TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK

Nymburští volejbalisté navštíví italské partnerské město
Volejbalisté z klubu Volleyball Nymburk, z.s. se podívají do italského partnerského
města Porto San Giorgio. Rada města vyhověla žádosti klubu o finanční příspěvek na
náklady spojené s mezinárodním turnajem mládeže a sportovním kempem v Itálii.
„Porto San Giorgio je naše nejmladší partnerské město. První kontakty byly navázány teprve
v roce 2013, kdy na Palmovou riviéru zavítali nymburští basketbaloví dorostenci. A už brzy
na to, stvrdila partnerství zastupitelstva obou měst. Z mého pohledu, aby spolupráce dávala
smysl, bylo nutné do vzájemné výměny zahrnout i další sportovní a kulturní organizace ve
městě. V loňském roce se tedy vedle basketbalistů podařilo propojit vzájemně i volejbalisty.
A v letošním roce se spolupráce dále prohlubuje, což jen vítám,“ zhodnotil starosta města
PhDr. Pavel Fojtík.
Rada města Nymburk projednala a schválila žádost o poskytnutí finančního příspěvku žadateli
Volleyball Nymburk, z.s. ve výši 20 000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených
s uspořádáním mezinárodního turnaje mládeže a sportovního kempu v Itálii. Turnaj i kemp se
koná ve dnech 23.6. až 2.7.2017 v italském městě Porto San Giorgio. Příspěvek bude
financován z prostředků určených městem na podporu a rozvoj vztahů s partnerskými městy.
Sportovní pobyt je určen pro děti a mládež klubu Volleyball Nymburk. Letošní kemp je
druhým úspěšným pokračováním výměnných sportovních pobytů obou partnerských měst
a klubů. První kemp v Itálii se uskutečnil v roce 2016 ve spolupráci klubu a města Nymburk.
Italský volejbalový klub rovněž absolvoval sportovní kemp i u nás v Nymburce na podzim
2016. Náplní letošního kempu jsou tři utkání mládeže s místním klubem, setkání
s představiteli města Porto San Giorgio a klubu. Kempu se účastní 52 hráčů a hráček klubu
Volleyball Nymburk.
Žadatel získal na výše uvedenou akci grant v rámci 1.kola grantového programu v r. 2017.
Z důvodu velkého zájmu a tím zvýšení nákladů se rozhodl podat novou žádost.
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