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POZVÁNKA 
 

Workshop v prioritní oblasti Kultura, vzdělávání a věda – ochrana památek v ERN 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  26.10.2022 

Čas:   od 10:00 hodin  

Místo:   Zemský úřad, Hochwaldstr. 29, Zittau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Program: 

1. Přivítání /případně krátké představení účastníků 

2. Ústřední téma: "Řemesla, ochrana památek, odborné vzdělávání - možnosti společného 

postupu na cestě k vytvoření centra pro ochranu a udržování řemeslných tradic v 

Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa". 

o Prezentace a příspěvky německé, české a polské strany 

o prostor pro diskusi o prezentovaném obsahu 

3. Akční plán strategických doporučení pro činnost Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa na období 

2021-2027 

4. Různé, závěr, výhled a následné termíny 

5. Závěr semináře 
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Zápis 
Workshop v prioritní oblasti Kultura, vzdělávání a věda v ERN – ochrana památek v ERN 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Termín:  26.19..2022 

Čas:   od 10:00 hodin  

Místo:   Zemský úřad, Hochwaldstr. 29, Zittau 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BOD 1 Seminář zahájil a řídil pan Köhler. Účastníci se krátce představili. 

Workshopu se zúčastnili zástupci těchto organizací: 

❖ Görlitzer Fortbildungszentrum für Handwerk und Denkmalpflege e.V. Görlitz 

❖ Büro für Gestaltung und Forschung am Umgebindehaus 

❖ Windmühle Seifhennersdorf 

❖ Stiftung Umgebindehaus Neugersdorf 

❖ Interessengemeinschaft Bauernhaus KS Obercunnersdorf 

❖ Landkreis Görlitz, Denkmalschutz 

❖ Denkmalpfleger Seifhennersdorf 

❖ Řemeslná škola Jablonec nad Nisou 

❖ Liberecký kraj 

❖ ARR Liberec 

❖ Muzeum Česká Lípa 

❖ Gemeinde Leśna 

❖ Vereinigung der Denkmalpfleger in Jelenia Gόra 

❖ Zástupci Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 

 

BOD 2 Pan Jakubiec mimo jiné představil Dwór Czarne (zámek Schwarzbach) u Jelení Hory jako 

potenciální místo pro centrum odborného vzdělávání. Plánem polské strany je vytvořit školicí středisko 

pro řemeslníky a restaurátory historických památek a muzeum řemesel, jehož úkolem bude ochrana a 

aktivní propagace tradic a kulturního dědictví. 

V této souvislosti byly z polské strany představeny také rozpracované programové body pracovní 

skupiny "Památky": 

1. Téma "Řemesla - ochrana památek - vzdělávání" by mělo být důležitým bodem strategie Euroregionu 

Nisa-Nysa do roku 2027. 

2. cílem je vytvořit multimodulární síťovou platformu pro zviditelnění řemesel, zviditelnění jejich 

historického dědictví a tradic a pro vzdělávání kvalifikovaných řemeslníků v oblasti ochrany a zachování 

památek. Moduly této sítě by se měly skládat z různých subjektů: Školicí střediska, muzea, univerzity, 

nevládní organizace atd. 
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3. V první fázi realizace této iniciativy by měl být management v rukou třístranného (německého, 

českého, polského) týmu pracujícího na dobrovolné bázi. Tým by měl pracovat samostatně a čtvrtletně 

podávat členům pracovní skupiny zprávy o pokroku prostřednictvím e-mailu. Návrh: o složení tohoto 

týmu lze rozhodnout okamžitě.  

4. První fáze by neměla trvat déle než do konce třetího čtvrtletí roku 2023 a měla by být ukončena 

základními dohodami o organizační struktuře a cílovém programu pro provádění této iniciativy do roku 

2027. 

5. tato iniciativa by měla zahrnovat projekty, které byly vypracovány nebo realizovány mimo jiné ve 

střediscích v Görlitz, Jelení Hoře a Jablonci n/N. 

Pan Nieders okamžitě souhlasil s účastí na projektu. Stejně jako pan Dvořák a pan Jakubiec. 

Pan Kapałczyński informoval o konferenci památkářů, která se konala 17.-19. října 2022 v Toruni. Bylo 

rozhodnuto vytvořit tým odborníků (se členy pracovní skupiny ERN), aby se spojilo úsilí o popularizaci 

starých řemesel. Na příštím zasedání pracovní skupiny by mohla být podána zpráva o konkrétních 

opatřeních, která budou vypracována na základě práce týmu. 

Pan Dvořák poděkoval panu Jakubcovi za 40 let jeho neúnavného úsilí v této oblasti a krátce informoval 

o své mistrovské škole, která byla založena v roce 2004. Řekl, že to bylo hlavně kvůli výcviku ve starých 

řemeslech. Přitom podle něj trénuje ve třech úrovních: 

- Žáci → 3 školy: cca 80 žáků + učitelé, praktická práce se dřevem. 

- Žáci odborných škol → 5 škol: 15 učňů na parketáře (16-18 let). 

- Dospělí → mistři řemesel, kteří se chtějí dále rozvíjet, 1 x ročně kurz zakončený zkouškou. 

Na české straně nebyla státní podpora mistrovské zkoušky, ačkoli je uznávána v celé Evropě. Je to 

takříkajíc drahý koníček, který je možný pouze s finanční podporou rodiny, ze soukromých příjmů, 

případně prostřednictvím sponzoringu. 

Každé dva roky se ve Štýrském Hradci (A) koná soutěž "Euroskills", které se účastní mladí lidé do 25 let, 

zedníci, kuchaři, zdravotní sestry. Bylo navrženo navázat s touto skupinou kontakt. 

Aby zdůraznil význam tradičního řemesla, představil pan Pastva Křišťálové údolí, sklářské umění, které 

je neodmyslitelně spjato s historií Libereckého kraje na severu České republiky, a dále prezentovali 

dámy z českolipského muzea historii výroby a zpracování textilu na Českolipsku, která sahá až do 

středověku. 

BOD 3 Pan Köhler informoval o akčním plánu strategických doporučení pro činnost Euroregionu Neisse-

Nisa-Nysa na období 2021-2027. 

BOD 4 Pan Köhler ujistil účastníky, že prezentované příspěvky budou přeloženy do všech tří jazyků 

semináře a že příslušné jazykové verze budou účastníkům k dispozici. 
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POZNÁMKA 5 Nebyly vzneseny žádné další připomínky, a proto pan Köhler seminář oficiálně ukončil. 

 


