STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
11. zasedání zastupitelstva města dne: 12.12.2019
Bod pořadu jednání: 25
Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2020
Stručný obsah: Rezort kultury, školství, sociálních věcí a cestovního ruchu podává po projednání
ve výboru pro kulturu a cestovní ruch návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2020.
Nominace na čestné občanství nebudou po diskuzi ve výboru v roce 2020 (zatím) navrženy.

Náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
Zpracoval:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch

Schválil:
Projednáno:

na 21. RM dne 03. 12. 2019

Projednat ve
výboru ZM:
Předkládá:

Langr Ivan, PhDr., Mgr. v. r. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
1. návrh Bc. Tomáše Hasila, člena výboru pro kulturu a cestovní ruch, na udělení Medaile
města Liberec dle § 84, odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
panu RNDr. Miloslavu Studničkovi za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti vědy a
kultury,

2. návrh Bc. Tomáše Hasila, člena výboru pro kulturu a cestovní ruch, na udělení Medaile
města Liberec dle § 84, odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
panu MgA. Stanislavu Doubravovi za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury,

3. návrh Mgr. Jitky Mrázkové na udělení Medaile města Liberec dle § 84, odst. 2) písm. s)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění paní PhDr. Hany Seifertové za
mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti umění,

4. návrh PhDr. Mgr. Ivana Langra, náměstka primátora, na udělení Medaile města Liberec dle
§ 84, odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění paní Dagmar
Helšusové za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury, demokracie a lidských
práv,

ukládá
zajistit udělení medailí města Liberec
P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
T: 31.12.2020
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Důvodová zpráva:
Statut ocenění
Charakteristika medaile města se odvíjí ze statutu, který byl přílohou Statutu města Liberce z roku 1996.
Medaile města Liberec se uděluje jako čestné ocenění za občanské zásluhy o město Liberec v jakémkoli
oboru lidské činnosti. Medaili města Liberce lze také udělit za celoživotní zásluhy. Medaili odevzdává
oceněné osobě jménem města Liberce jeho primátor. Ocenění nelze odejmout.
Projednání ve výboru pro kulturu a cestovní ruch
Výbor pro kulturu a cestovní ruch je ze svého statutu určen jako poradní orgán zastupitelstva města, který
projednává jednotlivé nominace a doporučuje návrhy k ocenění. Výbor shromáždil data kandidátů k říjnu
2019 a následně je projednal 25/11/2019.
Kandidáti ocenění
1. RNDr. Miloslav Studnička, CSc. (*1949), ředitel Botanické zahrady Liberec (od 1990).
Absolvoval studium odborné botaniky na PřF UK, svou vědeckou a publikační činnost soustředí
především na xerotermní vegetaci Českého středohoří, slatinnou vegetaci na Českolipsku, některé
rezervace Broumovska a Jizerských hor, dále na masožravé rostliny a kapradiny. Odborně
publikuje,

vydává

samostatné

monografie

v renomovaných

odborných

nakladatelstvích

(Academia aj.). V pozici ředitele pozvedl botanickou zahradu na jedno z nejvýznamnějších
českých botanických pracovišť s vysokým odborným i návštěvnických renomé, současně se
věnuje i popularizaci tohoto oboru, zpracovává i naučné výstavy. Je spoluautorem
architektonických projektů všech současných expozic botanické zahrady. (zdroj: Tomáš Hasil)
2. MgA. Stanislav Doubrava (*1952), ředitel Naivního divadla Liberec (od 1991). Vystudoval
FAMU, obor produkce a řízení, v roce 1973 nastoupil do Východočeského loutkového divadla
DRAK v Hradci Králové (jevištní technik), v roce 1982 přešel do Divadla dětí ALFA Plzeň
(vedoucí uměleckého souboru), v roce 1989 pak do Naivního divadla Liberec jako vedoucí
souboru. Ve funkci ředitele přivedl divadlo mezi evropskou loutkářskou špičku a obecně jedno
z nejuznávanějších divadel v Česku vůbec (bez rozlišení repertoáru a cílové skupiny). Stanislav
Doubrava je zároveň členem orgánů Mezinárodní loutkářské unie UNIMA, Asociace
profesionálních divadel ČR, rady Státního fondu kultury ČR, Nadace Český literární fond,
ředitelem mezinárodního festivalu profesionálních loutkových divadel Mateřinka. (zdroj: Naivní
divadlo Liberec)
3. PhDr. Hana Seifertová (*1934), historička umění, byla ředitelkou Oblastní galerie Liberec (1958
– 1970), otevřela galerii mladým umělcům i výtvarníkům, kteří byli např. v Praze z politických
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důvodů odmítáni. V srpnu 1968 se s manželem, sochařem Jiřím Seifertem, aktivně zapojili do
občanského odporu vůči sovětské okupaci města i země. V roce 1969 uskutečnila ve městě
proslulé sympozium Socha a město 1969, které navázalo na úvodní exteriérovou výstavu v roce
1964. Hned na začátku normalizace pak musela z politických důvodů místo ředitelky OGL
opustit, následně se stala vědeckou pracovnicí a kurátorkou Sbírky starého evropského
umění Národní galerie v Praze. (zdroj: internet, Sochař Jiří Seifert)
4. Dagmar Helšusová (*1950), knihovnice, občanská aktivistka a politička, už před listopadem
1989 patřila z vůle režimu mezi nepohodlné. V listopadu 1989 se aktivně zapojila do revolučních
událostí a posléze se stala zastupitelkou města za OF a Občanské hnutí, později i zastupitelkou
kraje. Vždy důsledně hájila ideje svobody, demokracie a lidských práv. V Liberci pak v letech
2002 – 2006 vykonávala funkci náměstkyně primátora pro školství a kulturu. V letech 2007 –
2009 pak byla ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci. V pozici knihovnice celoživotně
podporovala a podporuje rozvoj dětského čtenářství, je mj. zakladatelkou Literárního klubu při
KVK, zakladatelkou literární soutěže Máj – měsíc poezie, zakladatelkou unikátního Veletrhu
dětské knihy (2003), autorkou projektu Děti čtou nevidomým dětem, v rámci kterého se
každoročně vydávají audioknihy pro nevidomé a slabozraké děti aj. Za svou činnost v oblasti
knihovnictví získala v roce 2015 ocenění Knihovnice roku 2015 v Libereckém kraji. (zdroj:
internet)

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.
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