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VATRA SASCHIZANA
Comunicat de presă

CERAMICA DE SASCHIZ REVINE DIN TRECUT
Fundația ADEPT Transilvania și Primăria Saschiz vă invită vineri, 7
august 2015, la Saschiz, pentru inaugurarea Atelierului de Ceramică,
eveniment desfășurat în cadrul Săptămânii Haferland.
Amenajarea atelierului a fost posibilă prin implicarea Fundației
ADEPT Transilvania sprijinită de către Fundația Camelia Botnar din Anglia,
și a Primăriei Comunei Saschiz.
Fundația Camelia Botnar oferă tinerilor care provin din familii
dezavantajate, posibilitatea să învețe o meserie într-unul din atelierele
fundației (tâmplărie, fierărie, ceramică și olărit). În atelierul de ceramică de la
Cowfold – Anglia au dobândit deprinderile tinerii din zona Târnava Mare.
Fundația ADEPT Transilvania, care are drept misiune conservarea
biodiversității și a comunităților de mici fermieri care le-au creat și menținut, a coordonat acest proiect, iar Primăria Saschiz a
amenajat spațiul pentru funcționarea atelierului.
Proiectul Atelierului de Ceramica își propune să reînvie meșteșugul uitat al olăritului specific acestei zone. În
localitatea Saschiz a existat o breaslă a olarilor din secolul al XVII-lea, motivele din cauza cărora a dispărut acest tip de ceramic
neputand fi documentate. Tehnica sgraffito practicată de breasla olarilor din Saschiz presupune aplicarea unui strat de glazură,
după uscarea stratului fiind desenat modelul dorit pe obiectul de ceramică. După ardere, rămîne imaginea desenată pe fondul de
culoarea glazurii. La Saschiz se folosea o glazură de tip albastru cobalt, care nu mai poate fi reprodusă în prezent. Tehnica
sgraffito a fost abandonată, însă meșteșugul a fost continuat până în secolul al XX-lea,
ornamentele fiind realizate prin aplicarea emailului albastru. Redescoperirea vechii tehnici
sgraffito a fost posibilă cu ajutorul partenerilor din Anglia de la Fundația Camelia Botnar,
însă glazura folosită astăzi este una permisă și în industria alimentară.
În atelierul restaurat și amenajat prin grija Comunei Saschiz și al primarului
Ovidiu Șoaita, vor lucra doi tineri din zonă, instruiți prin Fundația Camelia Botnar.
Fundația ADEPT Transilvania va coordona funcționarea atelierului precum și
promovarea și comercializarea produselor obținute în atelier. Acest proiect poate fi și un
bun prilej pentru dezvoltarea de activități turistice, prin organizare de ateliere de lucru
pentru prezentarea meșteșugului, vizitatorii putând avea şi posibilitatea de a dobândi
deprinderi specific olăritului.
Inaugurarea Atelierului de Ceramică la Saschiz nu reprezintă doar un exemplu de
bună practică în dezvoltarea rurală, ci creează locuri de muncă și oferă surse de venit,
insuflându-le totodată localnicilor un sentiment de mândrie locală și bucuria apartenenței
la o comunitate cu vechi tradiții.
Veniți, așadar, să vedeți atelierul în funcțiune, să va informaţi despre tehnica
olăritului care nu a mai fost folosită în Saschizul ultimilor 60 de ani și să întâlniți olarii
locali care au fost pregătiți în acest proiect comun.
„Să vedem cum lutu-ascultător,/E modelat de-un ancestral alean/ Și încet-încet se schimbă în ulcior,/ Dup-un vechi
obicei saschizean” RSVP, pentru mai multe detalii Ben Mehedin: saschiz@fundatia-adept.org, 0752 264 580
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ANUNTURI


VÂND casă în localitatea Saschiz, nr. 492A. Persoană de contact: Ganga Irimie Ilie. Telefon : 0757.206.473



CUMPĂR costum popular săsesc pentru femeie şi pentru bărbat (eventual de copil) şi carte de bucate (gătit) în
limba germană. Telefon 0745981139 - Pensiunea Cartref



Facturile Orange, Cosmote si Boom TV se pot plăti şi la Poşta din Saschiz!



Închei Asigurări RCA pentru maşini, case. Persoană de contact: agent Costea Elisabeta (Bobi poştă) Telefon :
0740.511.968



Asigurari Groupama: închei asigurări obligatorii pentru locuinţe, asigurări maşini, călătorii ş.a. Contact : Mihai
Angela, loc. Saschiz nr. 454, telefon: 0265.711.808



Vând casă în localitatea Saschiz, nr. 491. Preț negociabil. Relatii la d-na Țârcă Sabina, Saschiz nr. 491



De vânzare prin Second Hand: încălțăminte, pulovere, cămăși, geci, pantaloni, fuste şi alte articole pentru bărbați,
femei, copii; lenjerie, pernițe de ornament, șorțuri, halate, ş.a. Prețuri convenabile. Marfă din import. Toate acestea le
găsiți la familia Nemeth, str. Principală nr. 604, Saschiz



Centrul de Consultanţă Camerală Târnava Mare SRL din Saschiz oferă consultanţă fermierilor şi altor categorii de
beneficiari pentru elaborarea şi depunerea de proiecte spre obţinerea de finanţare prin PNDR 20014 – 2020 . Persoane
de contact: Marius Burlan – 0744.451.262, Horatiu Ţirca - 0754.940.553



De vânzare purcei de 10 săptămâni. Relaţii la telefon 0265.711664 sau 0747.571.414

ANUNT IMPORTANT privind COLECTAREA GUNOAIELOR!
Colectarea gunoaielor se face în ziua de joi, o dată la două săptămâni, ca urmare a costurilor mari de
transport şi de depozitare a gunoaielor menajere.
Deşi, în repetate rânduri, s-a adus la cunostinţa cetăţenilor comunei Saschiz că este interzisă aruncarea
gunoaielor, mulţi cetăţeni nu înţeleg că poluează mediul în care trăim cu toţii şi continuă să arunce gunoaie în
dispreţul tuturor. Pe această cale, facem apel la cetăţenii responsabili ai comunei Saschiz ca, în momentul în
care observă persoane ce transportă gunoaie menajere cu tractorul, căruţa sau alte mijloace de transport şi
aruncă gunoaiele la vale, pe câmp şi în alte locuri nepermise, să sesizeze imediat Primăria şi Poliţia pentru a
se aplica amenzile prevăzute de lege.
Primăria Comunei Saschiz

ABC-ul obţinerii fondurilor europene
În lucru: o noua Strategie de Dezvoltare Locala a GAL Dealurile Tarnavelor
Motto: ,,Doar noi știm cum vrem să arate locul în care trăim”
Fondurile nerambursabile oferite prin Strategie de Dezvoltare Locală a GAL Dealurile Târnavelor au fost epuizate.
Pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020 e nevoie de o nouă Strategie de Dezvoltare Locală şi selectarea acesteia spre finanţare
de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru ca GAL Dealurile Târnavelor să poate lansa din 2016 noi sesiuni
de depunere de proiecte destinate investiţiilor în agricultură şi activităţi non-agricole.
GAL Dealurile Târnavelor împreună cu ProPark – Fundația pentru Arii Protejate, organizează in perioada august –
septembrie 2015, şapte grupuri de lucru tematice (GLT-uri) pentru elaborarea noii Strategii de Dezvoltare Locală, structurate pe
următoarele domenii: GLT ape, GLT agricultură , GLT silvicultură, GLT vînătoare, GLT turism , GLT patrimoniu şi GLT
planificare strategică. Pentru fiecare grup de lucru se vor organiza câte două întruniri. Numărul de participanţi la un GLT este
de maximum 15 persoane. Cei interesaţi să participe se pot înscrie trimiţndu-ne un email pe adresa:
dealuriletarnavelor@yahoo.com
Ne dorim un proces de planificare participativ si integrat şi, mai ales, vrem să aflăm de la locuitorii din
comunele membre GAL Dealurile Târnavelor care sunt nevoile de dezvoltare prin LEADER in zona noastră!
Biroul GAL Dealurile Târnavelor
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FOARTE IMPORTANT!!!
SASCHIZ – SIT RURAL UNESCO - Un patrimoniu cu valoare recunoscută la nivel mondial, ce trebuie şi
merită protejat !
În data de 16 noiembrie 1972, Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă
şi Cultură - UNESCO a adoptat ,, Convenţia pentru protecţia patrimoniului mondial şi cultural”. Statele semnatare
ale Convenţiei s-au angajat să ia toate măsurile juridice, ştiinţifice, tehnice, administrative şi financiare adecvate în
vederea identificării, protejării, conservării şi valorizării patrimoniului cultural şi natural (art. 5 din Convenţie). În
prezent, 851 de situri culturale şi naturale din 184 de ţări sunt înscrise în Lista patrimoniului mondial – UNESCO.
Aceste situri beneficiază de măsuri de protecţie şi valorizare conform procedurilor internaţionale, elaborate în
respectul ,,Convenţiei pentru protecţia patrimoniului mondial şi cultural”.
În cazul în care Statul nu respectă angajamentele luate şi prevederile Convenţiei, iar situl înscris în Lista
patrinoniului mondial este pus în pericol, există posibilitatea înscrierii respectivului sit pe o Listă a patrimoniului
mondial în pericol sau chiar eliminarea din Lista patrimoniului mondial a acestui sit.
Conform Monitorului Oficial al României nr. 670 bis/01.10.2010 la nivelul comunei Saschiz sunt înscrise
următoarele obiective de patrimoniu:
-

Aşezarea romană de la Saschiz – Cetatea Uriaşilor la 4 km NE de comună, sec.II-III p.Chr., cod LMI MS–Is-B–15412
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate – sat Cloaşterf, com. Saschiz, cod LMI MS –II-a-A.15631
Biserica evanghelică fortificată Cloaşterf – sat Cloaşterf, nr. 85, com. Saschiz, cod LMI MS-II-m-A15631.01
Incinta fortificată - sat Cloaşterf, com. Saschiz, cod LMI MS-II-m-A-15631.02
Castelul Haller – sat Mihai Viteazu, com. Saschiz, sec. XVI-XVIII, cod LMI MS-II-m-A-15724
Casă – sat Mihai Viteazu, nr. 28. Com. Saschiz, cod LMI MS-II-m-B-15725
Cetate de refugiu- Saschiz, pe platoul unui deal, la vest de localitate- sec. XIV-XVIII, cod LMI MS-II-mA15780
Situl rural Saschiz (toate casele din localitatea Saschiz) – inc.sec. XX, sit delimitat conform avizului de
clasare 810/E/1998 al Ministerului Culturii, cod LMI MS-II-s-A-15781
Ansamblul bisericii evanghelice fortificate – sat Saschiz, sec. XIV-XVIII, cod LMI MS-II-a-A-15782
Biserica evanghelică fortificată – sat Saschiz, nr. 304, 1493-1525, cod LMI MS-II-m-A-15782.01
Incinta cu turnul-clopotniţa - sat Saschiz, nr.304, turn sec.XIV, incinta 1493-1525, supraînălţare turn 1678 –
cod LMI MS-II-m-A-15782.02
Autorităţile locale au rolul să monitorizeze şi să controleze aplicarea reglementărilor legale cu privire la
protejarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, a programelor şi planurilor de
protecţie şi gestiune.
Toate construcţiile din localitatea Saschiz formează un întreg patrimoniu cuprins în Lista
patrimoniului mondial UNESCO. Astfel că, în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Saschiz nr. 41/18.01.2002, prelungită prin HCL nr. 54 din
04.11.2014, autorizarea executării construcţiilor, restaurarea clădirilor, etc. se face cu avizul
Ministerului Culturii!!
Regulamentul Local de Urbanism mai prevede următoarele:

-

Finisajele construcţiilor amplasate în frontal străzii principale vor fi specifice localităţii
Se interzice utilizarea tablei, a azbocimentului la învelitori
Se interzice montarea geamurilor termopan, a porţilor din fier, etc.
Coloristica faţadelor trebuie să fie specifică localităţii!

În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, orice lucrări de construcţii, precum cele de intervenţii
la monumentele istorice sau la imobilele aflate în zona de protecţie a acestora se realizează doar dacă aceste tipuri

de lucrări au fost autorizate. Vă atenţionăm că: în cazul în care nu se respect aceste prevederi, se pot aplica
amenzi contravenţionale sau pot fi încadrate ca fapte de natură penală.
Primăria comunei Saschiz
Nota redacţiei Vatra Saschizană: Vă reamintim că, în anul 2012, Primăria Saschiz a distribuit gratuit, în toate
gospodăriile din sat, pe bază de semnătură, broşura informativă “ Ghid de bune practici pentru proprietarii de cladiri
de patrimoniu din localitatea Saschiz-sit rural UNESCO”. Acest material a fost menit să vă ajute pe dumneavoastră,
locuitorii satului Saschiz, în calitate de proprietari sau chiriaşi ai clădirilor cu valoare de patrimoniu, să înțelegeți
responsabilităţile pe care le implică orice lucrare neautorizată asupra clădirilor și de a vă determina să nu mai
interveniți în mod greșit, modificîndu-le aspectul! Exemplificările din Ghid sunt pe înţelesul tuturor, cu fotografii, de
tipul ,,aşa da” şi ,,aşa nu”.
Vă sfătuim să ţineţi cont de aceste recomandări , să vă adresaţi Primăriei şi să vă consultaţi cu specialişti pentru orice
tip de intervenţie (reabilitare, restaurare, reparaţii, ş.a.m.d.) doriţi să faceţi la clădirile din zona protejată (inclusiv
schimbarea tâmplăriei ferestrelor, aporţii, acoperişului, etc.).
Ghidul de bune practici se găseşte şi pe site-ul Primăriei Saschiz, la următorul link:
http://www.saschiz.ro/fisiere/pagini_fisiere/ghid_saschiz_web.pdf

Comunicat de presă
CONCURS DE FOTOGRAFII CU TEMA „Prinde sigla LEADER”
GAL Dealurile Tarnavelor derulează concursul de fotografie cu tema „Prinde sigla LEADER”.
Concursul este deschis în perioada 06 aprilie – 15 august 2015 și se adresează persoanelor cu vârsta peste 12 ani.
Calendarul competiției și condiții de participare:
1. 15 august 2015 – termenul limită pentru transmiterea fotografiilor
•
Fotografiile vor fi trimise electronic, la adresa de email dealuriletarnavelor@yahoo.com ; Fiecare fotografie
trebuie să aibă rezoluție de min. 150 dpi .

•



Fișierul fiecărei fotografii va fi identificat astfel:
Localitate _ Nume_Prenume_Titlu.jpeg
(ex: Apold_Ionescu_Gheorghe_tractorLEADER.jpeg)



În mesajul trimis, participanții vor menționa numele complet și vor furniza date de contact (email si nr. de
telefon)
Un participant poate trimite oricâte fotografii consideră, dacă acestea corespund condițiilor de participare

IMPORTANT: Vor fi acceptate în competiție doar fotografii realizate în una din comunele membre GAL
Dealurile Târnavelor, respectiv: Albești, Apold, Daneș, Nadeș, Saschiz și Vînători – județul Mureș, Biertan și
Laslea – județul Sibiu
•
Participarea la concurs, prin trimiterea fișierelor la adresa de email a competiției, implică automat acceptul
ca fotografiile respective să poată fi utilizate de GAL Dealurile Târnavelor în cadrul publicațiilor, afișărilor on-line,
precum și pe orice alt suport în cadrul evenimentelor și/sau activităților pe care GAL DT le desfăşoară.
•
Fotografiile trebuie să fie originale, să nu fi fost publicate anterior în alte medii de informare și să nu fi fost
premiate în cadrul altor competiții de fotografie. Prin participarea la concurs, autorii își asumă respectarea
condițiilor menționate anterior!
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2. 15 – 19 august 2015, ora 16:00 – fotografiile vor fi postate pe pagina de Facebook a GAL Dealurile
Târnavelor si pot fi votate prin “like” . In functie de numarul de voturi/like-uri se vor acorda premiile I, II si
III.
3. 20 august 2015- Anunțarea rezultatelor
PREMII:
Toți participanții vor primi cât un set de materiale de informare privind implementarea Strategiei de Dezvoltare
Locală a GAL Dealurile Târnavelor. Pentru locurile I, II si II se vor acorda premii, surpriză!
GAL Dealurile Târnavelor va selecta trei fotografii pentru a fi expuse la activitatile/evenimentele organizate.
Fotografiile vor fi postate, de asemenea, pe website-ul www.tarnava-mare.ro
Biroul GAL Dealurile Târnavelor

FUNDAŢIA ADEPT TRANSILVANIA VĂ INFORMEAZĂ

Viscri – Sighișoara – două obiective UNESCO sunt legate printr-un traseu unic

În preocuparea continuă a Fundației ADEPT Transilvania de a găsi acele proiecte de dezvoltare care să se
potrivească specificului zonei, rețeaua de trasee pentru bicicletă este deosebit de importantă pentru infrastructura de
turism din Târnava Mare.
Începând cu această vară, Sighișoara și Viscri sun legate printr-un traseu ce străbate păduri, pășuni și fânețe,
livez și sate cu biserici fortificate. Peisaje unice, care preluate prin ochii privitorului și convertite în amintiri
constituie o experiență turistică de neuitat.
Construcția acestui traseu a fost posibiliă prin munca și energia lui Cornel Stanciu – colegul nostru, sprijinit
de o echipă inimoasă de localnici, din comunele Bunești și Saschiz, în cadrul proiectului „Infrastructură verde în
situl Natura 2000 Sighișoara – Târnava Mare – Descoperiți Târnava Mare pe bicilcetă” Finanțarea a fost asigurată
de către guvernul elvețian în cadrul programului „Contribuția elvețiană pentru extinderea Uniunii Europene” de
către Fundația Orange.
Inaugurarea traseului se va face printr-un concurs organizat în cadrul săptămînii Haferland – o sărbătoare în
care organizații active în „Țara Ovăzului” celebrează împreună. Între alte manifestări culturale ca: povești despre
viața în Haferland, Olăritul prinde viață la Saschiz, concert de orgă la biserica din Viscri sau sărbătoarea verii la
Roadeș. Organizațiile implicate sunt: Peter Mafay Stiftung – Fundația Tabaluga, Mihael Schmidt Stiftung –
Fundația Michael Schmidt, Fundația Mihai Eminescu Trust și Fundația ADEPT Transilvania.
Vă așteptăm la inaugurarea traseului, iar pe viitor la întreținerea lui pentru că acest element de infrastructură
deservește și leagă mai mulți factori de interes din zona noastră, că vorbim de proprietari de pensiuni sau de
magazine sau chiar producători locali de alimente proaspete pentru turiști.
Fundaţia ADEPT Transilvania
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