštěva českých občanů od 9:00 do 21:00 hodin zaměřená na poznávání a prohlídku
zajímavých míst, přírodních a kulturních památek partnerské obce ale i společenskou zábavu. Průvodcem po
celý den bude polský partner.
Garantem Gmina Marciszów
Dopravu účastníků do Marciszówa zajišťuje Město Pilníkov. Odjezd autobusu a předpokládaný návrat bude
prezentován před akcí.
6.dílčí projekt
18.9. ,,Česko-polské setkání spolků“ v Pilníkově realizovaný na území českého partnera
Společná účast spolků a hostů z Marciszowa a Vítězné při společensko-sportovním programu ve sportovní
hale a okolí, odpoledne a večer posezení s tancem na sále Slunce v Pilníkově
Garantem Město Pilníkov
Dopravu (autobusem) tam i zpět našim zástupcům zajistíme.

