Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Obec Nečtiny, Centrum pro komunitní práci a Spolek pro obnovu venkova
Plzeňského kraje Vás zvou na seminář s názvem

Proměny českého venkova
Seminář se uskuteční dne 15.9.2010 od 10:00 do 17:00 v prostorách
společenského sálu hostince Na radnici v Nečtinech

Program:
blok č. 1

9:30 – 10:00
10:00 – 10:05
10:05 – 12:00
10:05 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00

blok č. 2

13:00 – 13:45
13:45 – 14:45

14:45 – 15:15

blok č. 3

15:15 – 16:00

blok č. 4

16:00 – 17:00
17:00

Prezence
Zahájení
Historický vývoj českého venkova
od roku 1945 do současnosti
Kolektivizace zemědělství a její důsledky
(Michal Kubálek, Česká zemědělská
univerzita)
Politika ve venkovských obcích
(Václav Bubeníček, Česká zemědělská
univerzita)
Existují společné kulturní prvky
české vesnice?
Typologie venkovského prostoru
(Silvie Kučerová, Zdeněk Kučera,
Univerzita Karlova)
Přestávka na oběd
Problematika chalupářství a
chatařství
Fenomén chalupářství a chatařství
očima sociologa (Petra Schindler, Ústav
pro soudobé dějiny AV ČR)
Interpretace místního kulturního
dědictví
Metoda Interpretace místního dědictví –
popis metody a příklady dobré praxe
z venkovských regionů
(Olga Žampová, Slavonická renesanční
společnost)
Jaká je budoucnost českého
venkova?
Workshop (moderátor Jan Martínek,
CpKP)
Exkurze v obci Nečtiny
Závěr semináře
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Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, potvrďte, prosím, svou účast do
13.9.2010 na e-mailové adrese administrativa.zc@cpkp.cz nebo telefonicky
na čísle 377 329 558.
Proč se seminář koná?
Venkovský prostor v České republice prošel za posledních 60 let velmi výraznou
proměnou. Kolektivizace zemědělství, odsun původních německých obyvatel nebo
násilné potlačování plurality venkovského kulturního a společenského života výrazně
proměnily charakter vesnic, venkovskou krajinu, způsoby hospodaření i tradice, které
se na venkově předávaly celá staletí z generace na generaci. Velmi výrazně ovlivnila
podobu venkova také změna politického sytému v devadesátých letech. Návrat
politické, kulturní i občanské plurality zahájil transformaci celé české společnosti,
tedy i venkovských oblastí. Tato změna měla na venkov, jak již to bývá, dopad
pozitivní i negativní. Mezi pozitivní dopady lze určitě zařadit postupnou obnovu
venkovského kulturního i přírodního dědictví, obnovu spolkové kulturní, společenské,
politické i ekologické činnosti, rozvoj venkovského podnikání i touhu resp. snahu
nalézt ztracenou paměť vesnic a krajiny. Mezi negativní dopady nepochybně patří
úbytek pracovních příležitostí, zvýšená migrace mladých lidí do měst či stále se
zhoršující veřejná dopravní obslužnost venkovského prostoru. Ať již jsou tyto změny
důsledkem komunistického režimu či nástupem pluralitní demokracie, utvářejí
společně stávající podobu venkovského prostoru a budou určující pro to, jakou roli
bude hrát venkov v 21. století. Cílem semináře je některé z výše uvedených vlivů,
změn či fenoménů popsat a v následné diskusi se pokusit definovat roli venkovského
prostoru v krátkodobé i dlouhodobé perspektivě.
Jak bude seminář probíhat?
Seminář je rozdělen do čtyř tématických bloků. První blok se zabývá problematikou
vývoje i současného stavu venkovských obcí. V tomto bloku představí dva
přednášející z Katedry humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České
zemědělské univerzity v Praze průběh i důsledky kolektivizace zemědělství na
českém venkově. Dále se budou zabývat genezí i fungováním místních venkovských
politik. První blok bude zakončen prezentací výzkumu, který realizovala Katedra
sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty University Karlovy, a
jehož cílem bylo sledovat rozdíly a společné prvky českého venkova a na jejich
základě definovat oblasti se společnými problémy a možnostmi rozvoje. Druhý blok
se bude zabývat některými z aspektů venkovského cestovního ruchu. V rámci první
přednášky bude pohledem sociologa popsán jeden z klíčových fenoménů české
vesnice - chalupaření a chatařství. Druhý příspěvek se bude zabývat popisem a
využitím metody Interpretace místního kulturního dědictví, což je metoda, která
nabízí postup, jak zatraktivnit místní kulturní i přírodní dědictví pro rozvoj cestovního
ruchu i pro místní obyvatele. Blok č. 3 bude věnovaný diskusi účastníků na téma
budoucnost českého venkova. V rámci čtvrtého bloku proběhne exkurze v obci
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Nečtiny, která byla vítězem celostátního kola soutěže Vesnice roku 2002, během níž
budou představeny aktivity a projekty, které obec realizovala resp. realizuje.
Co seminář přinese?
Účastníci semináře budou mít možnost získat inspirativní náměty pro svou další
činnost, a to ať prostřednictvím prezentací jednotlivých řečníků, 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 rozvoje
venkovských oblastí.

