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

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

Termín:  04.07.2022 

Čas:    10:00 hodin 

Místo:    Euroregion Neisse e.V. v Žitav 

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

Workshop se konal v rámci projektu „Posílení institucionální spolupráce v Euroregionu Neisse-Nisa-

Nysa“, číslo projektu 100376079. 

Účastníci: viz prezenční listina 

Workshop byl tlumočen do češtiny, němčiny a polštiny. 

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

Program jednání 

BOD 1 Uvítání/zahájení a krátké představení 

BOD 2 Strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2021-2027 

BOD 3 Aktuální aktivity/opatření na každé straně hranice 

BOD 4 Vyhodnocení akce „Den otevřených dveří podstávkových domů 2022“ 

BOD 5 Plánované aktivity, postupy, termíny 

BOD 6 Ostatní, závěr, výhled a následné termíny 

BOD 7 Ukončení workshopu 

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

BOD 1 Pan Köhler, jednatel Euroregionu Neisse e.V. zahájil workshop. Proběhlo krátké představovací 

kolečko účastníků.  

Zastoupené organizace/ instituce: 

❖ Büro für Gestaltung und Forschung am Umgebindehaus 

❖ Landesamt für Archäologie Sachsen 

❖ Stiftung Umgebindehaus Neugersdorf 

❖ Informationszentrum Umgebindehaus/Hochschule Zittau/Görlitz 

❖ Windmühle Seifhennersdorf 

❖ IG Bauernhaus KS Obercunnersdorf 

❖ Společnost TUR 

❖ Liberecký Kraj – Odbor památkové péče 

❖ Obec Stará Kamienica 
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❖ Obec Leśna 

❖ Sdružení památkové péče Jelenia Gόra 

Pan Köhler připomněl základní podmínky výše uvedeného projektu, v jehož rámci je financování 

workshopů v jednotlivých prioritních oblastech (podle stále platných strategických doporučení pro 

činnost Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa) možný. Byl pojmenován i časový rámec projektu a tím bylo 

upozorněno na možnost další výměny zkušeností v rámci projektu 

BOD 2 Pan Köhler informoval o aktuálním stavu vývoje strategických doporučení pro činnost 

Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa pro dotační období 2021-2027 a o dalších krocích k jejich dokončení a 

uveřejnění. 

BOD 3 Pan Menzel z Kanceláře pro design a výzkum podstávkových domů (Büro für Gestaltung und 

Forschung am Umgebindehaus) představil evropský výzkumný projekt pro rozvoj kulturní turistiky 

„TExTOUR“. 

Poté Dr. Wojnicz ze Saského zemského úřadu pro archeologii představila v březnu dokončený projekt 

„1000 let Horní Lužice – lidé, hrady, města“. Cílem tohoto projektu je zvýšit turistickou a kulturní 

atraktivitu území i kulturní participaci prostřednictvím propagace kulturního a archeologického 

dědictví a jeho následné veřejné prezentace. 

Po části prezentací dal pan Köhler prostor pro dotazy a připomínky. 

BOD 4 Po krátké přestávce byl všemi třemi stranami diskutován a hodnocen „Den otevřených dveří 

podstávkových domů 2022“. 

BOD 5 V rámci krátkých zpráv o plánovaných aktivitách byla představena nová webová aplikace 

www.umgebindehaus.de, která nabízí možnost celoročně navštívit podstávkové domy a zažít ukázky 

řemesel. 

Polská strana informovala o plánovaném 2denním semináři, částečně na téma „Řemesla, památková 

péče, odborné vzdělávání“. 

Euroregion Neisse e.V. nabídl, že zorganizuje další výměnu zkušeností a informací, jakmile bude chtít 

jedna strana diskutovat o konkrétním tématu nebo bude obecný zájem o třístranný dialog. Účastníci 

mají možnost kdykoliv nahlásit potřebu diskuse u příslušných kontaktních osob (de strana - paní Wirth, 

cz strana - paní Ženíšková, pl strana - paní Zawiła).  

BOD 6 Nebyly žádné další připomínky, pan Köhler workshop oficiálně ukončil. 

 

Přílohy:  

 Prezentace 

 Prezenční listina 


