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Název projektu: Řezbářské sympozium
Projekttitel: Holzbildhauersymposium
Reg. Číslo: ERN-0486-CZ-06.06.2017

Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu 
spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung mit 
dem Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat 

Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 gefördert.

Obec Heřmanice

• Počet obyvatel: 256 (2016)

• Vzdálenost od Liberce: 24 km

• 9 let spolupráce s partnerskou obcí 
Nebelschütz 

Spolupráce s obcí Nebelschütz

• Partnerská obec od roku 2008 vzdálená cca 100 km

• Setkání mládeže v Německu - jednou za 2 roky (mládež z ČR, Polska, 
Srbska, Maďarska, Luž. Srbové)

• Kamenosochařské symposium v Nebelschütz (od r. 2012)

• partneři Řezbářského sympozia v Heřmanicích (2017):
• výměna soch 

• kulturní program

• výhledově výměna řezbářů

Řezbářské symposium

• Pravidelná akce od roku 2007, hrazeno z rozpočtu obce

• Setkání dřeva, železa a kamene (od roku 2014)

• V roce 2017 rozhodnutí zastupitelstva – využití externích finančních zdrojů
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Proč to děláme?

• Zvelebení veřejného prostranství 

• Vize: vytvoření souboru soch ve veřejném prostoru

• Společenská akce 

• Zvýšení atraktivity obce 

• Turisté přijedou shlédnout sochy a objeví další atraktivity 
obce (sklárna Spider glass, rozhledna)

• Osobní radost a relaxace, inspirace pro další roky

Přeshraniční spolupráce (přínosy)

• Společné sdílení informací a tradic, společná vize

• Spolužití německého a českého obyvatelstva bylo před rokem 1938 běžné

• Výměna soch vzniklých na sympoziích

• Vzájemné návštěvy v obcích

• Propagace Heřmanic v Německu
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Co nám dotační program dal/vzal

• Žádost podána 05/2017

• Schválena 06/2017

• Realizace 08/2017 – 09/2017

• Závěrečná zpráva 10/2017 

• Celkové náklady: 9.594 €

• Způsobilé výdaje: 

přímé výdaje: nákup dřeva a kamene, odměna sochařů, stravování pro sochaře, pronájem 
kompresorů, kulturní program

nepřímé výdaje: koordinace, překlady, povinná publicita

• Máme zkušenosti s kontrolou na místě

• Děkuji za pozornost

• Vladimír Stříbrný

• Starosta obce Heřmanice


