Zápis z jednání
komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkový život
č. 05/12
Den konání
Místo konání
Čas

22. října 2012
Velká zasedací místnost Městského úřadu Litomyšl
Od 16:00
Do 18:00

Prezenční listina přítomných osob tvoří přílohu tohoto zápisu.
Program jednání:
1.
Diskuse nad stěžejními akcemi roku 2012
2.
Téma na rok 2013: Litomyšl lázeňská
3.
12x jinak
4.
Kalendář akcí 2013
5.
Českomoravské pomezí – aktivity svazku obcí
6.
Infopanel u plastiky Dvojhvězdy
7.
Doplnění komise
8.
Veřejná prezentace projektů 2013
9.
Náměty členky komise, Vilmy Petrové

Průběh jednání:
1.
Komise hodnotila akce roku 2012.
2.
Hlavním tématem roku 2013 bude „Litomyšl lázeňská“ a „Litomyšl – lázně
ducha“. Je třeba dořešit možnost používání již existujícího loga. Pozornost by
se měla věnovat také celoročním nabídkám pod hlavičkou Litomyšle lázeňské
– např. projekt laviček na promenádě, celoroční prameny v restauracích
apod.
3.
Blanka Brýdlová přednesla výstupy z pracovní skupiny kolem IC – především
požadavek na zachování projektu 12x jinak i v roce 2013. Nakonec bylo
dohodnuto, že dělení do témat zůstane pouze na webu. V kalendáři akcí je
spíše matoucí a ani organizátoři akcí zařazování do jednotlivých kategorií
příliš nerespektovali.
4.
Po dlouhé debatě byla dohodnuta podoba tištěného kalendáře akcí na rok
2013. IC sesbírá akce a bude opět spolupracovat na přípravě tiskových
podkladů.
5.
Ing. Zámečník informoval členy komise o těchto aktivitách svazku obcí
Českomoravské pomezí: Cyklobusem Českomoravským pomezím, Bonus
pas, virální marketingová kampaň, aplikace pro turisty do mobilních
telefonů.
6.
Členové komise se shodli na tom, že je třeba opatřit plastiku Dvojhvězdy
vysvětlujícím informačním panelem.
7.
Členové komise navrhují rozšířit komisi o novou kastelánku a nového
ředitele Smetanova domu.
8.
Ing. Severová informovala členy komise o připravované veřejné prezentaci
projektů roku 2013, která se bude konat ve čtvrtek 13. prosince od 17 hodin
v Evropském školicím centru. Na 16 hodinu bude tamtéž svoláno setkání
s poskytovateli služeb cestovního ruchu v turistické oblasti Českomoravské
pomezí.
9.
Členové komise byli seznámeni s náměty, které zaslala e-mailem nepřítomná
členka komise, paní Vilma Petrová.
V Litomyšli dne 10. listopadu 2012
……………………………………………………………
Podpis předsedy komise
Zapsala: Ing. Michaela Severová

