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Zápis 7/2015 
z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 13. listopadu od 8:00 hodin v historické budově radnice 

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

Nejedlo, Mgr. Jan Randáček, Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller, Mgr. Milan Turek, Ing. Jana 
Vančatová 

Omluveni:  Ing. Lenka Červová Ph.D., Filip Zeman 
Hosté:  Mgr. Zuzana Kotrmanová, PhDr. Mgr. Ivan Langr, náměstek primátora 
 
Program 
1) Úvod 
2) Vánoční trhy 
3) Projekt Via Sacra 
4) Programové dotace v oblasti kultury na rok 2016 
5) Informace – pietní akt na Nerudově nám. k výročí Bitvy u Liberce v r. 2017 (P. Haidlová) 
6) Různé  
 
 
1) Úvod 
Místopředsedkyně komise Pavla Haidlová zahájila komisi pro kulturu a cestovní ruch, uvítala přítomné členy 
komise, omluvila nepřítomné – pana Langra a paní Vinklátovou a prohlásila komisi za usnášeníschopnou. 
Jako ověřovatel zápisu byl určen pan Schiller. V zastoupení pana Pastvy byla přítomna magistra Kotrmanová 
– vedoucí oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu. 
Před vlastním jednáním komise místopředsedkyně, z důvodu dřívějšího odchodu magistry Kotrmanové 
z komise, navrhla přesunout bod 6) „Různé“ před bod 2) „Vánoční trhy“ a vyzvala členy k hlasování o změně 
programu. 
Hlasováno: všichni PRO.                                                                                                       Návrh byl přijat. 

 
6) Různé 
• Akční plán OS 2016: 
Magistra Kotrmanová představila akční plán OSCR, rozdala „pracovní verzi“ příslušných materiálů přítomným 
účastníkům komise a slíbila jejich zaslání také elektronicky emailem. Po seznámení s akčním plánem OS pro 
rok 2016 požádala účastníky o vyjádření, podněty k úpravám či případné doplnění. Jako termín splnění bylo 
stanoveno datum 27. 11. 2015. 
Akční plán představila jako souhrn chystaných činností v rámci odboru OS. Jako jednu z hlavních změn 
uvedla sloučení oddělení cestovního ruchu a sportu s oddělením kultury, čímž také došlo ke změnám 
v organizaci a plánování adventního kulturního programu a jarmarku, které nyní spadá pod odbor cestovního 
ruchu, kultury a sportu.  
Dále byl představen nový partner příhraniční spolupráce – Německo. Paní Kotrmanová představila úmysl 
žádat o dotaci z fondu malých projektů, Cíle 3. Zapomenuté sochy. Ještě ovšem není zcela jasná koncepce 
zmíněného projektu. Čeká se na dotační podmínky. Doufá, že dotaci získáme a poté bude schválen rozpočet 
tak, jak bude předložen Radě města (RM) a Zastupitelstvu. 
Dále jsou v materiálu uvedeny akce, které buď město samo pořádá, nebo je partnerem. Jako jednu 
z největších akcí zmínila „Léto na náměstí“. Záměrem akce je, pořádat přímo v centru města kulturní akce a 
přivést tak do města více návštěvníků. 
Jedním z dalších cílů je rozvoj průvodcovských služeb. V roce 2016 je v plánu uskutečnit nábory nových 
průvodců. V úmyslu je zpřístupnit nové části města a představit veřejnosti nové objekty. 
Novinkou roku 2016 je představit projekt tzv. „Ještěd card“. Princip slevové karty na lokální turistické cíle byl 
uveden již například ve Špindlerově Mlýně pod názvem „Špindl card“. Více informací: www.spindlcard.cz. 
Další akce v rámci připravovaného akčního plánu OS jsou: Dny evropského kulturního dědictví (EHD), 
Barevné léto, festival Benátská, jehož je statutární město Liberec partnerem a další. 
Paní Kotrmanová prosí přítomné o vyjádření a případné připomínky, které budou zohledněny. Dále bude 
materiál předložen RM, prodiskutován i s panem náměstkem a zveřejněn na webu města. 
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Pan Turek se dotázal, proč není v akčním plánu OS uvedeno turistické informační centrum pod Ještědem, byť 
je statutárním městem Liberec podporován a má vysokou návštěvnost. Toto informační centrum, pod 
vedením dotyčného, bude uvedeno v zápisu akčního plánu OS. Pan Turek rozdal přítomným materiály Via 
Sacra – Oberlausitz. Dále zmínil, že by bylo vhodné sepsat akční plán OS také v německém jazyce a 
připomenul, že by zmínění průvodci měli mít akreditaci. 
Ke slovu se přihlásil pan Dušek, který zmínil, že v akčním plánu OS nenašel mnoho z kultury a tudíž mu 
připadá spíše jako dílčí plán cestovního ruchu. Dotázal se, zdali se v nějakých kulturních aktivitách bude 
pokračovat. Paní Kotrmanová uvítala námitku pana Duška a odpověděla, že kultura úzce souvisí s cestovním 
ruchem a bude se jednat o sepsání zvláštního dokumentu. Cestovní ruch je výsledkem kulturnosti kraje.  A 
kultura je tudíž součástí cestovního ruchu. Pan Křížek by naopak vyzdvihl kulturní část a nemyslí si, že kultura 
by měla být řazena pod cestovní ruch. 
 
Místopředsedkyně komise paní Haidlová navrhla všem zúčastněním nejprve prostudovat příslušný materiál. 
Případné návrhy a připomínky směřovat poté v emailu do uvedeného termínu. Navrhuje, aby bylo v názvu 
zmíněno i kultura a cestovní ruch. Materiál bude k připomínkování členů komise zaslán. 
 
Pan Schiller rozdal přítomným členům komise dárek z města Augsburgu od spolku Heimatkreis Reichenberg 
– přátel města Liberec – knihu. 
 
2) Vánoční trhy 
Slečna Červenková představila adventní kulturní program a postupy řešení a organizování adventu spojeného 
s vánoční tržnicí před libereckou radnicí. Poté poprosila přítomné o dotazy. 
Paní inženýrka Vančatová se dotázala na výši rozpočtu. Magistra Kotrmanová uvedla přibližně 120.000,-Kč i 
s výzdobou radnice. Navíc jednáme o novém návrhu osvětlení vánočního stromu a kašny, což rozpočet 
navýší o dalších min. 80.000,-Kč. Náklady na adventní kulturní program jsme se snažili snížit počtem 
vystoupení neziskových subjektů – např. školek. Největší snaha je oživit dění na náměstí. 
 
Pan Křížek vznesl dotaz ohledně distribuce materiálů či uveřejnění adventního programu s informacemi 
veřejnosti. Informační kanály jsou následující: uveřejnění adventního kulturního programu v „Libereckém 
zpravodaji“ (45.000 ks), na facebooku, instagramu, výlepových plochách po Liberci, „horizontech“ (3 
informačních tabulích umístěných na sloupech v centru města) a plakátech v MHD. 
 
Pan Turek se dotázal, zdali jsme schopni vydat program také v němčině, jelikož očekává, že přijede velké 
množství německých turistů, kteří by na základě toho možná zůstali ve městě déle. Němci jsou schopni vydat 
jejich kulturní program v češtině. Bylo by vhodné zvážit, zdali by se v příštích obdobích neměl v Liberci objevit 
někdo z „Regionu Nisa“ a dále mu v programu chybí „něco výjimečného“, co by přitáhlo mnoho lidí. Také 
zmínil, že by mohl být program dokončen dříve. Paní Kotrmanová uvedla, že program byl zaslán pro překlad 
do Žitavy. Dále jako jeden z hlavních bodů letošního adventního programu uvedla nákladnou světelnou show, 
která se zdá být dostatečným „tahákem“ pro návštěvníky libereckého adventu. Dále poznamenala, že 
k drobné prodlevě v programu došlo vzhledem k organizačním změnám na oddělení cestovního ruchu, kultury 
a sportu a dále v rámci změny provozovatele vánoční tržnice. 
 
3) Projekt Via Sacra 
Magistra Kotrmanová poděkovala panu Turkovi za dodané materiály Via Sacra – Oberlausitz a uvedla, že 
projekt je nyní ve stavu uzavírání rozpočtu a očekávání schválení RM. Projekt byl rozdělen do určitých let. 
Zde je pro představu několik aktivit uvedeno: 

- renovace morového sloupu u Křížového kostela v roce 2016 plus revitalizace okolí 
- adaptace IC tak, aby odpovídalo požadavkům kontaktního místa Via Sacry v roce 2017 

Jednání v Mnichově Hradišti ohledně začlenění Liberce do Via Sacry proběhne 25. 11. 2015. 
 
Detailněji se projekt Via Sacra představil na minulém jednání KKCR. 
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4) Programové dotace v oblasti kultury na rok 2016 
Paní Haidlová se nabídla uvést problematiku na místo pana náměstka Langra, který dorazil na jednání KKCR 
později. 
Vedle rozdělení fondů v materiálu figuruje i alokace – jak a kam by měly být rozděleny a určeny. Uvedla, že v 
materiálu došlo k rozpracovanosti. Rozvinuta je převážně turistická část. Dále například položka „publikace 
knihy“. Zde se upřesňuje, zdali upřednostnit vydání cd nebo knihy, jelikož toto už není v jedné společné 
skupině. 
Pan Dušek se dotázal, zdali budou možné přesuny finančních částek, když jsou nyní položky rozdělené. Zdali 
se finanční částka bude vracet nebo zůstane tzv „zmražená“ ve fondu. Pan Randáček se také dotázal, zdali je 
možnost nevyčerpanou částku přesunout. Zdá se mu, že se kultura v centru města překrývá s kulturními 
projekty na území města Liberec. Diskutuje se o přesunu peněz, v případě nedostatku v jedné a přebytku v 
druhé. Pan Turek vznesl připomínku, proč by někteří lidé nemohli dělat věci zadarmo. Jemu nikdo za 
přednášku v IC nic nedal, ani na jím pořádané přednášky. Co se týče „buskingu“ – tak by nic nepodporoval.  
Paní Haidlová reagovala, že fond kultury a cestovního ruchu není určitě určen na „busking“, ale na kulturní 
akce typu „léto na náměstí“ např. jóga na náměstí, atd. Dodala, že přesun financí zřejmě bude možný, ale je 
spíš pro, aby to bylo možné v rámci jednoho projektu. 
Pan Křížek navrhuje, aby k prvnímu bodu programu byla přiložena mapa. Aby bylo znázorněno území, na 
kterém platí. Paní Haidlová, navrhla hlasovat o doporučení o přesunu peněz z jedné alokace do druhé. Plus 
aby byla přiložena mapa. 
 
V tento moment komisi doplnil i svou účastí náměstek Langr, který se k celé problematice blíže vyjádřil V 
případě, pokud se nevybere alokace grantu, může se přesunout. Pokud zůstávají finanční zůstatky a pokud 
se na ně vzpomene, tak je možné je zpátky alokovat do příslušného roku a navýšit konkrétní položku. Avšak 
pouze se souhlasem správní rady kulturního fondu. Jako „novinku“ představil položku „opravy drobných 
historických objektů“. Pan Turek se dotázal, zdali je možné z fondů financovat cizince. Ano. 
Pan Nejedlo navrhuje udělat reklamu dotačním fondům, aby přišel dostatek žádostí. Dále se ptá, zdali je 
možné do fondu navstupovat externí peníze. Obchodníci by totiž mohli finančně přispět do dotačních fondů, 
vzhledem k tomu, že by z činů podpořených dotacemi v oblasti kultury měli prospěch. Pan náměstek Langr 
odpovídá, že finanční dar musí dát oni městu a pak teprve se částka přerozdělí. Ale nemohou přímo. Také se 
bude rušit „blacklist“, byť být může. Rozhodlo se pro jiný způsob – bonifikaci spolehlivých žadatelů. Tudíž se 
nebudou postihovat tací, kteří neplnili tak, jak měli, ale oceňovat ti, kteří plnili včas. V plánu je, že by se statut 
mohl dát do rady města. A v prosinci schvalovat. Dále bylo, jako sankční možnost, navržena forma čestného 
prohlášení, že žadatel nemá dluhy na daních a pokud měl v minulých letech dotaci, dodal ji řádně. Paní 
Haidlová toto navrhuje uvést spíše ve formuláři, nikoli na čestném prohlášení. Dále se dotázala pana Langra, 
jak řešit neziskové organizace, které nemají řádně vyúčtováno. Odpověď je taková, že zde zůstávají klasické 
sankční mechanismy. Minulost žadatele bude součástí kritérií hodnocení. Je na to tabulka. 
 
Komise pro KCR schvaluje návrh programu fondu kultury a cestovního ruchu a doporučuje přílohu 
mapy k bodu 1: 
Pravidla k projednání budou předloženy na dalším jednání komise. 
  
Hlasováno o schválení návrhu programu: všichni PRO                                                            Návrh byl přijat. 

 
 

 Ve chvíli vytvoření (statutu) podmínek pro hodnocení projektu bude tato verze zaslána k 
připomínkování a odsouhlasení členům komise per rolam 

 Pravidla poskytování budou zaslána komisi k připomínkování per rolam 
 

Hlasování o znění fondu kultury a cestovního ruchu 
Souhlasí s programem návrhu fondu kultury a cestovního ruchu a přidělených alokací: 
 
Hlasováno o schválení návrhu programu: všichni PRO                                                            Návrh byl přijat. 
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5) Informace – pietní akt na Nerudově nám. k výročí Bitvy u Liberce v r. 2017 (P. Haidlová) 
Paní Haidlová představila Spolek přátel Ostašova a blíže informovala o připravovaném pietním aktu na 
Nerudově náměstí k výročí Bitvy u Liberce, který se bude konat v roce 2017. Loni se této příležitosti účastnilo 
130 vojáků a 8 koní. Pietní akt byl uskutečněn na Nerudově náměstí a mši sloužil pan kaplan Šabaka. Vojáci 
se nejprve shromáždili před radnicí, pozvali přítomné na tuto událost, pokračovali na Nerudovo náměstí a 
vrátili se do Ostašova. Toto by rádi v roce 2017 zopakovali, jelikož byly dobré ohlasy. Pro lepší informovanost 
veřejnosti, žádá paní Haidlová městské informační centrum Liberec a pana Turka, aby na tento akt veřejnost 
pozvali. 
 
 
Plán příštího jednání komise pro kulturu a cestovní ruch: 
pátek 11. 12. 2015 8:00 hodin budova Severočeského muzea v Liberci 
 
Příloha: 
 
 
V Liberci 23. listopadu 2015 
 
 
 
 

Zapsala: Bc. Ilona Červenková               Pavla Haidlová v.r. 
    (tajemnice komise)      (místopředsedkyně komise) 
 
 
 
 
 

          Dipl.-Soz.Päd. Robert Schiller v.r. 
          (ověřovatel zápisu) 


