USNESENÍ
Z IX. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO TRADIČNÍ LIDOVOU KULTURU
OLOMOUCKÉHO KRAJE
Krajský úřad Olomouckého kraje
(Olomouc, 22. listopadu 2017)

Přítomni:
PhDr. Pavel HAMZA, Mgr. Kamil LUKEŠ, DiS., Mgr. Jiří ONDRA a Mgr. Josef URBAN
Omluveni:
Mgr. František JURA, Mgr. Mária KUDELOVÁ a Mgr. Jan PETRÁSEK
Hosté:
RNDr. Bc. Iveta TICHÁ, Bc. Karel JANEČEK

Schválený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Představení nového odboru sportu, kultury a památkové péče KÚOK
5. Informace z jednání zástupců Ministerstva kultury ČR, Národního ústavu lidové kultury ve
Strážnici a regionálních pracovišť pověřených péčí o TLK (Praha, 9. listopadu 2017)
6. Nominace do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje
7. Nominace na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje
8. Diskuze, různé
9. Závěr

Pracovní skupina schvaluje:
-

program jednání Pracovní skupiny

-

kontrolu usnesení z VIII. jednání Pracovní skupiny (Olomouc, 20. června 2017)

-

termín příštího řádného jednání Pracovní skupiny do konce první poloviny roku 2018
zajistí: J. Urban, termín: do 30. června 2018

Pracovní skupina bere na vědomí:
-

informace o novém odboru sportu, kultury a památkové péče KÚOK

-

informace o schválené Koncepci rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje pro
období 2017-2020
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-

informace z jednání zástupců Ministerstva kultury ČR, Národního ústavu lidové kultury ve
Strážnici a regionálních pracovišť pověřených péčí o tradiční lidovou kulturu (Praha,
9. listopadu 2017)

-

informace z jednání Sboru pro ochranu a uchovávání jízdy králů na Moravě (Strážnice,
2. listopadu 2017)

Pracovní skupina doporučuje Radě Olomouckého kraje:
-

zapsání nemateriálního statku tradiční lidové kultury s názvem Jízda králů v Doloplazích do
Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého kraje
zajistí: P. Hamza, termín: do 28. února 2018

-

udělit titul Mistr tradiční rukodělné výroby Olomouckého kraje panu Josefu Sýkorovi
z Loučan (výroba dřevěných hraček)
zajistí: P. Hamza, termín: do 28. února 2018

Pracovní skupina žádá:
-

o vypracování konečné podoby nominace Miluše Hlavinkové na celostátní titul Nositel tradice
lidových řemesel a zaslaní nominace Národnímu ústavu lidového kultury ve Strážnici
zajistí: J. Urban, termín: do 15. prosince 2017

-

o vypracování souhrnné zprávy o činnosti Pracovní skupiny pro tradiční lidovou kulturu
Olomouckého kraje za léta 2014 až 2017
zajistí: J. Urban, termín: do 15. prosince 2017

-

o spolupráci na chystané výstavě s pracovním názvem „Jízda králů na Hané“, která proběhne
na jaře a v létě roku 2018 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
zajistí: J. Urban, všichni, termín: úkol trvalý

V Olomouci dne 5. prosince 2017

Vypracoval:

Ověřil:

_________________________

_________________________

Mgr. Josef URBAN, v. r.

PhDr. Pavel HAMZA, v. r.

předseda Pracovní skupiny

místopředseda Pracovní skupiny
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