
Oucmanice
13. - 15. 6. 2008

17. sněm SOVAMM

Společnost pro obnovu vesnice a malého města
63500 Brno-Bystrc, Kuršova 30

Popis cesty na místo

Vlakem do zastávky Brandýs nad Orlicí. Hned za zastávkou (směrem na 
Pardubice, Choceň) je železniční přejezd a za ním most přes řeku. Dáte se tou-
to cestou po silnici, přejdete železniční přejezd a v kopci za posledním domem 
je zkratka přes les. (Pozor! První pěšina - hned v zatáčce- vede k telefonnímu 
převaděči.) Za lesíkem se po pěšině v poli vrátíte opět na silnici a před sebou 
již uvidíte Oucmanice. Žlutý statek vlevo za rybníkem nemůžete minout. Auto-
bus jezdí do obce několikrát denně z Ústí nad Orlicí, Chocně, Vysokého Mýta 
nebo Brandýsa nad Orlicí.

Organizaci sněmu zajišťuje Radim Urbánek (telefon: 731 487 832; 
e-mail: radim.urbanek@gmail.com), na nějž laskavě směřujte veškeré dotazy 
a požadavky k odborné exkurzi i ubytování. 



Sněm se bude konat ve dnech 13.-15. června 2008 v Oucmanicích 
u Brandýsa nad Orlicí.

Začátek jednání sněmu v pátek dne 13.6. v 19.00 hod; od 15,00 pečení 
domácího chleba k večerní konzumaci. Prezentace  účastníků na místě od 
15.00-19.00 hod.

Účast členů je zdarma. Nečlenové platí příspěvek 100,-Kč.

Ubytování je zajištěno v místě jednání v Ekocentru PALETA Oucmanice 
(Ekocentrum PALETA, pob. Oucmanice; Oucmanice 36, 562 01 Ústí nad Orli-
cí, tel.: 469 813 462, mobil: 739 578 022, 604 115 933;  http://www.adminhigh.
cz/paleta-oucmanice/). Cena 300,-Kč / noc; pro sportovněji založené povahy 
varianta spací pytel 70,- Kč / noc. Požadavky na ubytování nutno nahlásit do 
1. 6. 2008.

Program sněmu: 

17. sněm SOVAMM bude volební1. Členům, kteří se nemohou osobně 
zúčastnit, připomínáme možnost delegování hlasu nebo korespondenčního 
hlasování prostřednictvím přiloženého hlasovacího lístku. 

Pátek večer:

- členské záležitosti

- volby

- stanovy

- zpráva o hospodaření + účetní závěrka 2007

- členské příspěvky - přehled

- Šluknov čp. 310 (třetinové vlastnictví SOVAMM)

- přehled publikační, vědecké a výzkumné činnosti SOVAMM

- financování vědy a výzkumu v roce 2008/2009

- různé
1 Stávající kolegium SOVAMM:
president: Jiří Syrový
vicepresidenti: Karel Kuča, Jan Pešta, Jiří Škabrada, Roman Tykal
sekretář: Zuzana Syrová
pokladník: Miloš Zimula
členové dozorčí rady: Růžena Klementová, Miloš Klement, Radim Urbánek

Sobota večer:

Pro večerní odborný program bude k dispozici dataprojektor. Příspěvky 
k technickým vesnickým stavbám a aktuality z průzkumů do programu nahlaste 
nejpozději do 7.6.2008.

Jiří Škabrada, Roman Tykal: Příprava vydání fotografií B. Vavrouška2

Radim Urbánek: Technologické vybavení mlýnů a vliv na jejich staveb-
ní podobu

Zuzana Syrová, Jiří Syrový: Mlýn v alpské oblasti s horizontálním 
vodním kolem

Karel Kuča, Zuzana Syrová: Prostorové vymezení historických osad 
a možnosti nově založeného integrovaného informačního systému pam. péče

Odborné exkurze:

Sobota 8,00 - 18,003 * Neděle 8,00 - 12,00.

Program zajištěn péčí Radima Urbánka se zaměřením na vesnické 
technické stavby:

- mlýn čp. 78 ve Vysokém Mýtě (UO)

- sušárna ovoce u čp. 4 v Noříně (UO) (dendrochronologicky datovaná)

- zavlažovací kanál v Plchovicích (UO)

- mlýn čp. 51 ve Kosteleckých Horkách (RK) (unikát s dochovaným 
složením na výrobu jahel)

- sušárna lnu u čp. 20 ve Lhůtě4 (UO)

* seznámení s areálem Ekocentra 

Za kolegium SOVAMM: 

Jiří Syrový

president

2  Do programu odborné exkurze budou návazně na tento příspěvek zařazeny objekty dokumentované 
B. Vavrouškem a K. Chotkem v Ocmanicích, Svatém Jiří a Brandýse nas Orlicí..

3 Oběd v sobotu v Chocni mezi 12-13 hod.; restaurace Peliny, Sokolovna nebo Pizzeria.
4 Dosud nezajištěno.


