Setkání v Kroměříži 15. října 2013

Památky tradičního lidového stavitelství v životě dnešní obce
Setkání při příležitosti 15 let po zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži a obce Holašovice na Seznam
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
15. října 2013 Muzeum Kroměřížska
Pořadatel Klub UNESCO Kroměříž ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska,
Národním památkovým ústavem ÚOP Kroměříž a Městem Kroměříž
záštitu nad konferencí přijali
starostka města Kroměříže Daniela Hebnarová, hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák
generální ředitelka ÚP NPÚ Naděžda Goryczková
starosta Holašovic a úřadující předseda Českého dědictví UNESCO Jan Jílek
společností FOIBOS BOOKS a FOIBOS BOHEMIA o.p.s.,
Tematické zaměření setkání
Letošní setkání je pokračováním záměru Klubu UNESCO Kroměříž pořádat každým rokem setkání představitelů a
zainteresovaných osobností míst s památkami UNESCO, kdy se představí jedna z těchto památek. Zahrady a
Arcibiskupský zámek Kroměříž a Holašovice slaví letos 15 let od zápisu na Seznam světového dědictví
UNESCO a rok 2013 je rokem lidové architektury. Pozvání Holašovic a Vlkolínce je tedy přirozené i aktuální.
Holašovice i Vlkolínec( 1993) byly zaspány na seznam kulturního dědictví UNESCO pro jejich unikátní
architektonickou hodnotu, dochovaný soubor hospodářských usedlostí. Obě obce jsou obývané stálými obyvateli,
stavení slouží k běžnému životu.
Památky lidového stavitelství tvoří významnou část našeho kulturního dědictví a bohužel, právě této oblasti není
věnována stále dostatečná pozornost. Jsme neustále svědky jak mizí lidové stavby i chráněné památky lidového
stavitelství před našima očima.
Na území Zlínského kraje lze vzpomenout celou řadu příkladů, kdy pozitivním přístupem zástupců obce a
soukromých vlastníků bylo docíleno při obnově kulturního dědictví v dané lokalitě mimořádných výsledků. Řada
hodnotných památek lidového stavitelství byla zachráněna a slouží již mnoho let buď soukromým vlastníkům, nebo
v případě obcí široké veřejnosti. Mnoho obcí si uvědomilo, že památky lidového stavitelství jsou často jediným
historickým bohatstvím obce, jejichž ztrátu už nebude možno nahradit. Tato myšlenka pak byla realizována
v desítkách drobných muzeí s expozicí lidové kultury, historie místa a jeho osobností. Rovněž pro činnost
folklorních souborů a skupin se ukázal fond lidového stavitelství jako neobyčejně vhodný. Ty nejzdařilejší realizace
pak nalezneme např. v obcích Vlčnov, Komňa, Strání, Dolní Němčí, Nivnice, Tupesy, Břestek, Topolná, Kudlovice,
Kaňovice, Velké Karlovice, ale i ve městech jako jsou Hluk, Kunovice nebo Valašské Klobouky. Ze zdařilých
realizací soukromých vlastníků jsou to např. vinohradnické stavby v rezervačních areálech ve Vlčnově a Veletinách,
Karolince, Jasenné. Cílem setkání je ukázat na konkrétních případech nejenom způsob obnovy a záchrany
jednotlivých památek, ale zejména jejich využití a zapojení do života obce.
Kontaktní adresa pro přihlášky účasti, eventuální dotazy a informace:
Klub UNESCO Kroměříž, Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž,
e-mail: unesco-km@volny.cz tel. 573332344, 736140829
NPÚ, územní odborné pracoviště v Kroměříži, Na Sladovnách 1491, 767 01 Kroměříž
Ing. arch. Jaroslav Novosad e-mail: novosad@kromeriz.npu.cz tel. 573 301 450, 724 808 268
Podrobný program a další informace na www. unesco-kromeriz.cz

