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Zápis 4/2016 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 22. dubna od 8:00 hodin, ZŠ Ostašov 

 
Přítomni:  Pavla Haidlová (místopředsedkyně), Ladislav Dušek, Mgr. Jiří Křížek, MVDr. David Nejedlo, 

Mgr. Jan Randáček, Mgr. Milan Turek, Ing. Jana Vančatová, Ing. Lenka Červová Ph.D., Dipl.-
Soz.Päd. Robert Schiller  

Nepřítomni:  Filip Zeman (neomluven) 
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ing. Květa Vinklátová, Ing. Jitka Strasserová 
 
Program 

1) Úvod 
2) Návrh čestného občanství 2017 (I. Langr) 
3) Kulturní politika SML – koncepce (I. Langr) 
4) Úvaha nad možností uzavřít partnerství s polským městem Zelená Hora (Zielona Góra) – (R. Schiller) 
5) Nominace do soutěže „Kulturní počin roku 2016“ 
6) Nejbližší kulturní akce – muzejní noc, jarmark, kulturní léto (D. Pastva) 
7) Různé 

a. Pracovní skupina – památník bitvy na Nerudově náměstí, odborná pracovní skupina – dotace MK 
ČR a Liebiegovo městečko (I. Langr) 

b. Video „Ostašovské poutní slavnosti“ (P. Haidlová) 
c. Časosběrné video „Přístavba ZŠ Ostašov“ (ZŠ Ostašov) 
d. Prohlídka kostela sv. Vojtěcha (P. Haidlová) 

1) Úvod 
Místopředsedkyně komise P. Haidlová přivítala přítomné na 4. jednání a zahájila komisi. Členové se sešli 
v počtu devíti. 
Ověřovatelkou zápisu byla zvolena L. Červová 
Program – R. Schiller požádal o změnu programu, záměnu bodu č. 6 za č. 4 z důvodu jeho nutného dřívějšího 
odchodu z jednání. 
 
Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                                               Usnesení bylo přijato   

 
Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                                             Usnesení bylo přijato   

 
2) Návrh čestného občanství 2017 
Náměstek I. Langr představil stručně dvě osobnosti s návrhem na udělení Čestného občanství: 

o Marie Kottová, zdůvodnění: za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti historie a vzdělávání 
o Erwin Scholz, zdůvodnění: za mimořádné zásluhy o česko-německý dialog, o rozvoj města v oblasti 

česko-německých vztahů a rozvoj jeho partnerství s bavorským městem Augsburg 
Komise obdržela elektronicky k prostudování bližší informace o obou osobnostech. Zpracovaný návrh na 
udělení ocenění musí předložit zastupitelstvu člen zastupitelstva města případně městského obvodu. 
 
3) Kulturní politika SML – koncepce  
Náměstek I. Langr seznámil komisi se vstupním nástinem koncepce kultury na území SML (podrobný materiál 
obdrželi členové komise elektronicky s časovým předstihem před konáním komise). Po krátké diskuzi byli 
členové vyzváni k doplnění či připomínkování tohoto nástinu kulturní politiky a zaslání zpět elektronicky 
náměstkovi I. Langrovi. 

o Kultura by měla mít přesah do cestovního ruchu. 
o Diskuze o kultuře by měla být kontinuální, nikoli ohraničená 1 rokem, atd. 

 
4) Úvaha nad možností uzavřít partnerství s polským městem Zelená Hora (Zielona Góra) 
R. Schiller – připomněl (po cca 1 roce) možnost partnerství s polským městem Zelená Hora. Náměstek I. 
Langr informoval komisi o právě realizované zahraniční cestě primátora Liberce Tibora Batthyányho do 
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Zelené Hory za tamním primátorem, aby projednali možnost partnerství a případných podmínek spolupráce. 
Informace o výsledku jednání nebyla zatím zveřejněna. 

5) Nominace do soutěže Kulturní počin roku 2016  
Nominace budou projednány hromadně, až jich bude nashromážděno více a bude se blížit termín uzávěrky 
(např. ve 2. pololetí roku 2016). 
 
6) Nejbližší kulturní akce – muzejní noc, jarmark, kulturní léto 

o Program Muzejní noci 2016 v Liberci naleznete na stránkách www.visitliberec.eu 
 

o Jarmark – Liberecký jarmark se bude letos konat samostatně bez partnera Libereckého kraje. Na 
letošním programu intenzívně spolupracuje odbor cestovního ruchu, kultury a sportu s pořadatelem 
Miroslavem Kněbortem, konečná verze programu je plánována na konec dubna 2016. 

 
o Kulturní léto s přesným názvem „Léto na náměstí“ organizuje a technicky zajišťuje oddělení 

městského informačního centra, s vedoucí oddělení Bc. Pavlínou Kuchtovou. 
Veškeré dotazy k této rámcové kulturní akci prosím, směřujte přímo na oddělení MIC: 
kuchtova.pavlina@magistrat.liberec.cz, tel: 485 233 583,  
Městské informační centrum: tel: 485 101 709. 
Komise by uvítala přítomnost Bc. Pavlíny Kuchtové, vedoucí MIC.  

 
7) Různé: 

a) Pracovní skupina – památník bitvy na Nerudově náměstí, odborná pracovní skupina – dotace MK ČR a 
Liebiegovo městečko – komise k tématu zřízení odborné pracovní skupiny pro návrh památníku na 
Nerudově náměstí diskutovala a připomněla, že není zřízena ani odborná pracovní skupina péče o 
památky, která by se mohla podílet na žádosti o dotace na Ministerstvo kultury ČE 

b) „Ostašovské poutní slavnosti“ – P. Haidlová seznámila komisi se vznikem Ostašovských slavností, které 
jdou pořádány od roku 2012 každoročně, rovněž tak rekonstrukce Ostašovské bitvy ve větším či menším 
měřítku. Letos jsou pořádány Ostašovské slavnosti v sobotu 23. 4. 2016. 

c) Časosběrné video „Přístavba ZŠ Ostašov“ P. Haidlová představila časosběrné video o „Přístavba ZŠ 
Ostašov“. V této nové a moderně vybavené přístavbě komise dnes jednala. Spolek přátel Ostašova se 
aktivně podílí na všech veřejných pracích a projektech a své sídlo pro aktivity zatím využívá v této nové 
přístavbě ZŠ Ostašov. Do budoucna by spolek uvítal vlastní zázemí, vše je bohužel závislé do budoucna 
na získaných finančních prostředcích. 

d) Prohlídka kostela sv. Vojtěcha – z důvodů časové tísně si prohlédli kostel sv. Vojtěcha za podrobného 
výkladu P. Haidlové pouze J. Vančatová, I. Červenková, J. Strasserová, L. Dušek a J. Křížek. 

e) Kostel je částečně zrekonstruován, ale už se v něm mohou konta i některé slavnostní obřady (svatby, 
koncerty,…). Spolek přátel Ostašova však bude hledat další zdroje, aby se mohl místní kostel uvést do 
původního stavu. Významnou finanční pomoc poskytla Nadace Preciosa. 

 
Příští jednání komise pro kulturu a cestovní ruch:  
 

 pátek 20. 4. 2016 od 8:00 – historická budova DFXŠ v Liberci 
 host: pavlína Kuchová, vedoucí oddělení MIC 

         
 
V Liberci 22 dubna 2016 

Zapsala: Bc. Ilona Červenková     Pavla Haidlová v.r. 
               (tajemnice komise)     (místopředsedkyně) 
 
        Ing. Lenka Červová Phd. 
        (ověřovatel zápisu) 

           


