Litomyšl

Benátky

Osík

Dolní Újezd

Čistá

čp. 103

Trstěnice

Chmelík

směr Čistá, Litomyšl

Trstěnice
21. - 23. 5. 2004

směr
Dolní Újezd

13. sněm SOVAMM
&

čp. 103

krátký poznávací kurz lidové architektury
od nejstarších objektů do počátku 20. století

směr Chmelík, Polička

směr Karle, Svitavy

Společnost pro obnovu vesnice a malého města
63500 Brno-Bystrc, Kuršova 30
Sdružení pro stavebně historický průzkum
161 00 Praha 6 - Ruzyně, Stochovská 151/12

Společnost pro obnovu vesnice a malého města a sdružení pro stavebně
historický průzkum pořádají v usedlosti čp. 103 v Trstěnici u Litomyšle ve
dnech 21. - 3.5.2004 krátký poznávací kurz lidové architektury. Akce je určena pro aktivní zájemce o průzkumy a dokumentaci lidové architektury. Využívá
mimořádného bohatství dané oblasti, kde je na poměrně malém území zastoupena řada velmi hodnotných vesnických staveb od 16. do počátku 20. století.
Účastníci budou mít možnost důvěrněji se s nimi seznámit díky průzkumům
provedeným v rámci grantového projektu SOVAMM Litomyšlsko - Vysokomýtsko. Větší část programu bude věnována prohlídce vybraných objektů v nejbližším okolí (Trstěnice, Čistá, Benátky) počínaje usedlostí čp. 103. Exkurze do
širšího okolí se omezí na nejstarší stavby. Páteční a sobotní večerní program
bude mít charakter dílny, do niž jsou vítány příspěvky účastníků.
Před začátkem kurzu proběhne hlavní část jednání sněmu SOVAMM.
Předběžný program:
Pátek: sraz účastníků v usedlosti čp.103 v Trstěnici od 12,30 * 13,00
- jednání sněmu SOVAMM * volby 2004-2006 *** 16,00 - zahájení společného programu SOVAMM a Sdružení pro SHP * úvodní část kurzu * seznámení
s průzkumy a dokumentací SOVAMM z projektu Litomyšlsko a Vysokomýtsko
dílna
valé

Sobota: první část exkurze * 18,00 - prezentace průzkumů účastníků /
Neděle: druhá část exkurze - do 12,00 * odpolední přídavek pro vytr-

Praktické pokyny: Ubytování i prostor pro jednání jsou zajistěny
v usedlosti čp. 103 v Trstěnici, která byla v posledních letech citlivě obnovena. K dispozici jsou 4 pokoje s kapacitou 20 osob a společným sociálním
zařízením v ceně 200,- Kč/os/noc. Pro více než 6 osob je možno dohodnout
plnou penzi 200,- Kč/os/den. Pro nesportovně založené zájemce bude zajištěno
ubytování mimo Trstěnici (pravděpodobně ve Strakově, Litomyšli nebo Poličce) v cenových relacích do 1200 Kč/os/noc.
Přihlášku s požadavky na ubytování a stravování je nutno zaslat v termínu do 1. dubna 2004 na adresu sekretáře SOVAMM. Definitivní program
bude rozeslán do konce května.
Grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999 - 2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko * řešené území
Členy SOVAMM prosíme o zaslání námětů pro jednání sněmu. Ty, kteří se nebudou moci sněmu
�������������������������������������������������������������������������������������������
s vyznačením výsledků dendrochronologických rozborů zkoumaných objektů.
a navazující akce zúčastnit, upozorňujeme na možnost využití delegování hlasu nebo korespondenčního
�������� ��přiloženého
����������
��������
������������ �� ��������� ����������� ������� ���� � �� �� �� ������� ������
hlasování prostřednictvím
hlasovacího
lístku.
Stručnou informaci o objektech najdete na http://www.svornik.cz
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