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Zápis 2/2017 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 15. února 2016 od 14:00 hodin – Krajská vědecká knihovna v Liberci 

 
Přítomni:  Pavla Haidlová, Ing. Lenka Červová Ph.D., MVDr. David Nejedlo, Mgr. Jan 

Randáček, Libuše Vítová, Mgr. Milan Turek, Ing. Jana Vančatová, Ladislav Dušek, 
Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller, Mgr. Jiří Křížek 

   
Program 

1) Úvod 

- předsedkyně komise Jana Vančatová přivítala přítomné na 2. jednání a zahájila komisi. 
Ověřovatelkou zápisu byla navržena a zvolena Pavla Haidlová. 

 
Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                        Usnesení bylo přijato                                                                                        

 
Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                           Usnesení bylo přijato                                                                                        

 

2) Představení knihovny  

- ředitelka knihovny paní Konvalinková představila činnost této instituce a projevila zájem 

opět spolupracovat na akci „Léto na náměstí“ 

 

3) Návrh nominace Jiřího Janáčka na Medaili města 

- komise bere na vědomí nominaci pana Janáčka 

- komplexní vyhodnocení nominací provede komise na podzim tohoto roku  

 

4) Informace k pojmenování ulic v Liberci - Vesec a návrhy (zásobník) osobností vhodných pro 

výběr pro pojmenovávání ulic 

- komise doporučuje pojmenování ulice ve Vesci po panu Bělonožníkovi 

- pozvat pana Franců na příští jednání – provede tajemník komise 

 

5) Zpráva Výboru pro kulturu, památky a cestovní ruch ZLK o ohrožených památkách LK a 

informace o dotačním programu 7.2 na záchranu a obnovu památek Dotačního fondu 

- Paní Vančatová představila zprávu, zatím se nezahájila rekonstrukce, ale je zájem 

pokračovat, jednání s panem Badalcem 

- spadá pod odbor ekologie a veřejný prostor – vedoucí paní Sládková 

- návrh na prověření zda se na katastru města nachází další objekty památkově chráněné 

- návrh na vytvoření seznamu památkově chráněných objektů v havarijním stavu  
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- dotaz na Národní památkový ústav 

-  možnost konzultace s paní Hrbkovou 

 

6) Informace o vyhlášení nového programu na podporu cestovního ruchu v LK 

- Paní Vančatová informovala o vyhlášených programech s možností doplnění informací 

pro případné zájemce 

- např.: (Poznáváme kulturu - vyhlášení programu do dubna - pro žáky škol - příspěvkové 

organizace kraje, Rozvoj cestovního ruchu - kraj - zážitková turistka - propojování v 

rámci mikroregionu, Podpora informačních center - poměrně široká možnost zapojení - 

nezáleží na zřizovateli, např. náklady na certifikaci) 

7) Doplnění informací o možnostech vzájemné prezentace kulturních či turisticky zajímavých 

míst Liberce a Žitavy ve Zpravodajích (Žitava i Liberec) 

- navázání na diskuzi z minulého jednání 

-  již probíhá prezentace ve zpravodajích mezi Žitavou a Libercem (např. OGL) 

- další případné články a jiné prezentace jsou obousměrně vítány 

8) Různé  

- fragmenty soch uložených v TSML – je připraven materiál do Rady města, pravděpodobně 

dne 29. 3. od 14 do 16 hod. bude možné si tyto fragmenty prohlédnout i širokou veřejností a 

k případnému bezúplatnému převzetí může dojít do 12. 4. 2017, kontaktní osoba: Michal 

Vinař, vinar.michal@magistrat.liberec.cz, 485243456  

- grafický manuál města Liberec – pan Pastva seznámil komisi s návrhem, který byl vybrán 

odbornou porotou ve dvoukolové soutěži a je zařazen do programu jednání Rady města ke 

schválení        

 
V Liberci 15.2. 2017 
Zapsal: Jaromír  Kvasnička v.r.    Jana Vančatová v.r. 
               (tajemník komise)     (předsedkyně) 
 
        Pavla Haidlová v.r. 
         (ověřovatelka zápisu)  


