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Obec Svojšín, Centrum pro komunitní práci a MAS Ekoregion Úhlava Vás 
zvou na seminář s názvem 

 
Obnova venkovského kulturního dědictví 

  
Seminář se uskuteční dne 16.6.2011 od 9:00 do 17:00 v prostorách 

zámku ve Svošíně 
 

Program semináře: 
 

8:30 – 9:00 Prezence  
9:00 – 9:10 Zahájení  
9:10 – 10:00 Venkovská krajina očima dětí 

(projekt Centra pro komunitní 
práci) 

Ida Kaiserová (Centrum 
pro komunitní práci) 

10:05 – 11:00 Existují společné kulturní prvky 
české vesnice? 

Jiří Woitsch (Filosofická 
fakulta Západočeské 
univerzity) 

11:10 – 12:00 Příběh obce Horní Jiřetín Vladimír Buřt 
(místostarosta obce 
Horní Jiřetín) 

13:00 – 14:00 Příčiny úpadku a možné 
perspektivy rozvoje českého 
pohraničí 

Tomáš Tožička (technik, 
teolog a odborník na 
rozvojovou 
problematiku) 

14:10 – 15:00 Jaká by měla být podpora péče o 
venkovské kulturní dědictví? – 
workshop 

Jan Martínek (Centrum 
pro komunitní práci) 

15:10 – 16:00 Rekonstrukce zámku ve Svojšíně Karel Petráň (starosta 
obce Svojšín) 

16:10 – 17:00 Prohlídka zámku ve Svojšíně: 
výstava Venkovská krajina očima 
dětí a výstava Živé paměti Sudet 

exkurze 

17:00 Závěr semináře  
 

 

Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, potvrďte, prosím, svou účast do 

13.6.2011 na e-mailové adrese tomas.svoboda@cpkp.cz nebo telefonicky 

na čísle 377 329 558. 
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Co bude obsahem semináře? 
 
Přednášky 
Program semináře tvoří pět přednášek, z nichž každá bude ukazovat problematiku 
obnovy venkovského kulturního dědictví z jiné perspektivy. Smyslem projektu Venkovská 
krajina očima bylo společně se školami z Mikroregionu Konstantinolázeňsko vytvořit 
výukový program, který dětem zprostředkuje historii i současnost jejich obce a tvůrčím 
způsobem je zapojí do ochrany přírodního a kulturního dědictví regionu, ve kterém žijí. 
Druhý příspěvek bude hledat odpověď na otázku, jaké jsou kulturní prvky české vesnice. 
Ve Francii či Itálii je kulturní vzor tradiční vesnice součástí kulturního dědictví a identity 
národa a tamní venkovské obce při plánování dalšího rozvoje velmi pečlivě dbají na to, 
aby byl zachován. Je možné tento přístup aplikovat i v České republice? Třetí přednáška 
semináře chce upozornit na fakt, že obec jako taková je kulturním dědictvím a naším 
cílem je o ní pečovat a vytvořit z ní kvalitní místo pro život našich potomků. Obci Horní 
Jiřetín hrozí, že bude po téměř osmi set letech historie zlikvidována kvůli těžbě uhlí. 
Místní obyvatelé i samospráva vedou dlouhý boj o to, aby jejich domov nedopadl 
podobně jako Libkovice a další desítky obcí, které byly v severních Čechách kvůli těžbě 
uhlí zničeny. Odpolední program semináře zahájí přednáška, která bude hledat příčiny 
devastace pohraničních oblastí České republiky a zároveň nastíní i možné směry jejich 
obnovy a rozvoje. Jelikož se seminář koná na zámku ve Svojšíně, bude určitě inspirující 
poslechnout si příběh obnovy tohoto zámku, který bude obsahem posledního příspěvku 
předcházejícího vlastní prohlídce zámku.  
 
Výstavy 
Součástí semináře budou i dvě výstavy. První z nich se jmenuje Venkovská krajina 
očima dětí a obsahuje dětské výstupy ze stejnojmenného projektu, který bude během 
semináře představen. Na výstavě je možné vidět fotografie ze soutěže dětí a učitelů 
s názvem „Můj vztah ke krajině, kde žiji“, dětské výkresy i texty, v nichž děti popisují 
svou obec a její okolí, nebo videorozhovory dětí a rodičů na téma „krajina, ve které žiji“. 
Výstava Živé paměti Sudet nám zprostředkuje vzpomínky českých i německých 
pamětníků na předválečný život v českém pohraničí. Součástí výstavy jsou i historické a 
současné fotografie obcí, ve kterých tito lidé žili. 
 
Workshop    
Účelem workshopu bude diskutovat silné i slabé stránky státní i evropské podpory péče o 
venkovské kulturní dědictví. Účastníci se také pokusí definovat oblasti péče o venkovské 
kulturní dědictví, na které by se měl klást důraz v programovacím období 2013 – 2020.         
 
Co seminář přinese?    
Účastníci semináře budou mít možnost získat inspirativní náměty pro svou další činnost, 
a to jak prostřednictvím jednotlivých příspěvků, tak i v diskusích, které jsou naplánovány 
po každém bodu programu a v rámci workshopu. Důležitým aspektem semináře bude 
možnost setkání zástupců státní správy, samosprávy a neziskových organizací 
v mezisektorovém dialogu k problematice obnovy a péče o venkovské kulturní dědictví. 
 


