
 

 

 

 

 

 

Projekt KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 100279578 
 

Pozvánka na workshop 

na téma  

"Památková péče v Euroregionu Nisa" 

Datum:  úterý 29. 5. od 10 hodin 

Místo jednání:  Zámek Svijany  
 
Vážení,  
 
Důležitým prostředkem pro vzájemné přeshraniční plánování a koordinovaná péče o památky. 
Z tohoto důvodu vás zveme na setkání ke vzájemné výměně informací jednotlivých nositelů těchto 
informací. Na setkání bude představena zejména památková péče v Libereckém kraji.  

Program: 

1. Struktura a kompetence pracovní skupiny Eurex-Památky (dokončení bodu z minulého 
jednání v Žitavě) 

2. Archeologie – každá strana si připraví informace o fungování archeologie v jejich zemi – 
zákon, kdo provádí vykopávky, kdo je vlastníkem archeologických nálezů, kdo platí 
archeologické výzkumy, zkušenosti z praxe (např. velké stavby, silnice, vodovodní potrubí a 
podobně), dobré příklady, spolupráce s NGO (nevládní organizace), dobré a špatné 
zkušenosti. Prezentace na max. 15 minut! 

3. Volba předsedy pracovní skupiny pro další období 

4. Různé 

5. Prohlídka Zámku Svijany 

6. Oběd 

Kontaktní osoba Zámek Svijany: Libor Stejskal, +420 731 547 881, libor.stejskal@zameksvijany.cz  

Jednání bude tlumočeno do němčiny.  
 
S pozdravem 

 

Jaroslav Zámečník 
Euroregion Nisa 
 
Workshop se koná v rámci projektu KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin, číslo projektu: 100279578 
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Zápis z workshopu 

na téma  

"Památková péče v Euroregionu Nisa" 

Datum:  úterý 29. 5. od 10 hodin 

Místo jednání:  Zámek Svijany  

 
Přítomni: dle prezenční listiny 

Struktura ERN 

Bod shrnul představy členů EUREX-Památky o dalším fungování a struktuře pracovní skupiny. 
Bylo dohodnuto, že pracovní skupina se bude nadále scházet především z důvodu výměny 
zkušeností z praxe ochrany památek a poznávání významných a zajímavých památek 
ve všech třech částech Euroregionu Nisa. V tomto způsobu práce vidí členové pracovní 
skupiny největší přínos pro svou vlastní práci. Současně tato forma nevylučuje realizaci 
možných dvoj- nebo trojstranných projektů a vyhledávání vhodných partnerů. V pracovní 
skupině by z každé strany měli být zástupci expertů (památkové péče), nevládních organizací 
a zástupců obcí; složení je ale vždy v rozhodovací pravomoci každé strany. Účastníci se 
shodli, že památky jsou důležitým a charakteristickým znakem Euroregionu Nisa. 
 

Archeologie 

Každá strana si připravila prezentaci archeologické památkové péče. Příspěvky byly 
zaměřeny jak na prezentaci archeologického bohatství jednotlivých regionů, tak na ukázky 
práce archeologů, péče a nálezy, financování a další aspekty archeologie. 
 

Volba předsedy Eurex-památky 

Předsedou pracovní skupiny pro další rok byl zvolen pan Markus Köhler. 
 

Zámek Svijany 

Archeolog Petr Brestovanský seznámil přítomné s archeologickou expozicí na zámku Svijany 
a s rekonstrukcí samotného zámku. 
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