AKCE PODPORUJÍCÍ MEZINÁRODNÍ VZTAHY MĚSTA BLATNÁ V ROCE 2018
V roce 2018 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 2018.

Akce č. 1
Projekt mezinárodní spolupráce základních škol Francie a ČR
Garant – Základní škola T. G. Masaryka Blatná
Akce proběhla v období od 10. 5. do 13. 5. 2018 ve francouzském měst Sargé-les-Le-Mans, kde došlo
k mezinárodnímu setkání partnerských měst Vacha, Sargé-les-Le-Mans a Blatná. Cesta byla
vyvrcholením mezinárodní spolupráce ZŠ TGM Blatná a dvou základních škol sídlících v Sargé-les-LeMans – škola École Notre Dame a škola École Maurice Genevoix. Akce se zúčastnilo 5 žáků a 2
učitelky. Po celý rok si žáci 5. a 6. tříd vyměňovali informace o sobě, o své škole a o svém městě.
Účastníci bydleli v hostitelských rodinách, měli připravený hezký program a navštívili hodně
zajímavých míst. Nejpřínosnějším zážitkem pro ně byla návštěva obou základních škol.
Dotace na tento projekt činila 25 000 Kč a byla vyčerpána.
Akce č. 2
Návštěva partnerské obce Važec
Garant – Základní škola J. A. Komenského Blatná
V termínu 13. 6. – 15. 6. 2018 proběhla plánovaná návštěva žáků a pedagogů do Važce a partnerské
ZŠ a MŠ Važec. Návštěvy se zúčastnili i zástupci Města Blatné, došlo k setkání se zastupiteli obce
Važec. Účelem akce bylo dokončení a vyhodnocení projektu za školní rok 2017/2018 „Nástěnný
kalendář pro rok 2019“ (předání projektu) a domluvení společného projektu na další školní roky.
Kromě vlastní práce na projektech se žáci účastnili ve výuce, na kulturních a sportovních akcích a
všichni účastníci poznávali partnerské město a jeho okolí.
Dotace na tento projekt činila 65 000 Kč, při vyúčtování vráceno 44 120 Kč (akce byla financována i
z jiného zdroje – dotace Jihočeského kraje ve výši 22 000 Kč).
Akce č. 3
Podpora spolupráce s městem Roggwil v oblasti kultury
Garant – paní Evženie Bláhová
První akce proběhla v období 22. 6. – 24. 6. 2018 na Rybářských slavnostech v Blatné, kde vystoupila
hudební skupina z Roggwilu s tradiční švýcarskou lidovou hudbou.
Druhá akce se uskutečnila od 24. 8 do 26. 8. 2018 v Roggwilu na základě pozvání na festival Dorffest
Roggwil, který se koná jednou za 10 let a je spojen s bohatým kulturním, hudebním a zábavním
programem. Na Dorffestu vystoupili žáci ZUŠ Blatná s ředitelem M. Škantou. Jejich vystoupení a
celková prezentace Blatné měla v Roggwilu velký úspěch.
Dotace na tento projekt činila 35 000 Kč a byla vyčerpána.

Akce č. 4
Mezinárodní zážitkový tábor Blatná-Vacha 2018
Garant – paní Jana Španihelová
Akce proběhla v období 29. 7. – 4. 8. 2018 v Blatné a okolí pro mládež ve věku 12 – 16 let (15 dětí
z Blatné a okolí a 15 dětí z Vachy). Tábor měl zajištěné ubytování v Envicentru Podbranský mlýn
v Horažďovicích. Každý den byly plánované společné aktivity, hlavně v oblasti sportu a turistiky např.
výjezd na koloběžkách, jazykově-sportovní hry, návštěva Prahy, sjíždění Otavy, fotbalový turnaj a
další. Příští rok by se měl tábor ve stejném termínu konat v Německu.
Dotace na tento projekt původně činila 40 000 Kč, ale nebyla vyplacena. Akce byla financována
z těchto zdrojů: Česko-německý fond budoucnosti – 68 000 Kč, Jihočeský kraj – 20 000 Kč, vlastní
podíl města 20 709 Kč, úhrada účastníků - 45 000 Kč.
Akce č. 5
Návštěva Halifax v Anglii
Garant – paní Kristýna Sodomková
Akce proběhla v období 27. 8. – 2. 9. 2018 v Halifaxu v Anglii za účelem zapojení mládeže z Blatné do
poznávací akce v Anglii (8 účastníků z Blatné a okolí). Studenti z Blatné navázali přátelské kontakty se
studenty z Anglie a všichni se obohatili po stránce jazykové, kulturní a politické.
Dotace na tento projekt činila 35 000 Kč, při vyúčtování vráceno 596 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 Halifax.
Poděkování patří všem garantům projektů a vedení města, paní starostce Bc. K. Malečkové a panu
místostarostovi P. Ounickému, kteří některé tyto akce podpořili svou účastí.
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