
Projekt „Na cestě do Evropy: 50 let společně“ / „On the Way to
Europe: 50 Years" Together  financovala Evropská unie v rámci

programu „Evropa pro občany"

Účast: Projekt umožnil setkání 30 občanů, z nichž 14 pochází z města Scandiano (Itálie), 9 z 
města Legnica (Polsko) a 7 z města Komárno (Slovensko).

Místo/ data: Setkání se uskutečnilo v Blansku (Česká Republika) od 21/10/2015 do 25/10/2015.

Stručný popis: V roce 2015 město Blansko oslavilo 50. výročí partnerství s italským městem 
Scandianem. Oficiální smlouva o přátelství mezi oběma městy byla podepsána v roce 1964 ve 
Scandianu a o rok později v roce 1965 následně i v Blansku. Při příležitosti oslav půlstoletí 
partnerství se Scandianem Město Blansko uspořádalo setkání partnerských měst. V rámci 
třídenního setkání se konaly mj. konference, mezinárodní večer, tématické výstavy, sportovní akce,
návštěvy vzdělávacích zařízení a exkurze po městě a okolí.
Cílem našeho setkání s evropskými přáteli bylo:
- Připomenutí společné česko-italské historie našeho regionu (v kontextu evropské historie) a 
podpora (naplánování) budoucí mezinárodní spolupráce občanů v rámci twinningového partnerství
měst a mezikulturní dialog (kulturní a jazyková tolerance a porozumění).
- Zvýšení informovanosti občanů o fungování, institucích a principech EU a jejích stávajících 
programech. 
- Navázání nových vazeb mezi občany a organizacemi z partnerských měst.
- Prohloubení znalostí občanů o našich partnerských městech – seznámení se s typickými 
regionálními produkty, zvyky a tradicemi, a tímto přispět k naplňování evropského motta „ In 
varietate concordia - Jednota v rozmanitosti“.
Italští občané jsou velmi úzce spjati s naším regionem. První historicky doložená zpráva o Italech
působících v Blansku je z roku 1843, kdy byla zahájena stavba železniční dráhy Obřany – Blansko
italskými dělníky a tuneláři stavební firmy Felice Tallachiniho. Dále během první světové války žilo
v Blansku a okolí asi 200 italských uprchlíků z oblasti jižního Tyrolska. Říšští Italové k nám přijeli
v roce 1915 po vypuknutí války Itálie s Rakousko-Uherskem. K nejaktuálnějšímu česko-italskému
období  patří  spolupráce  města  Blanska  s partnerským  městem  Scandianem.  V  uplynulých
desetiletích  mezi  Blanskem  a Scandianem  probíhaly  výměnné  aktivity  na  poli  kulturním,
sportovním i společenském. Nyní považujeme za důležité zaměřit se také na společnou evropskou
budoucnost,  která  dnes ve sjednocené Evropě nabízí  všem našim partnerským městům nové
zajímavé příležitosti pro všechny generace.
Na  tato  historická  témata  byla  zaměřena  konference  s  tématem  Češi  a  Italové  –  minulost  a
budoucnost  a  výstava  k 50.  výročí  navázání  partnerských  vztahů.  V  rámci  konference  byl
uspořádán seminář na téma nových možností  spolupráce partnerských měst v rámci programů
EU. 
I přes dekádu členství České Republiky v EU je bohužel zřejmé, že čeští občané mají stále nízké
znalosti  o  fungování,  institucích  a  principech  EU  a  jejích  stávajících  programech.  K podpoře
zvýšení informovanosti o EU a našich partnerských městech jsme uspořádali vědomostní soutěž o
Evropské unii na webových stránkách Města Blanska, výstavu prací žáků základních škol na téma
Evropská  unie  očima dětí.  Veřejnosti  byly  také  na  místech  spojených  s  projektem k dispozici
informační stánky o EU a našich partnerských městech.



Věříme,  že  vzájemné  setkání  občanů  různých  národností,  seznámení  s lokální  a mezinárodní
gastronomií  a  kulturní  vystoupení  umělce  z našeho  partnerského  města  přispělo  k rozvíjení
mezikulturního dialogu, kterým rozumíme kulturní a jazykovou toleranci a vzájemné porozumění.

Den 21/10/2015 byl věnován příjezdu, ubytování a uvítání delegací z partnerských měst.

Dne 22/10/2015 dopoledne byl vysazen strom přátelství k 50. výročí partnerství se Scandianem a 
před radnicí byl odhalen kámen s pamětní deskou. Proběhlo oficiální přijetí delegací vedením 
Města Blanska za účasti obchodní atašé italské ambasády a neformální debata o současné a 
budoucí spolupráci se zástupci partnerských měst na radnici, ve vestibulu radnice byla zahájena 
výstava fotografií partnerských měst. Následovala návštěva farmářských trhů s ochutnávkou 
evropských gastronomických produktů partnerských měst. Odpoledne se konala konference s 
názvem „Na cestě do Evropy - 50 let společně“ zaměřená na česko-italskou historii našeho 
regionu, partnerství Blanska a Scandiana v Muzeu Blansko. Proběhl vzdělávací seminář o 
možnostech zapojení do EU programů ve spolupráci s vládní organizací Eurocentrum Brno. Na 
konferenci vystoupila se svým příspěvkem paní Vanda Spataro - obchodní atašé italského 
velvyslanectví. Dále se uskutečnila prohlídka zámku Blansko. Také byly zpřístupněny informační 
stánky o EU a partnerských městech na radnici i v muzeu.

Dne 23/10/2015 dopoledne proběhla exkurze u regionálního řemeslného výrobce - ručně vyráběná
mýdla a svíčky z včelího vosku v Mýdlárně a svíčkařství Mydlidědek v Lažánkách. Následoval 
rautový oběd spojený s exkurzí Střední školy gastronomické (Masarykova ulice) a návštěva 
kostela sv. Martina spolu s prohlídkou věže, která byla organizována studenty školy. Odpoledne se
uskutečnila návštěva Domu dětí a mládeže Blansko včetně možnosti zhlédnutí ukázky jejich 
volnočasových aktivit. Byly zpřístupněny informační stánky o EU a partnerských městech v 
gastronomické škole i v DDM.

Den 24/10/2015 začal exkurzí v CHKO Moravský kras, členové delegací absolvovali prohlídku 
Kateřinské jeskyně a Domu přírody Moravského krasu. Odpoledne bylo věnováno Půlmaratonu 
Moravským krasem - podpoře běžců z partnerských měst Scandiana, Legnicy a Komárna. 
Uskutečnila se návštěva dřevěného kostelíku - historické památky Blanska. Proběhl závěrečný 
kulturní večer v Kulturním středisku města Blanska, kde vystoupili žáci a učitelé Soukromé 
základní umělecké školy Blansko a pan Francesco Spina – kytarista ze Scandiana. Součástí 
večera bylo předání cen výhercům kvízu o Evropské unii a partnerských městech, prohlídka 
výstavy fotografii a memorabilií k 50. výročí partnerství Blanska a Scandiana, výstavy Italští 
uprchlíci na jižní Moravě v letech 1915-1919 a výstava prací dětí ZŠ TGM Blansko Evropská unie 
očima dětí. Rautová večeře byla připravena studenty a pedagogy Střední školy technické a 
gastronomické Blansko. Byl zpřístupněn informační stánek o EU a partnerských městech v KSMB.

Den 25/10/2015 byl věnován rozloučení a odjezdu delegací z partnerských měst.

 



 


