Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Zápis z konference „Neležme v posteli, zachraňujme kostely“
Ve dnech 26.-27.5. proběhla ve Stříbře konference s názvem „Neležme v posteli, zachraňujme
kostely“. Hlavním smyslem konference byl mezioborový dialog o problematice záchrany a
obnovy venkovského kulturního dědictví. Konferenci zahájil pan Kjetil Aasland
(velvyslanecký rada Norského království) a Pavel Toth (místostarosta města Stříbra).
Obsahová část konference byla rozdělena na dvě části.
1. Role občanské společnosti při záchraně kulturního dědictví
Cílem první části konference bylo popsat úlohu občanského sektoru v problematice obnovy
kulturního dědictví. Prvním řečníkem této části byla Tereza Pospíšilová (katedra studií
občanské společnosti FHS UK), která se ve své prezentaci zaměřila na problematiku
dobrovolnictví v české společnosti. Mimo jiné se snažila odpovědět na otázky, jaké jsou
základní rysy dobrovolnictví, kdo je typickým dobrovolníkem či jaké jsou bariéry rozvoje
dobrovolnictví. Druhou přednášející byla Anna Matoušková (Ministerstvo kultury ČR), která
svůj čas využila k zamyšlení o stávajících formách spolupráce neziskového sektoru a státní
správy a vyzdvihla velký význam NNO při záchraně a péči o nemovité i movité kulturní
dědictví.
Odpolední blok první části konference zahájil Pavel P. Ries, který představil činnost Asociace
sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR. Na tento příspěvek navázal Petr
Kužvart, který se snažil odpovědět na otázku, co trápí občany zainteresované v ochraně
kulturního a technického dědictví této země.
Poslední blok první části konference byl zaměřen na problematiku obnovy sakrálních
památek. Prvním řečníkem v tomto bloku byl Michal Valenčík, který na internetovém portálu
www.kostely.tnet.cz. mapuje stav sakrálních staveb v České republice. Ve svém příspěvku
popsal Michal Valenčík několik příkladů devastace i obnovy venkovských sakrálních
památek a zabýval se i příčinami této devastace po roce 1945. Další dva příspěvky
k problematice sakrálních památek, které přednesly Miroslava Válová a Ida Kaiserová, se
týkaly projektu „Obnova vybraných sakrálních památek regionu Český Západ“, jehož cílem je
komplexní rekonstrukce pěti sakrálních památek na Tachovsku.
2. Obnova kulturního dědictví v Sudetech
Druhou část konference tvořil seminář, jehož cílem bylo diskutovat specifické aspekty
obnovy kulturního dědictví v sudetských oblastech. Prvním přednášejícím byl Augustin Ján
Kováčik (Klášter premonstrátů Teplá), který popsal historii i současnost Kláštera v Teplé a
jeho současné aktivity. Jako druhý vystoupil Jan Piňos, který ve svém příspěvku - na příkladu
obce Libkovice – připomněl, že i lidská sídla (města, vesnice) jsou součástí našeho kulturního
dědictví a je nutné o ně pečovat a ne je samoúčelně ničit. Druhou část svého příspěvku
věnoval Jan Piňos konkrétním projektům a aktivitám, které realizoval ve spolupráci s
místními spolky a sdruženími na Broumovsku. Specifika sudetských oblastí a projekty
občanského sdružení Antikomplex představil ve třetím příspěvku semináře Petr Mikšíček.
Odpolední část programu byla věnována konkrétním příkladům obnovy kulturního dědictví
v sudetských oblastech. Prvním příkladem byla geneze devastace a obnovy zámku Jezeří na
Mostecku, který prezentovala kastelánka zámku Hana Krejčová. Druhým příkladem byla

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
záchrana kostela Navštívení Panny Marie v dnes již zaniklé obci Skoky u Žlutic. V poslední
části semináře účastníci semináře navštívili obec Svojšín, kde starosta obce Karel Petráň
představil projekt obnovy místního zámku.
Výstupy konference naleznete od 10.6. ke stažení na internetových stránkách www.cpkp.cz
nebo www.leader-ceskyzapad.cz.
Konferenci společně uspořádala místní akční skupina Český Západ – Místní partnerství,
Centrum pro komunitní práci, Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje a město Stříbro.

