AKCE PODPORUJÍCÍ MEZINÁRODNÍ VZTAHY MĚSTA BLATNÁ V ROCE 2017
V roce 2017 bylo podáno celkem 5 žádostí (projektů) o dotace na mezinárodní spolupráci s městem
Blatná a zastupitelstvo města na základě přijatých žádostí schválilo částku 200 000 Kč do rozpočtu
pro rok 2017.
Akce č. 1
Hudební vystoupení žáků ZUŠ v Roggwilu, hudební program z Roggwilu v Blatné v rámci
„Rybářských slavností“ nebo „Blatenské poutě“
Garant – paní Evženie Bláhová
Akce proběhla v období 28. 4. – 30. 4. 2017 v Roggwilu, kde vystoupil soubor „Trio fléten“ (s
doprovodem) ze ZUŠ Blatná v rámci slavnostního koncertu Jodlerklubu.
V srpnu navštívil Blatnou umělecký spolek z Roggwilu „duo Alpenhorn“ a vystoupil v rámci hudebního
programu na „Blatenské pouti“.
Dotace na tento projekt činila 32 600 Kč.
Akce č. 2
Návštěva z partnerské obce Važec
Garant – ZŠ J. A. Komenského Blatná
V termínu 24. 5. – 26. 5. 2017 proběhla plánovaná návštěva žáků a pedagogů z partnerské ZŠ a MŠ
Važec a zastupitelů města Važec. Důvodem návštěvy bylo předání hotových prací k projektu „Školní
život očima dětí – slovem i fotografií“ a domluvení nového projektu, který by měl být předán na
následující návštěvě žáků a pedagogů ve Važci.
Dotace na tento projekt činila 70 000 Kč.
Akce č. 3
Setkání partnerských měst – Vacha (pozvání)
Garant – paní Jana Španihelová
Akce proběhla v období 25. 5. – 28. 5. 2017 na společném setkání partnerských měst (Vacha, Blatná,
Sargé les – Le Mans) v německém pořádajícím městě Vacha. Na tomto přátelském setkání se
zajímavým programem a společným večerem nazvaným Europa-Abend, se hovořilo o budoucnosti
partnerských vztahů a o dalších plánovaných akcích. Pro všechny účastníky byl připraven pestrý
program.
Dotace na tento projekt činila 7 648 Kč.
Akce č. 4
Česko-německý zážitkový tábor mládeže – Vacha
Garant – paní Jana Španihelová
Akce proběhla v období 31. 7. – 6. 8. 2017 v partnerském městě Vacha a okolí pro mládež ve věku 12
– 16 let (15 dětí z Vachy a 15 dětí z Blatné a okolí). Tábor se převážně konal ve městě Fulda (5 nocí) a
ve městě Vacha (1 noc). Ve Fuldě bylo zajištěno ubytování i strava v krásné a moderní mládežnické
ubytovně se sportovním zázemím.
Dotace na tento projekt činila 38 400 Kč.

Akce č. 5
Česko-anglický zážitkový tábor mládeže v Blatné
Garant – paní Kristýna Sodomková
Akce proběhla v období 21. 8. – 28. 8. 2017 v Blatné a okolí pro mládež ve věku 17 – 18 let (10
účastníků z Anglie a 10 z Blatné a okolí). Mládež z našeho partnerského anglického města Calderdale
navštívila Blatnou za účelem sblížení mládeže obou měst, seznámení s naším městem a okolím a
plnění společných plánovaných aktivit.
Dotace na tento projekt činila 45 620 Kč.
Všechny uvedené akce probíhaly ve velmi příjemné atmosféře a přispěly k upevnění vztahů mezi
městem Blatná a partnerskými městy Roggwilem, Važcem, Vachou, Sargé les – Le Mans a Calderdale.
Poděkování patří všem garantům projektů a vedení města, paní starostce Bc. K. Malečkové a panu
místostarostovi P. Ounickému, kteří tyto akce podporovali svou účastí.
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