Zápis z jednání komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch
č. 03/17
Den konání

21. června 2017

Místo konání

Zasedací místnost u sekretariátu

Čas

Od 16:00

Do 17:00

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu – komise nebyla
usnášeníschopná, přesto se rozhodla jednat.

Program jednání:
1.

Doporučení pro RaM v oblasti dotací

2.

Informace o akcích, press a famtripech

3.

Cyklobus Českomoravským pomezím

4.

Dotykový panel na Smetanově náměstí

5.

Marketingové téma na rok 2018

6.

Informace o prezentaci města Litomyšl

7.

Termíny jednání komise do konce roku 2017

Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.

Členové komise se zabývali několika žádostmi, které byly doručeny
v termínu druhé uzavírky dotačního „Programu na podporu ostatní
kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2017“ (do konce května 2017).
Doporučení pro radu města jsou v příloze č. 1 a 2 tohoto zápisu.
Členové komise dále doporučují radě města poskytnutí individuální dotace
Spolku přátel Růžového paloučku (zastupuje Milan Janecký, Újezdec 21, IČ:
651 89 329) ve výši 3.000 Kč na tradiční Slavnost na Růžovém paloučku,
která se bude konat 2. července 2017.
Členové komise doporučují radě a zastupitelstvu města poskytnutí dotace
Evropskému školicímu centru o.p.s. (zastoupené Ing. Janou Mackovou,
Jiráskova 133, Litomyšl, IČ: 275 01 485) ve výši 15.000 Kč na organizaci
festivalu Studentská jízda – podzimní část.
zajistí: Michaela Severová

2.

Michaela Severová shrnula nejbližší kulturní akce, které lákají do města
velké množství návštěvníků:
- Národní festival Smetanova Litomyšl s novinkou Festivalové zahrady
- Toulovcovy prázdninové pátky

-

Studentská jízda
Litomyšlské dvorky v rámci Dnů otevřených dveří památek
Mladá Smetanova Litomyšl a starodávný jarmark
ArchiMyšl a Městský swingový ples v teniskách

Litomyšl je cílem mnoha famtripů - aktuálně:
- 23. – 24. červen – Japonsko
Další již ve spolupráci s Českomoravským pomezím a správci památkových
objektů připravujeme.
3.

Michaela Severová představila členům komise nový leták, který bude lákat na
projekt Cyklobusem Českomoravským pomezím.

4.

Představena byla také struktura a grafické provedení dotykového panelu,
který se nachází v bývalé telefonní budce uprostřed Smetanova náměstí.

5.

Návrh na Marketingové téma 2018 – zatím jediný:
Litomyšl – hraje na vaši notu

6.

Blanka Brýdlová informovala o prezentaci města Litomyšl ve Vídni, která
proběhne ve spolupráci s Českým centrem.
Michaela Severová sdělila, že České dědictví UNESCO se bude účastnit
s prezentačním stánkem festivalu Colours of Ostrava. Celoprázdninovou
kampaň plánuje toto sdružení i v pražském metru a v letních vydáních
nejrůznějších časopisů.

7.

V tomto roce se komise sejde ještě 2x a to v těchto termínech (vždy ve
středu od 16.00 hodin, vždy v zasedací místnosti naproti sekretariátu, Bří
Šťastných 1000):
-

20. září a 29. listopadu 2017
podpis předsedy komise

