Zápis z jednání kulturní komise
Den: 3.5. 2017
Místo konání: Informační centrum, nám. Arnošta z Pardubic čp. 56
Přítomni: Mgr. Josef Volvovič, Ivana Nývltová, Mgr. Eva Vedralová, Šárka Baladránová,
Jana Stanková, Martin Semrád, Filip Ulík, Aleš Kašpar

Omluveni:

Dagmar Štěpánová

Jednání komise bylo zahájeno předsedou Mgr. Josefem Volvovičem v 17.30 hodin, který
přivítal přítomné.
Program:
1) Zahájení
2) Schválení zápisu z minulého jednání
3) Akce
4) Závěr

-

-

3)
Plán práce kulturní komise na rok 2017
jak má být financována kultura, jak by měly vypadat programy na podporu kultury
návrhy
kultura versus volnočasové organizace
vyčleněné finance
zda je či není účelné oddělit kulturní aktivity
vyčíslit poměr během uplynulých let
Paní Nývltová vznesla přání o pronájem KD na 1 večer v měsíci červnu za skautskou
organizaci Ing. Ládi Nováka na promítání dokumentu „Skauti bez lilie“ kdy po zhlédnutí
filmu by následovala diskuse. Skautský institut zapůjčí dokument, ve kterém se soustředí na
život skautů v husákovském dvacetiletí. Nakolik bylo možné vést skautský oddíl bez
symbolů, bez kroje, v utajení. Mohly být uchovány skautské myšlenky v pionýrském oddíle?
seznámení s programem a akcemi oslav 13. 5. 2017
- pro neziskové organizace není sleva na vstupném na koncert v Pivovaře
Pan Semrád
- požádal o ubytování – přespání při nepřízni počasí účastníků – šermířů při pořádání
slavností -program za hradbami, nabídnuty prostory bývalého IC v čp. 1
Pan tajemník
- nový plakát Podlipanských slavností
- koncerty na podporu opravy varhan v Kostelci nad Černými lesy
- koncerty na podporu opravy a oživení kostela Sv. Havla ve Štolmíři
- vernisáž v KD Brody v Brodě, fotografie focené z Českého Brodu zůstanou
vystaveny v kavárně v KD

-

Pan Volvovič
10.5. promítání ve Zvonici u kostela Nejsvětější trojice – dokument –O čo ide.
Zachycuje letní tábor Idy Kelarové a její dětský romským sbor Čhavorenge na
východním Slovensku při desetidenním soustředění s hudebníky České filharmonie.
- hospici a jejich aktivity
-

Příští komise se bude konat 19.6. 2017 od 17.30 hod v Informačním centru.
Usnesení komise:
Kulturní komise nemá žádné usnesení ani doporučení.

…………………………………………………….
Mgr. Josef Volvovič
předseda kulturní komise

Zapsala: Ivana Nývltová

