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Zápis 5/2019 

z jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch 

konaného dne 20. 5. 2019 od 14:00 hodin – zasedací místnost č. 202, historická budova radnice 

 

 

Přítomni:  MVDr. David Nejedlo, Jindřich Gubiš, Pavla Haidlová, Bc. Tomáš Hasil,  Hana 

Zemanová, Ing. Květa Vinklátová, MgA. Marie Eliášová, Marek Vávra 

 

 

Nepřítomni: Bc. Zuzana Spudichová, Ondřej Hink, Bc. Martin Chroust, Jaroslava Kašparová,             

Mgr. Jan Randáček 

 

 

Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr, Mgr. Petr Brestovanský 

 

 

Program 

 

 

1) Úvod 

 

Předseda výboru MVDr. David Nejedlo přivítal přítomné na 5. jednání a zahájil zasedání 

výboru. Výbor se sešel v počtu 8 členů a byl prohlášen za usnášeníschopný. Program výboru 

byl schválen všemi hlasy PRO. 

Ověřovatelem zápisu byla navržena a zvolena paní Hana Zemanová. 

 

2) ARCHA 13- představení projektu památníku padlým v 1. světové válce a muzea lágrů 

 

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

která byla založena v r. 2013. Společnost má spoustu vizí a nápadů do budoucna, členové 

společnosti chtějí přiblížit dějiny města široké veřejnosti. Mgr. Brestovanský měl připravenou 

prezentaci ohledně činnosti této společnosti a informoval přítomné o záměru rekultivace 

pozemku p.č. 1437/1, k.ú. Růžodol. Tento pozemek má společnost v současné době v pronájmu 

od statutárního města Liberec. Na tomto pozemku se historicky nacházel zajatecký lágr s cca 

46000-50000 zajatci. Nyní má společnost ARCHA 13, o.p.s. záměr na tomto pozemku 

vybudovat naučnou didaktickou stezku k 1. světové válce a stezku o táboře, vybudovat zde 

sportoviště, postavit pomník obětem 1. světové války k připomenutí 914 padlých Liberečanů. 

Na tomto projektu spolupracuje i Ministerstvo obrany, Liberecký kraj, Československá obec 

legionářská, ZOO Liberec. Nyní společnost ARCHA 13, o.p.s. žádá statutární město Liberec o 

dotaci na vybudování tohoto areálu (rekultivaci pozemku), v dalším roce by ráda požádala o 

dotaci na stavbu pomníku. 
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Následně proběhla diskuze ohledně záměru k vybudování tohoto areálu a Mgr. Brestovanský 

zodpověděl dotazy přítomných. 

Závěr: 

Výbor pro kulturu a cestovní ruch doporučuje Zastupitelstvu města Liberec schválení žádosti 

o dotaci pro společnost ARCHA 13, o.p.s. 

Hlasování: 7x PRO, 1x SE ZDRŽEL 

 

3) Různé 

 

Paní Pavla Haidlová pozvala přítomné na akci Spectaculum Citaviae konané dne 29. 5. 2019 

v Žitavě, Bc. T. Hasil pohovořil o proběhlé akci S rodinou do Vesce, MVDr. D. Nejedlo o akci 

Ještědský krystal v Lidových sadech.  

 

 

Příští jednání Výboru pro kulturu a cestovní ruch:  

 

 

 17. 6. 2019, 14.00h, zasedací místnost č. 202, historická budova radnice 

 

      

 

V Liberci 21. května 2019 

 

 

 

Zapsala: Ing. Jana Lelková v. r.                           MVDr. David Nejedlo v. r.  

    tajemnice      předseda 

 

 

 

  

        Hana Zemanová v. r. 

        ověřovatelka zápisu  


