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Pozvánka na workshop 

na téma  

"Památková péče v Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa" 

 

Datum:   14.02.2019   

Místo jednání:   Bývalá Továrna Mastných, Lomnice nad Popelkou 
  
Vážení,  
 
Jménem české strany Euroregionu Nisa Vás srdečně zvu na jednání k výměně zkušeností a informací 
v oblasti památkové péče na území Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa. Workshop se koná v rámci 
projektu KONEG – koordinační síť euroregionálních skupin. 
 
Program:  
 
Témata: 
 
1. Přivítání/ zahájení 
2. Schválení zápisu z minulého jednání 
3. Průmyslová architektura jako součást regionální průmyslové kultury – významné příklady:   
prezentace české, německé a polské strany 
4. Prohlídka bývalé továrny „Továrna Mastných“ 
5. Archeologická konference – aktuální stav příprav 
6. Aktualizace kontaktních údajů všech členů 
7. Následující termín, ostatní 
 
 
Jednání bude tlumočeno. 
 
 
 
 
S pozdravem 

 

Jaroslav Zámečník 
Euroregion Nisa 
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Zápis z workshopu 

na téma  

"Památková péče v Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa" 

Datum:  14.02.2019  

Místo jednání:  Bývalá Továrna Mastných, Lomnice nad Popelkou 
 
Přítomni: dle prezenční listiny 

 
1. Přivítání 

2. Úprava programu jednání – doplnění bodu „Volba předsedy“ a změna v pořadí bodů 

programu (Exkurze přesunuta na začátek) 

3. Volba předsedy pracovní skupiny 

Paní Wirth navrhla, aby předsedou pracovní skupiny byl vždy zástupce té strany, která pracovní 

setkání pořádá. Následovala diskuse, o bodu nebylo hlasováno, ale z diskuse vyplynulo, že přítomní s 

principem souhlasí. Příští jednání se koná v Polsku a předsedou bude tedy někdo z polských 

účastníků.  

4. Prohlídka objektu Továrny Mastných – prohlídku zajistil pan Doležal, majitel objektu. 

5. Paní Anja Nixdorf-Munkwitz přestavila bývalou elektrárnu a Nadaci Kraftwerk-Hirschfelde, 

která se o objekt bývalé továrny stará. Ve své prezentaci vyzvala ke spolupráci, jejímž cíle by 

měla být dokumentace industriálních památek. 

6. Jan Randáček prezentoval příklady úspěšných i neúspěšných konverzí industriální 

architektury na české straně Euroregionu Nisa. 

7. Jacek Jakubiec pohovořil o ochraně industriálních památek v polské části ERN. 

8. Archeologie 

Paní Wirth shrnula závěry – organizátorem konference by měl být Euroregion Nisa, zvažuje se místo 

jednání. Protože archeologové z české strany ERN neprojevili jednoznačný zájem o pořádání 

konference, bude se konference pravděpodobně konat v Žitavě. Protože financování konference 

musí být uzavřeno do konce kalendářního roku, jeví se jako nejvhodnější termín konání říjen 2019.  
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Hlavním tématem konference by měla být archeologická památková péče. Přednášky by měly být 

honorované. Každá strana znovu osloví archeology s novými informacemi ke konferenci a vyzve je k 

účasti a ke stanovení obsahu konference. Paní Wirth k tématu rozešle mail. Jacek Jakubiec 

informoval o jednání skupiny odborníků k archeologii, která se konala 31. 1. 2019 v Jelení hoře. 

9. Různé/diskuse 

1. Pan Kapalcinski informoval o existenci polských investorů, kteří zvažují přestěhování 

podstávkových domů z Německa do Polska a ptal se na možnosti. Německá strana 

potvrdila technickou proveditelnost, ale upozornila, že památka ztratí kontakt se svým 

místem a že v případě zapsaných památek je to nemožné. 

2. Na zámku Czocha se bude konat konference European Culture Commonwelth, na kterou 

jsou zváni odborníci z Euroregionu Nisa. 

3. Jacek Jakubiec navrhl ustanovení pracovní podskupiny Archeologie. Proti vzniku 

samostatné podskupiny se postavila česká strana, která upozornila, že takto by mohlo 

vznikat nekonečně mnoho pracovních podskupin a není zajištěna náplň a pravidelnost 

setkání takových podskupin. Česká strana připomněla dosavadní praxi, kdy se jednání 

vždy konala na konkrétní téma a jednáních se mohl zúčastnit přizvaný host. Paní Wirth 

toto víceméně potvrdila, když navrhla, aby každá strana měla širší okruh účastníků, kteří 

by se jednáních účastnili operativně dle obsahu jednání. Následovala diskuse, z níž 

vyplynulo, že samostatné pracovní podskupiny se prozatím nebudou zakládat a zachová 

se stávající praxe. 

4. Německá strana navrhuje zřídit otevřenou (internetovou?) platformu pro odborníky z 

památkové péče, která by obsahovala články, prezentace, diskusi na vybraná témata... 

10. Příští jednání se bude konat v polské části Euroregionu Nisa v termínu, který bude ještě blíže 

určen (14. nebo 16.5.?) Předsedou jednání bude někdo z polských účastníků, místo jednání 

bude upřesněno. 

 
 
Zapsal Jan Randáček, 18. 2. 2019 
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