Gospodăria tipică săsească este un model de bună
organizare şi funcţionalitate.
BINE

RECOM ANDĂRI
1. Nu demolaţi şurile!

3. Nu schimbaţi întreaga învelitoare:
înlocuiţi ţiglele sparte tot cu ţigle
tradiţionale solzi.

Cu cheltuieli mici acestea pot fi reparate şi, dacă nu
mai sunt folosite, pot primi o nouă utilizare, ca şi
spaţii de depozitare, ateliere sau camere de oaspeţi.

Învelitoarea tradiţională este reprezentativă pentru
arhitectura gospodăriilor rurale şi are valoare
istorică şi ambientală.

BINE

Ţiglele solzi făcute manual, din lut local, sunt mai
rezistente, uşor de montat, şi mai bine adaptate la
caracteristicile de climă şi relief ale zonei. În plus,
armonia acoperişurilor contribuie la frumuseţea
peisajului. În schimb, o învelitoare nepotrivită
poate deteriora imaginea întegului sat.
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În trecut, o şură mare şi frumoasă era oglinda bunului
gospodar. Şi astăzi, aşezarea regulată a şurilor şi
caselor creează o impresie plăcută asupra satului
în ansamblu, privit de pe dealurile vecine, lucru
care atrage vizitatorii.

GREŞIT
!
Uneori grajdurile şi şurile sunt printre cele mai
vechi clădiri din sat. Ele pot oferi informaţii istorice
importante (de multe ori anul construcţiei este
încrustat în grindă).

2. Asiguraţi o bună scurgere a apei de
ploaie în jurul zidurilor şi stâlpilor de
susţinere.

De aceea este important să păstraţi aceste
elemente arhitecturale – şura, grajdul, hambarul –
pentru a nu reduce din valoarea şi frumuseţea
proprietăţii dumneavoastră.

Umezeala afectează lemnul şi chiar zidul de
cărămidă. Săpaţi rigole pavate cu piatră de râu pentru
scurgerea apelor pluviale, folosind panta naturală a
terenului. Nu pavaţi cu ciment în jurul clădirilor
tradiţionale.

GREŞIT
!
Este adevărat că ţiglele tradiţionale sunt din ce în
ce mai greu de găsit, dar există totuşi producători
accesibili, în Sighişoara, la Băţanii Mari (jud.
Covasna), la Mălâncrav (jud. Sibiu) şi la Viscri (jud.
Braşov).

4. Când reparaţi grinzile şi stâlpii de lemn,
încercaţi să păstraţi cât mai mult din
materialul original, înlocuind doar părţile
deteriorate. Folosiţi pe cât posibil îmbinări
tradiţionale din lemn.
Dacă sunt realizate corect, îmbinările tradiţionale
cu cepuri şi cuie de lemn sunt mai rezistente, mai
estetice şi mai potrivite pentru şuri şi acoperişuri
decât folosirea cuielor şi legăturilor de metal.
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AVANTAJE

AVANTAJE
O şură frumoasă, cu materiale autentice şi de calitate vă oferă următoarele avantaje:



Contribuie la aspectul plăcut al
satului dumneavoastră, lucru care va
atrage vizitatori şi va creşte valoarea
casei dumneavoastră;



Păstrează
integritatea
şi
valoarea istorică şi materială a
gospodăriei dumneavoastră;



Poate găzdui un spaţiu de locuit
suplimentar, atâta timp cât nu se
modifică structura şi aspectul
exterior al construcţiei;
Apelând la meşteri din satul sau comuna
dumneavoastră, veţi contribui de asemenea şi la
dezvoltarea economică durabilă a zonei, prin
stimularea unor mici afaceri în domeniul
meşteşugurilor tradiţionale cum ar fi producţia de
ţigle, tâmplăria şi dulgheria.

INFORMAŢII UTILE
Ghid de întreţinere şi reparaţii

ŞURI ŞI GRAJDURI
Stimaţi locuitori ai satelor săseşti,
Casele şi gospodăriile dumneavoastră vechi au o
valoare istorică şi culturală remarcabilă.



Stimulează
dezvoltarea
economică a zonei prin încurajarea
micilor
afaceri
în
domeniul
meşteşugurilor tradiţionale.
Proiect
finanţat
de
Guvernele
Islandei,
Principatului Lichtenstein şi Norvegiei prin
Mecanismul Financiar al Spaţiului Ecomonic
European.
Fundaţia Mihai Eminescu Trust
Aprilie 2010
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod
necesar poziţia oficială a Mecanismului Financiar
SEE.
Pentru informaţii oficiale despre Mecanismul Financiar al
Spaţiului Economic European (SEE), accestaţi:
http://www.eeagrants.org

Cu cât sunteţi mai bine informaţi cu privire la
metodele corecte de întreţinere şi reabilitare a
acestor clădiri, cu atât acestea vor rezista mai
mult, păstrându-şi frumuseţea şi caracterul
deosebit, iar valoarea lor va creşte.
De aceea, Fundaţia Mihai Eminescu Trust vă pune
la dispoziţie această serie de broşuri, conţinând
sfaturi şi informaţii simple care vă vor ajuta să vă
bucuraţi mai mult de casă.

