Zápis z jednání komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch
č. 04/19
Den konání

21. listopadu 2019

Místo konání

Zasedací místnost naproti sekretariátu

Čas

Od 15:00

Do 16:00

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

Body do programu od Blanky Brýdlové

2.

Informace o nutné transformaci destinační společnosti Českomoravské
pomezí.

3.

Další info a náměty, týkající se rozvoje cestovního ruchu v Litomyšli

Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.

Jak to vypadá s letákem Osobnosti Litomyšle?
Radomil Kašpar informoval přítomné o tom, že proběhla schůzka s Oldřichem
Pakostou, bývalým ředitelem Státního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli.
Existuje několik souborů s různým počtem předvybraných osobností. Po
krátké diskusi nad cílovou skupinou brožury bylo vybráno těchto TOP 12
osobností: Alliprandi, Smetana, Jirásek, Rettigová, Kopal, Zoubek, Marie
Manrique de Lara, Matička, Mařák, Němcová, Nejedlý a Váchal s Portmanem.
Formát brožury bude stejný jako Kultura v Litomyšli. Radomil Kašpar osloví
pana Pakostu s prosbou o sestavení textů do brožury – 2 historické věty,
jedna zajímavost + co je v Litomyšli možné v souvislosti s danou osobností
vidět.
Členům komise byl představen také nástěnný kalendář na rok 2020 s názvem
Litomyšlské hvězdy, který propojuje 12 osobností s konkrétními místy
v Litomyšli.
Jak to vypadá s volnočasovým portálem?
Členové komise byli informováni o tom, že velký projekt na strategický plán
postoupil do dalšího kola. Jeho součástí je i tvorba volnočasového portálu.
S ohledem na možné získání dotace byly přípravné práce na výběru
dodavatele volnočasového portálu zastaveny a čeká se na rozhodnutí
poskytovatele dotace.
Jak to vypadá s perníkárnou na zámeckém návrší?
Místostarosta Radomil Kašpar informoval o probíhajícím výběrovém řízení na
provozovatele tohoto lukrativního místa v průjezdu zámeckého pivovaru.

2.

Ing. Jiří Zámečník informoval o novinkách v destinačním managementu a

kategorizaci a certifikaci destinačních společností. Prezentace Ondřeje
Špačka, který starostům Českomoravského pomezí přednášel na téma
„Rozvoj cestovního ruchu na Českomoravském pomezí – principy destinační
spolupráce“ je přílohou tohoto zápisu.
3.

Členové komise byli informování:
-

o zahájení jednání o společné vstupence do památkových objektů

-

o připravovaných akcích na rok 2020

-

o vyhlášení dotačního programu na Ostatní kulturní činnost v roce
2020.

-

o veletrzích cestovního ruchu, kterých se Litomyšl jako součást
nejrůznějších sdružení a svazků zúčastní.

zajistí: Michaela Severová

termín plnění: průběžně
podpis předsedy komise

