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Název projektu:   

Krása dřeva 

Název žadatele:  

Město Planá nad Lužnicí, Zákostelní 720, 39111 Planá nad Lužnicí 

Název partnera (partnerů):  

TOGETHER-platform fur interkulturelle jugendprojekte im grenzraum 

Doba realizace projektu: 

1.2.2018 – 31.12.2018 

Výše celkových způsobilých výdajů projektu / Výše vyplacené dotace EFRR: 

  7 033,66 € / 5 978,61 € 

Stručný popis projektu: 
Jedná se o projekt zahrnující vzájemnou spolupráci v oblasti uměleckých aktivit základní umělecké školy ZUŠ 
Tábor (výtvarná třída), dále ZUŠ Sezimovo Ústí (hudební obor) a rakouského partnera VEREIN TOGETHER, to 
celé pod záštitou města Planá nad Lužnicí.  
V rámci této akce proběhlo také sympozium řezbářů z ČR, Rakouska a Německa. Partnerem byl rovněž 
rakouský spolek VEREIN TOGETHER zabývající se organizováním akcí v rámci přeshraniční spolupráce, se 
kterým město Planá nad Lužnicí již úspěšně dříve dokončilo malířské sympozium. V rámci vernisáže výstavy 
dětských maleb na dřevě a zahájení řezbářského sympozia vystoupily hudební soubory z ČR i Rakouska. 
Projekt vyl zakončen v měsíci listopadu společným vystoupením městského pěveckého sboru „Harmonie“ a 
souboru „Trubačů OMS Tábor“ při ZUŠ v Sezimově Ústí a jejich společným uvedením svatohubertské mše „B 
dur“ v kostele Sv.Margarety v Heidenreichsteinu, který se zde těšil velkému zájmu veřejnosti.  
Výstupem letošního řezbářského sympozia jsou sochy, které měly být umístěny původně v prostoru 
budovaného parku na Strkově, avšak vzhledem k technickým problémům při realizaci této stavby byla nakonec 
vybrána jiná, ještě atraktivnější místa v centru města. V současné době jsou sochy umístěny zčásti na farské 
zahradě, zčásti na plánském nábřeží, u plánských škol a u kostela. Dalším výstupem byla výtvarná díla žáků 
výtvarného oboru ZUŠ Tábor, která byla v období prázdnin vystavena na farské zahradě a v současné době 
tvoří stálou výstavu v podkroví IC FARA (v prostorech přednáškového sálu). Sochy i malby jsou v místech často 
navštěvovaných veřejností a budí zaslouženou pozornost.   
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