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Název a číslo projektu: 

Historie spolupráce partnerských měst Třeboň a Schrems – KPF-01-140 

Název žadatele: 

Město Třeboň, Palackého nám. 46/II, Třeboň 

Název partnera (partnerů): 

Město Schrems 

Doba realizace projektu: 

01.01.2019 – 30.09.2019 

Výše celkových způsobilých výdajů projektu / Výše příspěvku EFRR (vyplňuje 
Správce FMP na základě Osvědčení o způsobilých výdajích): 

   6 218,23 € /    5 285,49 € 

Stručný popis projektu: 
V roce 2021 uplyne 30 let od podpisu partnerské smlouvy mezi oběma městy. Samotná spolupráce 

na odborné úrovni však trvá ještě o několik let déle. Smyslem celého projektu bylo zdokumentovat 

toto partnerství od samého počátku a ukázat současným i budoucím generacím, jak těžké bylo za 

minulého režimu spolupracovat se sousední zemí, ale také vyzdvihnout stále dobré vztahy mezi 

městy. Partnerství, jako takové, je od samého počátku velkým přínosem pro obyvatele obou měst a 

to v oblasti vědecké, kulturní i vzdělávací. 

V rámci projektu byla připravena výstava fotografií, kterou bylo možno navštívit v měsíci květnu a 

červnu v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni. Výstava dokumentovala celou spolupráci od 

úplných počátků až po současnost. Následně byla zapůjčena do partnerského města, kde ji mohli 

zájemci navštívit v místním Muzeu umění Waldviertel. Aby se občané Třeboně mohli lépe seznámit 

s krásami partnerského města Schrems, byly v rámci projektu připraveny také dva výlety. Jeden pěší 

s prohlídkou města, Podvodní říše a blízkého okolí a druhý cyklistický pro poznání širšího okolí 

města. A jako poslední část projektu vznikl almanach, dokumentující celou spolupráci Třeboně a 

Schremsu. Almanach obsahuje informace získané přímo od pamětníků založení partnerství z obou 

zemí, dále z článků a textů v místním zpravodaji Kurýr, v Třeboňském kulturním zpravodaji a v 

Třeboňském světě. K dostání je zdarma v Turistickém a informačním centru na Masarykově náměstí 

v Třeboni. 

 

Jedna fotografie z realizace projektu: 
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