Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče
CZ 639 00 Brno, Vídeňská 60 /270
Všem členům a sympatizantům SPPPP

POZVÁNKA
Vážení kolegové,
srdečně Vás zveme na mírně předstihovou jarní valnou hromadu Sdružení profesionálních
pracovníků památkové péče spojenou s odborným seminářem věnovaným aktuálním
problémům (státní) památkové péče.

Valná hromada SPPPP s odborným seminářem se budou konat ve dnech
3. – 4. února 2012 v Odrách (Slezsko, okres Nový Jičín),
pořadatelem je Výkonný výbor SPPPP.
Místo konání:
Muzeum Oderska, Kostelní 7, Odry (viz přiložená mapka níže – obrácená modrá kapka
s hvězdičkou, zvaná špendlík).
Ubytování:
Ubytování bude řešeno individuálně. Odkaz na ubytovací kapacity je na stránkách města
http://www.odry.cz/ubytovani-stravovani/os-986/p1=3176. Doporučujeme ubytování na
městském koupališti (viz webové stránky a mapka), v případě objednávky minimálně
s týdenním předstihem zajistí hlavní koordinátor valné hromady Ing. arch. Igor H. Krčmář
(igorkrcmar@volny.cz). Sdělte i Vaše časové možnosti kvůli zabezpečení případných vstupů
do dalších památkových objektů mimo MPZ Odry a vodní mlýn Loučky u Oder.)
Jak se dostanete na místo konání:
… jak chcete, dole je vlakové nádraží, náměstí protíná hlavní komunikace od Fulneka i
sjezd z dálnice D 1 / 47. Nejjednodušší je asi tento spoj, ostatní jsou s více přestupy :
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Záchranná skupina na tel. +420 736 534 888 (Octavia + Igor K.).
Přihlášky příspěvků do semináře prosím neprodleně zasílejte Ing.arch. Daně Novotné, Ph.D.
na adresu novotna.dan@seznam.cz. K dispozici bude notebook a dataprojektor. Požadavky na
jinou projekční techniku nejsme schopni uspokojit, v muzeu jsou k dispozici.
Rámcový program:
3.2.2012, pátek:
16:00 – 16:15 - prezentace účastníků; Muzeum Oderska, Kostelní 7 –
Přivítání : PhDr.Zdeněk Orlita, PhD. (ředitel muzea – člen SPPPP)
16:15 – 18:00 - odborný seminář;
18:30 – 19:30 - přestávka, večeře

19:30 – zahájení valné hromady;
Program valné hromady:
- zpráva o činnosti SPPPP za rok 2011;
- zpráva o hospodaření SPPPP;
- aktuální informace o oboru;
- ústavní úřadování aneb licenční smlouva;
- volby nového výkonného výboru SPPPP;
- diskuse;
- formulace a schválení závěrů VH.
22:00 ukončení pátečního programu – dle libosti – večeře, diskuse
4.2.2012, sobota:
8:30 – 12.00 - pokračování valné hromady spojené s exkurzí po Odrách (muzeum, památkové
objekty MPZ, linie hradeb, vodní mlýn Wesselsky Odry-Loučky),
12.30 - případě zájmu a časového prostoru město, kostely a zámky Fulnek, Kunín, či další
pamětihodnosti v okolí Oder až do pozdních hodin (příp. expozic přímo v rodištích nežijících
významných osobností, od J.G.Mendela – Vražné 69, Fr.Palackého, Hodslavice čp.48, až po
S. Freuda, Příbor č. 117) …
Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na Vás.
Váš Výkonný výbor SPPPP.

