STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
9. zasedání zastupitelstva města dne: 27.10.2016
Bod pořadu jednání:

Návrh na souběžné udělení Medaile města Liberec v roce 2017 – Marta Kottová & Ervín Šolc
Stručný obsah: Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu podává po projednání v komisi rady města pro
kulturu a cestovní ruch návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2017 pro paní Martu Kottovou
a pana Ervína Šolce. Návrh předpokládá symbolické souběžné udělení medaile oběma kandidátům jako
ocenění za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie, lidských práv a otevřeného dialogu mezi
příslušníky různých etnik a národností.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Zpracoval:

Sobotková Renata - pracovník odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Schválil:

Kotrmanová Zuzana, Mgr. - vedoucí oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu
Pastva David, Ing. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

Projednáno:

V 18. RM dne 18. 10. 2016

Předkládá:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch
a kulturu
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
udělení Medaile města Liberec paní Martě Kottové a panu Ervínu Šolcovi za mimořádné zásluhy
o rozvoj města v oblasti demokracie, lidských práv a otevřeného dialogu mezi příslušníky různých
etnik a národností

ukládá
zajistit udělení Medaile města Liberec
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu
T: 30.06.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v zastupitelstvu města.
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Důvodová zpráva:
Návrh na vysoké ocenění pro pana Ervína Šolce podala Věra Vohlídalová, emeritní ředitelka Krajské vědecké
knihovny v Liberci, návrh na ocenění pro paní Martu Kottovou pak Ivan Langr, náměstek primátora Liberce.
Souběžné udělení medaile oběma kandidátům má symbolicky připomínat útrapy příslušníků národnostních menšin
za druhé světové války a po roce 1945 a jejich snahy o otevřený dialog a rozvoj demokracie a lidských práv po
listopadu 1989. Oba kandidáti se dlouhodobě snaží pěstovat pocity sounáležitosti a tolerance zejména v nastupující
generaci Liberečanů.
Marta Kottová (* [osobní údaj odstraněn] Paní Marta Kottová byla jako 13 letá dívka židovského původu spolu se
svými rodiči transportována v červnu 1942 pod evidenčním číslem 505 do ghetta v Terezíně. Zde prožila 3 roky.
V září 1944 byla pak celá rodina převezena do vyhlazovacího tábora Osvětim - Březinka. Rodiče neprošli selekcí
a byli v den příjezdu zplynováni, Marta spolu s bratrem Viktorem jako jedni z mála lidí z transportu přežili. „…pro
nás, kdo jsme přišli z Terezína, to byl hroznej šok a říkám, nevím, jestli jsem byla v Osvětimi týden, dva měsíce,
nevím. Já si tam pamatuju jenom na ten kouř, na tu hrůzu, a že jsem si nechtěla připustit, že maminka s tatínkem
jsou ten kouř. A věčný apely, věčně nahý a hromady mrtvol.“ (Paměť národa, 2009) Před Vánocemi 1944 pak byla
Marta přes koncentrační tábor Gross-Rosen poslána do Mährensdorfu, kde pracovala v továrně na zpracování lnu
a pomáhala vykládat transporty zboží na nádraží. Do Prahy se vrátila po osvobození 12. května 1945.
V Liberci žije Marta Kottová od konce 90. let, kdy se sem s manželem přistěhovala za synem. Celý život se přitom
aktivně usiluje předat mladší generaci varovné memento holocaustu, aby se na tragédii vyvraždění 6 miliónů
evropských Židů nezapomnělo a památka na ně přetrvala i do budoucna. Navštěvovala a stále navštěvuje školy
a nejrůznější studentské a vzpomínkové akce, kde o svých zážitcích z mládí přednáší. Je předsedkyní Historické
skupiny Osvětim Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých. V roce 2008 obdržela od prezidenta
Václava Klause medaili Za zásluhy o stát v oblasti výchovy. „(Do dětského domu v Terezíně) … a to bylo strašně
důležité, za námi přicházely učitelky a profesorky, aby nás tam vyučovaly. Vždyť já skončila v páté obecné a dál
jsem do školy chodit nesměla, přitom jsem od první třídy tvrdila, že budu dětskou doktorkou. Nikdy jim nedokážu
dost poděkovat! Vždyť riskovaly vlastní životy. Kdyby se to esesáci domákli, na místě by je zastřelili. To, že dnes
objíždím školy a učím děti lidskosti, je moje poděkování i jim. Snažím se jim to vrátit, a navíc to považuji za svou
povinnost.“ (Deník.cz, 27/1/2011)
Udělení medaile města je uznáním mimořádných zásluh paní Marty Kottová o dlouhodobé předávání historické
zkušenosti holocaustu střední a mladé generaci. Návrh na udělení čestného občanství města v roce 2017 je
symbolicky spojen se vzpomínkou na 75. výročí transportu paní Kottové do židovského ghetta Terezín (červen
1942), kde začal její nakonec úspěšný každodenní tříletý boj o život.

Ervín Šolc (* [osobní údaj odstraněn]
Pan Ervín Šolc se narodil v roce 1927 v Liberci v česko-německé rodině a patří k hrstce tzv. libereckých
sudetských Němců, kteří po druhé světové válce nemuseli pro své antifašistické cítění do odsunu. Za války přesto
musel narukovat do wehrmachtu, při službě v Itálii pak padl do amerického zajetí, z nějž však posléze utekl. Do
Liberce se vrátil v červnu 1947, ale neměl ani státní příslušnosti, ani znalosti českého jazyka. Do roku 1989
pracoval jako účetní.
V roce 1991 v Liberci zorganizoval první Česko-německé dny - hlavním hostem byl tehdy Otto von Habsburg v jejichž pořádání pokračoval i v dalších letech. O rok později (7/11/1992) pak založil Zemské shromáždění Němců
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Landesversamlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien), jehož
byl první čtyři roky prezidentem a posléze zástupcem prezidenta. Zemské shromáždění je zastřešující organizací
pro všechna německá sdružení v Česku. Dnes je čestným předsedou Svazu Němců v regionech Liberec, Lužice severní Čechy. V roce 2003 obdržel od velvyslance SRN v Česku Michaela Libala Spolkový záslužný kříž za
zásluhy o německou menšinu a vztah obou zemí po roce 1989.
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Návrh na udělení čestného občanství města 2007 je spojen s významným životním jubileem pana Šolce a souběžně
s 20. výročím podepsání česko-německé deklarace o vzájemných vztazích (1997). Pan Ervín Šolc se mimořádně
zasloužil o česko-německý dialog, o rozvoj města v oblasti česko-německých vztahů a rozvoj jeho partnerství
s bavorským městem Augsburg, kam se po roce 1945 přestěhovala početná skupina tzv. libereckých Němců.

Přílohy:
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