Zápis z jednání komise pro kulturu, spolkový život a cestovní ruch
č. 02/17
Den konání

10. května 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.

Doporučení pro RaM v oblasti tzv. individuálních dotací

2.

Informace o akcích, press a famtripech

3.

Co zlepšit v oblasti cestovního ruchu na zámeckém návrší?

4.

Informace z Pardubického kraje

5.

Cyklostezky, single tracky apod.

6.

Marketingové téma na rok 2018

7.

Termíny jednání komise do konce roku 2017

Průběh jednání a přijatá usnesení:
1.

Členové komise se zabývali několika žádostmi o individuální dotace.
Doporučení jsou níže. Programové žádosti budou řešeny na příštím jednání
KCR – uzávěrka druhého kola přijímání žádostí je stanovena na konec května
2017.
KCR doporučuje RaM Litomyšl poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč na Letní
koncerty na lávce. Žadatelem je Kotelna z.s., zastoupená Milanem Lipavským
(Kpt. Jaroše 1129, Litomyšl, IČ: 725 58 598).
KCR doporučuje RaM Litomyšl poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč na jízdy
Mikulášských vlaků na trati Choceň Litomyšl dne 9. 12. 2017. Žadatelem je
Společnost železniční při DKV Česká Třebová zastoupená předsedou Davidem
Vavrouškem (Moravská 924, Česká Třebová, IČ: 612 39 691.
zajistí: Michaela Severová

2.

Michaela Severová shrnula důležité kulturní akce, které lákají do města velké
množství návštěvníků. Rozdány byly výsledky průzkumu dle zbytkových dat
mobilních telefonů, podle kterých navštívilo Litomyšl v rámci šesti
sledovaných dní Zahájení 6. litomyšlské lázeňské sezóny celkem 28 tisíc
unikátních návštěvníků.
Po úspěšném žehnání zvonům a již zmíněném Zahájení lázeňské sezóny nás

čekají v nejbližší době tyto akce s cestoruchářským potenciálem:
- Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové
- Opera pod májovým nebem
- Slavnostní otevírání Vodních valů a Litomyšlská muzejní noc
- Národní festival Smetanova Litomyšl s novinkou Festivalové zahrady
- Toulovcovy prázdninové pátky
- Studentská jízda a Litomyšlské dvorky
- Městský swingový ples v teniskách
Litomyšl je cílem mnoha famtripů a presstripů:
- 21. dubna – Rakousko
- 27. dubna – Rusko
- 20. května - Japonsko
Další již ve spolupráci s Českomoravským pomezím a správci památkových
objektů připravujeme.
3.

Členové komise se shodli na tom, že do budoucna je nutné lépe
koordinovat aktivity na zámeckém návrší – není vhodné, aby při
slavnostním zahájení sezóny na zámku byl např. zavřený dětský program či
Městská obrazárna.
Blanka Brýdlová dostala za úkol sepsat konkrétní body, co by bylo dobré
zlepšit na zámeckém návrší.
Reklamní cedule (celkem 6 ploch o rozměru 420 x 1.800 cm) na zámeckém
návrší ponese tyto stálé informace. Přes ně bude možné instalovat
magnetické desky s pozvánkami na krátkodobé akce.
1. Zažijte
Dětský program
Architektonické prohlídky
Andělé na návrší
2. Smetanova Litomyšl
Národní festival
Výtvarná Litomyšl
3. Vzhůru do podzámčí
roční kalendář akcí
4. Navštivte na zámku
Prohlídkové trasy zámku
Zámecké sklepení
Městská obrazárna
5. Nenechte si ujít
Regionální muzeum
Rodný byt B. Smetany
Portmoneum
6. Ubytujte se a slavte v památce UNESCO

4.

Michal Kortyš, předseda KCR a náměstek hejtmana Pardubického kraje
informoval o tom, že by rád otevřel dotační program na nákup elektrokol.
Zároveň avizoval, že letiště Pardubice musí dělat i propagaci regionu a
Litomyšl by tam neměla chybět.

5.

Veronika Samková Stratílková otevřela otázku cyklostezek a single
tracků. Jan Janeček a Michal Kortyš vysvětlovali postoj města k single

trackům kolem Kozlova.
Michal Kortyš zároveň sdělil, že architekt Sendler dostal zadání, aby oblast
Černé hory pojal jako rekreační areál pro všechny.
V městských lesích je nutné dávat do dobrého poměru hospodářskou funkci a
funkci rekreační – ne vždy je možné kombinovat.
6.

Do příštího jednání komise členové promyslí možné marketingové téma na
rok 2018.

7.

V tomto roce se komise sejde ještě 3x a to v těchto termínech (vždy ve
středu od 16.00 hodin, vždy v zasedací místnosti naproti sekretariátu, Bří
Šťastných 1000):
-

28. června, 20. září a 29. listopadu 2017
podpis předsedy komise

