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. schůze rady města dne: 19.05.2020
Bod pořadu jednání: 56
Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2020/ II.
Stručný obsah: Rezort kultury, školství, sociálních věcí a cestovního ruchu podává po projednání
ve výboru pro kulturu a cestovní ruch 2. návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2020.

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

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

Projednáno s:

ve výboru pro kulturu a cestovní ruch (25/11/2019 a 24/2/2020)

Předkládá:

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

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 5 - 28.05.2020
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
souhlasí
1. s návrhem 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
Mgr. Věře Vohlídalové za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury, demokracie
a lidských práv,

2. návrhem Ing. Jarmily Levko, zastupitelky města a ředitelky Divadla F. X. Šaldy, na udělení
Medaile města Liberec dle § 84, odst. 2) písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění panu Borisi Jonešovi za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti
kultury

ukládá
předložit návrhy na Medaili města Liberec Zastupitelstvu města Liberec ke schválení

P: Langr Ivan, PhDr., Mgr. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
T: 28.05.2020
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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 a 24/2/2020.
Kandidáti ocenění

1. Mgr. Věra Vohlídalová (*1942), knihovna, ředitelka Státní vědecké knihovny (1990 - 2001),
občanská aktivistka. Stojí za výstavbou tzv. Stavby smíření, tedy nové budovy Krajské vědecké
knihovny se synagogou v autentickém prostoru původní liberecké synagogy, vypálené nacisty za
křišťálové noci. Dlouhodobě se angažuje v občanském životě ve prospěch věcí veřejných. Za
svou činnost získala mj. cenu Polského svazu knihovníků (1996), cenu saského Svazu
knihovníků (2001), cenu časopisu Architekt (2001), Medaili Z. V. Tobolky (2002), Kříž za
zásluhy 1. třídy Spolkové republiky Německo (2002), Zlatou medaili Technické univerzity
Liberec (2003), Cenu českých knihovníků (2013) aj. V roce 2005 byla s dalšími ženami
nominována na Nobelovu cenu míru, (zdroj: internet)
2. pan Boris Joneš (*1932), dirigent a sbormistr operního sboru Divadla F. X. Šaldy. Po
absolutoriu Pražské konzervatoře, oboru dirigování a varhany, nejprve pracoval pro divadla
v Kladně a v Ústí nad Labem, od roku 1967 až dosud je v angažmá Divadla F. X. Šaldy Liberec.
Působil tu jako dirigent, sbormistr a korepetitor. Na dirigentském kontě má více než 1500
představení, jako dirigent a sbormistr nastudoval více než stovku titulů. Je uznávaným pěveckým
korepetitorem, ale i znalcem varhanních nástrojů. Hraje též na varhany při různých příležitostech
v obřadní síni liberecké radnice. Od devadesátých let až doposud působí v divadle jako archivář
opery. Vytváří notové materiály pro umělecký provoz opery a vytvořil jedinečnou kolekci operní
a symfonické literatury. Obsluhuje titulkovací zařízení při každém představení liberecké opery,
v Šaldově divadle i na zájezdech. (zdroj: Jarmila Levko)
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Přílohy:
košilka ZM
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