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Zápis 2/2018 

z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 21. února 2018 od 14:00 hodin – synagoga, Židovská obec 

 

Přítomni:  Ing. Jana Vančatová, Ing. Lenka Červová, Ph.D., Ladislav Dušek, Pavla Haidlová, 

Mgr. Jiří Křížek, Mgr. Milan Turek, Mgr. Libuše Vítová 

 

Hosté: Ing. Jaromír Kvasnička, Matyáš Moc za parlament mladých 

 

Nepřítomni:  Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller (omluven), MVDr. David Nejedlo (omluven),          

Mgr. Jan Randáček (omluven)  

Program 

1) Úvod 

Předsedkyně komise Ing. Jana Vančatová přivítala přítomné na 2. jednání a zahájila 

zasedání komise. Komise se sešla v počtu 7 členů a byla prohlášena za usnášeníschopnou. 

Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen Mgr. Jiří Křížek. 

 

Hlasováno o schválení programu: všichni PRO                                        Usnesení bylo přijato                                                                                         

 

Hlasováno o ověřovateli zápisu: všichni PRO                                           Usnesení bylo přijato                                                                                         

 

2) Ing. Jaromír Janus představil Židovskou obec v Liberci, pohovořil o židovské víře, poděkoval 

statutárnímu městu Liberec za finanční podporu a po ukončení jednání provedl přítomné po 

synagoze s velmi zajímavým doprovodným výkladem. 

 

3) Projekt G300 k 50. výročí vpádu okupačních vojsk- Ing. J. Kvasnička pohovořil o projektu, 

který se bude konat v srpnu 2018. Události srpna 1968 se připomenou unikátní výstavou, 

koncertem i promítáním dobových filmů. Návrh pana L. Duška- jako symbol ztotožnění se 

s událostmi roku 1968- bylo by vhodné zajistit trikolory či odznáčky s vytištěným datem 1968-

2018. 

 

4) Morový sloup- Ing. J. Kvasnička informoval přítomné o přípravách restaurování sloupu, je 

připravováno výběrové řízení na jeho renovaci. Umístění sloupu se zatím měnit nebude, bude 

zpřístupněn veřejnosti. 

 

5) Velikonoce 2018- Ing. J. Kvasnička pohovořil o připravovaném programu Velikonoc na 

náměstí, spolupráce se společností Elset, s.r.o. Slavnostní zahájení proběhne 23. 3. 2018, 

ukončení velikonoční tržnice je 1. 4. 2018. Po celou dobu je připraven bohatý program 

(vystoupení dětí z MŠ, ZUŠ Jabloňová, koncerty, divadlo aj.). 

 

6) Region Tour- Ing. J. Kvasnička informoval komisi o 18. ročníku severočeského mezinárodního 

veletrhu cestovního ruchu. Součástí veletrhu je Výstava regionálních produktů. Region Tour 

proběhne v termínu 16. 3. - 17. 3. 2018 v Jablonci nad Nisou v areálu Eurocentra. Mgr. M. Turek 

pohovořil o upadající tendenci setkávání informačních center z libereckého regionu na této akci. 
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7) Kontrola akcí podpořených Fondem kultury a cestovního ruchu- Mgr. M. Turek informoval 

o kontrole akce „Oživování regionálních tradic“- Spolek přátel Ostašova, zároveň o této akci 

pohovořila i paní P. Haidlová. O dalších 2 projektech („Zvon pro Kateřinky“- M. Tallerová a 

„Bavíme se, učíme se a tvoříme s babičkou a dědou“- Krajská vědecká knihovna v Liberci) 

pohovořila Ing. L. Červová, Ph.D. Všechny zmíněné akce byly hodnoceny kladně. 

 

8) Různé- na závěr jednání proběhla diskuse o připravovaném udílení čestného občanství, o 

proběhlém vyhlášení Kulturního počinu roku 2017 a o připravované akci „Majáles 2018“. 

 

Příští jednání komise pro kulturu a cestovní ruch:  

 

 21. 3. 2018, 14.00h  (v případě změny bude komise včas informována), místo bude 

upřesněno v pozvánce)  

  

        

 

V Liberci 22. února 2018 

 

 

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

    tajemnice      předsedkyně 

 

         

Mgr. Jiří Křížek v. r. 

        ověřovatel zápisu  

 

 

 

 


