USNESENÍ
Z III. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO TRADIČNÍ LIDOVOU KULTURU
OLOMOUCKÉHO KRAJE
Zasedací místnost Historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci
(Olomouc, 20. leden 2015)
Přítomni:
PhDr. Pavel HAMZA, Mgr. Michaela KOLLEROVÁ, Mgr. Mária KUDELOVÁ, Mgr. Kamil
LUKEŠ, DiS., Mgr. Jiří ONDRA, Mgr. Radovan RAŠŤÁK a Mgr. Josef URBAN (viz prezenční
listina).

Pracovní skupina schvaluje:
-

program jednání Pracovní skupiny

-

termín příštího jednání Pracovní skupiny - jaro 2015 (termín a místo jednání bude upřesněno)

-

nominace na Cenu Olomouckého kraje „Významný počin v oblasti tradiční lidové kultury
za rok 2014“:
o

aktivity v propagaci tradičních léčebných procedur a odkazu V. Priessnitze
(Priessnitzovy léčebné lázně)

o

národopisná expozice Od kolébky do hrobu (Vlastivědné muzeum v Olomouci)

o

V. setkání Hanáků (Hanácké folklorní sdružení)

Pracovní skupina bere na vědomí:
-

kontrolu usnesení z II. jednání Pracovní skupiny (Olomouc, 13. listopad 2014)

-

informace o nových zápisech do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR

-

informace o označení „Evropské dědictví“

Pracovní skupina žádá:
-

o předložení nominací na Cenu Olomouckého kraje „Významný počin v oblasti tradiční lidové
kultury za rok 2014“ na Krajský úřad Olomouckého kraje:
o

aktivity v propagaci tradičních léčebných procedur a odkazu V. Priessnitze
(Priessnitzovy léčebné lázně)

o

národopisná expozice Od kolébky do hrobu (Vlastivědné muzeum v Olomouci)

o

V. setkání Hanáků (Hanácké folklorní sdružení)

zajistí: J. Urban, termín: do 23. ledna 2015

-

o možnosti zařadit do programu Hanáckých slavností v Prostějově 2015 předání titulů Mistr
tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje
zajistí: P. Hamza, termín: do 28. února 2015

-

o metodickou a administrativní pomoc paní Jarmile Vítoslavské ohledně možnosti otevření
specializovaného obchodu (v podloubí olomoucké radnice), který bude prezentovat a prodávat
výrobky tradiční rukodělné činnosti
zajistí: R. Rašťák, J. Urban, termín: úkol trvalý

V Olomouci dne 30. ledna 2015

Zapsal:

Ověřil:

--------------------------------

--------------------------------

Mgr. Josef URBAN, v. r.

PhDr. Pavel HAMZA, v. r.

předseda Pracovní skupiny

místopředseda Pracovní skupiny

