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PROJEKT:  

„KULTURA, REKREACE A SPORT V ČESKO-POLSKÉM POHRANIČÍ” 
 

Oblasti podpory 3.2 Podpora společenských, kulturních volnočasových 

aktivit                 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
Fotografie: Gmina Krzyżanowice 

 
 

 

Hlavní Partner:  

 

GMINA ŠILHEŘOVICE 

Partneři Projektu:  

GMINA KRZYŻANOWICE 

Celková hodnota projektu: 205 596,11 € 

 

Hodnota dofinancování z EFRR: 174 756,69 € 
 

Popis:   
 
Mezi obcemi Šilheřovice a Krzyżanowice panuje dlouholetá spolupráce, datovaná od 

roku 1998. Jejich bezprostřední blízkost umožňuje setkávání se obyvatel při různých 

zvláštních událostech. Prostřednictvím realizování daného projektu chceme ještě více 

rozšířit spolupráci a doplnit harmonogram o další aktivity nejen v oblasti kultury ale i 

sportu. Jedním z hlavních cílů je i vytvoření zázemí pro volnočasové aktivity sousedních 

hraničních obcí. Tyto cíle mají podporu v realitě, poněvadž obce jsou sousedy, 

vzájemná vzdálenost je minimální, což obyvatelům obou obcí umožňuje využívat bez 

omezení infrastrukturu, která vznikne jako podpora pořádání kulturních a sportovních 

aktivit. 

Hlavním cílem projektu je posílení partnerství a spolupráce prostřednictvím společně 

organizovaných kulturních, společenských a sportovních akcí. Seznámení se s kulturou 

partnerské země, přátelství mezi obyvateli partnerských obcí. 

Aktivity vedoucího partnera: 

1. Zahajovací konference. 

2. Výstavba tech. infrastruktury pro organizování společensko-sportovních akcí.  

3. Pořádání společensko-sportovních akcí a volnočasových aktivit.  

4. Vydání kroniky z uspořádaných akcí. 

Aktivity partnera: 

1 Přestavba hřiště v Chałupkách 

Organizace společných CZ-PL integračních akcí pro širokou skupinu účastníků na výše 

uvedeném hřišti:  

2. Školení a ukázky pro hasiče.  

3. Zápas Česká republika - Polsko ve volejbalu pro mládež a dospělé  

4. Lehká atletika pro nejmladší - škola z Chałupek a škola ze Šilheřovic.  

5. Sportovní olympiáda přátelství pro hendikepované z České republiky a Polska (klienti 

Ústavu sociální péče z Krzyżanowic a hendikepované osoby z území Šilheřovic). 

6. Sportovní olympiáda přátelství pro děti a mládež z celé obce Krzyżanowice a obce 

Šilheřovice.  

7. Venkovní cvičení pro seniory z obce Krzyżanowice (klub důchodců) a seniory ze 

Šilheřovic.  

8. Ukázky poskytnutí první pomoci polskými a českými hasiči, policií a záchrannou 

službou.  

9. Sebeobrana - školení pro děti a mládež. 

10. Konference shrnující projekt.  

 

 


