USNESENÍ
Z IV. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO TRADIČNÍ LIDOVOU KULTURU
OLOMOUCKÉHO KRAJE
Zasedací místnost Historického ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci
(Olomouc, 16. červen 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

-

kontrolu usnesení z III. jednání Pracovní skupiny (Olomouc, 20. ledna 2015)

-

termín příštího jednání Pracovní skupiny do konce září 2015
zajistí: J. Urban, M. Kudelová, termín: do 30. září 2015

Pracovní skupina bere na vědomí:
-

informace z jednání pověřených pracovníků MK, NÚLK, krajských úřadů a regionálních
pracovišť pro TLK (Praha, 9. června 2015)

Pracovní skupina žádá:
-

zjistit na Produkčním oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje možnosti změny
předávací procedury „Mistrů tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje“ v rámci
každoroční slavnostní akce „Ceny Olomouckého kraje v oblasti kultury“
zajistí: P. Hamza, termín: do 15. září 2015

-

o navržení na seznam statků k nominaci na národní seznam a na Reprezentativní seznam
UNESCO statek „Tradiční léčebné procedury a odkaz Vincenze Priessnitze“
zajistí: J. Urban, termín: do 30. června 2015

-

o vypracování posudku na J. Lakomého (pokrývačství tradičními krytinami) v rámci nominace
na titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje“
zajistí: J. Urban, termín: do 15. září 2015

-

o vypracování posudku na J. Lamra (kamnářství, výroba kamnářských kachlů) v rámci
nominace na titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje“
zajistí: J. Urban, termín: do 15. září 2015
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-

o vypracování externího posudku na statek „Průvod (Ježíšových) matiček a družiček na Hané“
v rámci nominace do „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého
kraje“
zajistí: J. Urban, termín: do 15. září 2015

-

o vypracování externího posudku na statek „Vožení krále a vodění královniček v Rájci“
v rámci nominace do „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého
kraje“
zajistí: J. Urban, termín: do 15. září 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

-

o metodickou a administrativní pomoc „Společnosti Vincenze Priessnitze“ v nominaci statku
„Tradiční léčebné procedury a odkaz Vincenze Priessnitze“ na označení „Evropské dědictví“
zajistí: P. Hamza, M. Kollerová, R. Rašťák, J. Urban, termín: úkol trvalý

V Olomouci dne 29. června 2015

Zapsal:

Ověřil:

_________________________

_________________________

Mgr. Josef URBAN, v. r.

PhDr. Pavel HAMZA, v. r.

předseda Pracovní skupiny

místopředseda Pracovní skupiny
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