ZÁPIS Z XIV. JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO TRADIČNÍ LIDOVOU
KULTURU OLOMOUCKÉHO KRAJE
Krajský úřad Olomouckého kraje
(Olomouc, 13. 7. 2021)
Přítomni:
Mgr. Markéta HNILICOVÁ, Mgr. Veronika HRBÁČKOVÁ, Mgr. Klára JURKOVÁ, Ph.D.,
Mgr. Mária KUDELOVÁ, Mgr. Kamil LUKEŠ, DiS., Mgr. Jan PETRÁSEK, Mgr. David
SYCHRA, Mgr. Josef URBAN, Bc. Jan ŽŮREK, Ing. Zbyněk ŽŮREK
Hosté:
Ing. Erika Rašková

Pracovní skupina bere na vědomí:
- změny v personálním obsazení Pracovní skupiny. Novým garantem pracovní skupiny se
stává Bc. Jan ŽŮREK, člen Rady Olomouckého kraje, předsedkyní Pracovní skupiny Mgr.
Klára Jurková, Ph.D., Regionální pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Vlastivědném
muzeu v Olomouci. Dále byla Pracovní skupina rozšířena o další členy z řad etnografů,
kterými

jsou Mgr.

Markéta HNILICOVÁ,

z Muzea Kroměřížska,

Mgr. Veronika

HRBÁČKOVÁ z Muzea a galerie v Prostějově a Mgr. Josef URBAN z Hanáckého muzea
v přírodě.
- návrh Koncepce Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje
na léta 2021-2024, který zahrnuje
- vymezení úlohy Pracovní skupiny pro tradiční lidovou kulturu Olomouckého kraje a
úkolů jejích členů
- navázání spolupráce se Zlínským a Jihomoravským krajem za účelem péče o tradiční
kulturu hanáckých oblasti ležících mimo Olomoucký kraj. Doposud byly osloveny
vedoucí Regionálních pracovišť pro tradiční lidovou kulturu Zlínského a
Jihomoravského kraje Marta Kondrová a Věra Colledani spolu s etnografkami Muzea
Kroměřížska Markétou Hnilicovou a Muzea Vyškovska Petrou Buřivalovou. Výzva ke
spolupráci byla přijata kladně.

- výzkumnou a dokumentační činnost – nastíněn byl plán výzkumných aktivit, který
bude v závislosti na konkrétních možnostech členů pracovní skupiny aktualizován.
- prezentační a osvětová činnost – spuštění samostatných internetových stránek
Regionálního pracoviště prezentujících tradiční kulturu Hané a dalších oblastí
Olomouckého kraje a informujících o aktivitách Regionálního pracoviště a dalších
odborných institucí sledované lokality; vytvoření platformy pro osobní setkávání
nositelů tradiční lidové kultury a široké veřejnosti.
Pracovní skupina prodiskutovala:
- návrhy na úpravu pravidel Seznamu nositelů titulu Mistr tradiční rukodělné výroby
Olomouckého kraje a Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Olomouckého
kraje, které budou zapracovány.
- návrh nominace Aloise Slepánka na udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby
Olomouckého kraje v oboru kartáčnictví, který byl podpořen.
- návrh nominace Výroby Olomouckých tvarůžků na Hané na Seznam nemateriálních statků
tradiční lidové kultury Olomouckého kraje, který byl podpořen.
- znovupodání nominace Miluše Hlavinkové na udělení titulu Nositel tradice lidových řemesel
v oboru výroba užitkové keramiky, které podpořeno nebylo.
Pracovní skupina byla informována:
- o probíhajícím projektu Úvazy tištěných šátků na Hané zpracovávaném Veronikou
Hrbáčkovou a spolufinancovaném z dotace ministerstva kultury na podporu tradiční lidové
kultury.
V Olomouci dne 26. července 2021
Vypracovala:

Ověřil:

________________________

_________________________

Mgr. Klára Jurková, Ph.D., v. r.

Mgr. David SYCHRA, v. r.

předsedkyně Pracovní skupiny

místopředseda Pracovní skupiny

