Zápis z jednání komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch
č. 04/17
Den konání

20. září 2017

Místo konání

Zasedací místnost u sekretariátu

Čas

Od 16:00

Do 18:00

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu
Program jednání:
1.

Vyhlášení dotačního titulu Program na podporu ostatní kulturní činnosti
v Litomyšli na rok 2018

2.

Návrh na přesunutí termínu jednání komise na dopolední hodiny

3.

Marketingové téma na rok 2018

4.

Stojany na materiály a infosystém

5.

Rok 2018 také ve znamení 450. výročí položení základního kamene zámku

6.

Rok 2018 vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví

7.

Náměty na letáky a brožury

Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.

Členové komise doporučují Radě města Litomyšl schválit dotační titul
Program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2018
v intencích roku 2017. Doporučují zachovat dvě uzávěrky pro předkládání
žádostí: konec ledna a konec května.
Komise se jednomyslně shodla také na zachování všech kritérií pro hodnocení
žádosti o dotaci.
zajistí: Michaela Severová

2.

Mgr. Renáta Pechancová navrhla členům komise zvážit přesunutí termínu
konání komisí na dopolední hodiny.
Většina členů s tímto návrhem s ohledem na pracovní povinnosti nesouhlasí.

3.

Členové komise se nejprve zabývali návrhem, který zaslala Mgr. Pechancová
– marketingové téma Litomyšle by mělo navazovat na 100. výročí založení
republiky.
S tímto návrhem po diskusi nakonec nepanovala většinová shoda.
Členové komise se shodli na tom, že nechají výběr ze dvou variant na radě
města:
varianta 1: Litomyšl hraje na vaši notu
varianta 2: ´sme-ta-nová Litomyšl

4.

Členové komise byli informováni o velkém zájmu veřejnosti o letáky ve
stojanech u turistického zázemí a dočasných stojanech, které má město
zapůjčené od Smetanovy Litomyšle (jeden je u Spořitelny, druhý u Galerie de
Lara).
Někteří členové komise navrhli zakoupit ještě jeden stojan do chodby vedoucí
k turistickému zázemí tak, aby se tam vešlo více materiálů.
Zároveň byli členové komise informováni o doplnění infosystému na
zámeckém návrší a výměně informačních totemů v historickém jádru města.

5.

V roce 2018 si budeme připomínat 450 let od položení základního
kamene zámku a 220 let od vybudování zámeckého divadla.
Členové komise byli informováni o realizaci nástěnného kalendáře, který bude
na toto výročí odkazovat i o dalších připravovaných aktivitách, které se rodí
ve spolupráci se Státním zámkem Litomyšl a Regionálním muzeem
v Litomyšli.

6.

Michaela Severová informovala o velkém jednání, které se konalo na
Ministerstvu kultury ČR – hlavním tématem byl rok 2018, který byl vyhlášen
Evropskou komisí „Evropským rokem kulturního dědictví“.
Toto tématu se budou týkat především dotační tituly v rámci Kreativní
Evropy. Národní dotační programy budou zmínku o této události zohledňovat
maximálně v bodování. Žádný speciální národní dotační titul nebude na
žádném ministerstvu vyhlášen.

7.

Blanka Brýdlová uvedla, že o program Dnů otevřených dveří památek byl
velký zájem a že by bylo dobré vydat příští rok k této akci letáček (aby
nebylo nutné kopírovat v IC plakát). Stejně tak doporučuje vydat souhrnný
leták všech akcí, které se budou v Litomyšli konat v rámci Adventu 2017.
Mgr. Dana Schlaichertová by ráda, aby město vytisklo a zaplatilo reedici jejich
letáku Olbram Zoubek – sochy.
Blanka Brýdlová zmínila i důležitost a potřebovnost brožury „Příroda“.

8.

V tomto roce se komise sejde ještě 29. listopadu 2017 - od 16.00 hodin,
v zasedací místnosti naproti sekretariátu, Bří Šťastných 1000, Litomyšl.
podpis předsedy komise

