Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Český Západ – Místní partnerství, město Stříbro, Spolek pro obnovu
venkova Plzeňského kraje a Centrum pro komunitní práci Vás zvou na
seminář s názvem

Obnova kulturního dědictví v Sudetech
Seminář se uskuteční dne 27.5.2010 v prostorách Kláštera
minoritů ve Stříbře

Program konference:
blok č. 1

9:30 – 10:00
10:00 – 10:05
10:05 – 12:30
10:05 – 10:50
10:50 – 11:35
11:35 – 11:45
11:45 – 12:45
12:45 – 13:15

blok č. 2

13:15 – 14:00
14:00 – 15:30
14:00 – 14:45
14:45 – 15:30

blok č. 3

15:30 – 17:00
17:00

Prezence
Zahájení
Problematika obnovy kulturního dědictví
v Sudetech
Mgr. Petr Mikšíček (Antikomplex, o.s.)
P.Augustin Ján Kováčik, O.Praem. (Klášter
premonstrátů Teplá)
přestávka na občerstvení
Jan Piňos (ekolog)
Tomáš Tožička (technik, teolog a odborník na
rozvojovou problematiku)
přestávka na oběd
Praktické příklady ochrany kulturního
dědictví v Sudetech
Mgr. Hana Krejčová (kastelánka zámku Jezeří) –
geneze obnovy zámku Jezeří
Jiří Schierl (Pod střechou, o.s.) – obnova kostela
Navštívení Panny Marie v zaniklé obci Skoky u
Žlutic
Exkurze k záchraně venkovského
kulturního dědictví v obci Svojšín
Závěr

Proč se seminář koná?
Cílem semináře je diskutovat problematiku obnovy kulturního dědictví ve
venkovských regionech bývalých Sudet. Tento prostor prošel z perspektivy České
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republiky, ale i z perspektivy celé Evropy velmi specifickou historií. Tato specifičnost
je dána nejenom odsunem Němců a následným dosídlováním českých obyvatel ze
všech částí Československa i dalších států Evropy, ale i předválečným vývojem, při
kterém byl tento prostor formován vzájemným působením různých kulturních,
demografických i národnostních vlivů. Všechny tyto historické skutečnosti mají
zásadní vliv na současnou podobu „sudetských obcí“. Téměř všechny venkovské
obce, které se v prostoru Sudet nacházejí, mají ve svém katastru velké množství
jedinečných kulturních nemovitých i movitých památek, o které se před rokem 1989
nikdo nestaral, což se velmi projevilo na jejich současném stavu. Od devadesátých
let minulého století hledá místní samospráva a občanský sektor zdroje i způsoby, jak
obnovit toto kulturní dědictví a jak v budoucnu navázat na předválečný i poválečný
kulturní vývoj. Zejména ale hledají cesty, jak vrátit „sudetské“ krajině i obcím její
paměť, která se díky odchodu původních obyvatel a poválečnému politickému vývoji
ztratila. Účelem tohoto semináře je některé tyto způsoby společně najít a ukázat
cestu venkovským obcím, jak své tradice i hodnoty zachovat i dalším generacím.
Jak bude seminář probíhat?
Konference je rozdělena do tří bloků. První blok bude zaměřený na obecné aspekty
specifické situace obcí v Sudetech v oblasti péče o kulturní dědictví. Při výčtu těchto
specifik nebude opomenuta ani problematika sakrálních movitých i nemovitých
památek. V tomto bloku bude věnován prostor také obnově, vývoji a zanikání
venkovských obcí. Druhý blok semináře bude zaměřen na konkrétní příklady obnovy
či péče o kulturní dědictví v Sudetech. V tomto bloku budou prezentovány dva
příklady. První z nich bude mapovat příčiny devastace i geneze obnovy zámku
Jezeří, který se nachází na úpatí Krušných hor v těsném sousedství povrchových
uhelných dolů na Mostecku. Druhý příklad nabídne fakticky stejný příběh, nicméně
ve zcela odlišném prostředí. Bude se týkat zániku obce Skoky u Žlutic na
Karlovarsku a prezentaci aktivit záchrany tamního „přeživšího“ kostela Navštívení
Panny Marie. Poslední blok bude praktickou exkurzí po projektech obnovy
venkovského kulturního dědictví a zavede účastníky do obce Svojšín, která mimo jiné
obdržela bronzovou medaili z evropské soutěže Entente Florale Europe 2006
(Kvetoucí sídla Evropy 2006).
Co seminář přinese?
Účastníci semináře budou mít možnost získat inspirativní náměty pro svou další
činnost, a to ať prostřednictvím prezentací jednotlivých řečníků, tak i v diskusi, která
je naplánována po každém bodu programu. Důležitým aspektem semináře bude také
možnost setkání zástupců státní správy, samosprávy a neziskových organizací
v mezisektorovém dialogu k problematice obnovy kulturního dědictví ve venkovských
oblastech.

