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Zápis 5/2018 

z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 16. května 2018 od 14:00 hodin – Technické muzeum Liberec 

 

Přítomni:  Ing. Jana Vančatová, Ladislav Dušek, Mgr. Milan Turek, Mgr. Jan Randáček,             

Mgr. Libuše Vítová, Mgr. Jiří Křížek, Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller,                        

MVDr. David Nejedlo 

 

 

Hosté: Mgr. Petr Brestovanský, Ing. David Pastva 

 

 

Nepřítomni:  Pavla Haidlová, Ing. Lenka Červová, Ph.D- omluveny 

 

Program 

1) Úvod 

Předsedkyně komise Ing. Jana Vančatová přivítala přítomné na 5. jednání a zahájila 

zasedání komise. Komise se sešla v počtu 8 členů a byla prohlášena za usnášeníschopnou. 

Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen pan Ladislav Dušek. 

 

Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                        Usnesení bylo přijato                                                                                         

 

Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                          Usnesení bylo přijato                                                                                         

 

2) Představení Technického muzea Liberec 

 

Ing. Jiří Němeček, CSc. představil komisi činnost Technického muzea Liberec, zmínil úskalí 

v podobě finanční náročnosti provozování muzea, zároveň poděkoval Magistrátu města Liberec 

za podporu, které se mu dostává. Ing. Jiří Němeček, CSc. představil i vizi v dalším fungování 

muzea, projekt na vybudování nového pavilonu, dílenská výuka pro školní děti a vybudování 

prolézaček či vláčku pro děti 

 

3) Představení galerie- Archa 13, o.p.s. 

 

Mgr. Petr Brestovanský představil činnost obecně prospěšné společnosti ARCHA 13, 

prostřednictvím připravené prezentace ohledně expozice Galerie U Rytíře a dalších činností této 

společnosti. ARCHA 13, o. p. s. byla založena v r. 2013, má spoustu vizí a nápadů do budoucna, 

členové společnosti chtějí přiblížit dějiny města široké veřejnosti. V galerii se nachází expozice 

ne úplně známých dějin města Liberce, má několik jednotlivých témat.  Expozice je stálá                  

s částečnými obměnami. Návštěvnost galerie je odhadována na 120-150 lidí měsíčně, zvyšuje se 

v období konání akce Bitva u Liberce.  

 

4) Informace o připravované městské galerii 

 

Ing. David Pastva informoval komisi o aktuálních úpravách připravované městské galerie, nyní 

probíhají stavební úpravy prostoru, klenby, podlahy, topení, elektroinstalace apod. První akcí 

v galerii bude Art week, po té bude následovat výstava „Od Ještědu k Ještědu“. 
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5) Morový sloup- informace o připravovaném restaurování  

 

Informace Ing. Davida Pastvy ohledně aktuální situace, kdy Magistrát města Liberec bezúplatně 

přijímá sloup do svého majetku. Bude vypsáno výběrové řízení na restaurování sloupu, zároveň 

se bude řešit přístupnost sloupu veřejnosti, přihlášení této památky do projektu VIA SACRA. 

 

6) Různé  
 

V Liberci probíhá široká nabídka kulturních projektů, diskuse ohledně plánovaného parkoviště 

u ZOO Liberec, nutnost řešit i parkování pro zájezdové autobusy v centru Liberce. 

 

Komise pro kulturu a cestovní ruch podporuje iniciativu na změnu legislativy, která omezí 

konání akcí typu CzaroTekk tak, aby mohla Policie ČR zasáhnout a místní samospráva měla 

vyšší kompetence k řešení situace vydáním místní vyhlášky. Pak by nemohlo docházet 

k neohlášeným akcím, i když by se konaly na soukromém pozemku. 

 

 

 

 

Příští jednání komise pro kulturu a cestovní ruch:  

 

 20. 6. 2018, 14.00h, místo bude upřesněno v pozvánce na příští jednání 

 

  

        

 

V Liberci 17. května 2018 

 

 

Zapsala: Ing. Jana Lelková v. r.                           Ing. Jana Vančatová v. r.  

    tajemnice      předsedkyně 

 

         

 

Ladislav Dušek v. r. 

        ověřovatel zápisu  

 

 

 

 


