Konference

Osiřelé památky
21. května 2019, od 9.00 hod.
Václavské náměstí 833/31
ABF-Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Praha
Vstupné: 300 Kč
WWW.OMNIUMOS.CZ
WWW.SUDETENDEUTSCHE-HEIMATPFLEGE.DE

INFO@OMNIUMOS.CZ
HEIMATPFLEGE@SUDETEN.DE

Od roku 1990 se podařilo ve spolupráci českých spolků, měst a obcí, ale i např. německých krajanských organizací zachránit velké množství
památek na území České republiky. Přes velkou snahu a aktivity všech zúčastněných zůstává, zejména v příhraničních oblastech České republiky, velké množství památek, které jsou stále ve velmi zuboženém stavu a čekají na své zachránce.
Konference chce upozornit na ty památky, kterou jsou stále ve velmi špatném stavu. Ať již díky nezájmu svého majitele, nebo naopak díky
jeho „zájmu“, na památky, u který okolí apeluje na jejich záchranu a přesto se doposud nedaří nalézt řešení situace. I na památky, které neměly štěstí a byly zničeny definitivně.
Zároveň i na památkové objekty, u kterých se nakonec mnohdy na poslední chvíli objevila naděje na jejich záchranu díky místnímu spolku,
krajanské organizaci, obci, městu apod.

Program semináře:
12.30

Ulf Brossmann, Pověřenec pro domovský region
Kravařsko
Svatá panna Marie na pranýři v Odrách

8.30

registrace

9.00

zahájení - Jakub Děd, Zuzana Finger

9.15

Thomas Gunzelmann, NPÚ Bavorsko
Historická kulturní krajina jako nositel regionální
identity – dobrovolnické přistupy v Bavorsku jako
příklad pro Čechy?

13.00 – 14.00 pauza na oběd
14.00

Zdeněk Procházka
Vodní mlýny na Šumavě

9.45

Adam Guzdek, VUT Brno
Havířovské nádraží a činnost spolku Důl architektury

14.30

Frank Seehausen, NPÚ Bavorsko
Občanský portál

10.15

Wolf-Dieter Hamperl, Krajanský spolek Tachov
Zchátralý klášterní kostel Sv. Jana Křtitela v Boru a jeho
náhrobky

15.00

Kriemhild Heller
Záchrana památek ve Staré Vodě u Mariánských Lázní

10.45

Miloslav Záškoda, NPÚ ÚOP Telč
Ohrožené památky v Kraji Vysočina – zámek Krasonice
(JI), vápenka Trhonice (ZR), dvůr Koberovice (PE), fara
Vojslavice (PE), stodola Těchobuz (PE), pazderna
Borovnice (ZR) a další

15.30

Dietmar Heller
Záchrana památek na Bílinsku

16.00

Lenka Nyklová
Roubenka Nová Paka

16.30

Soňa Paleta, APPLAUSE Projects z.s.
Audiovizuální projekt Monument/um

16.45

ukončení semináře

11:15 – 11.30 přestávka na kávu
11.30

Ulrike Zischka , München
Židovský hřbitov ve Františkových Lázních

12.00

Jitka Tůmová, Spolek Pod Studencem z.s.
Osud ozdravovny v Jetřichovicích – Ožije ještě?
Seminář bude simultánně tlumočen
REGISTRACE : registrace@omniumos.cz

