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Liberec 19. října 2016 

 

Tisková zpráva 
po 18. schůzi Rady města Liberec 

 
 

Přes padesát bodů měla na svém programu 18. schůze Rady města Liberec, která se 

uskutečnila v úterý 18. října. 

 

Liberec míří zpět do mezinárodní asociace loutkářů AVIAMA 
Bod č. 22: Obnovení členství statutárního města Liberec v asociaci měst s loutkovým divadlem 

AVIAMA 

Radní odsouhlasili obnovení členství statutárního města Liberec v asociaci měst s loutkovým 

divadlem AVIAMA a uhrazení členského poplatku. Materiálem se budou zabývat také zastupitelé. 

Po čtyřech letech by se město Liberec mohlo vrátit do mezinárodní asociace AVIAMA, která sdružuje 

města a regiony s významnou loutkářskou tradicí. Liberec byl jako jedno ze zakládajících měst členem 

asociace již v sezóně 2011 – 2012, pak ale odmítl z rozpočtových důvodů hradit další členské příspěvky 

(1.500 EUR/ rok). Pro Naivní divadlo Liberec je přitom vedle členství v UNIMA (Světová loutkářská 

organizace) AVIAMA další příležitostí jak sdílet mezinárodní zkušenosti a dále rozvíjet oblast 

loutkového divadla. 

„Naivní divadlo patří v oboru loutkového divadla mezi světové špičky, sbírá ocenění na mezinárodních 

festivalech i na domácí scéně, takže AVIAMA je pro něj další možností jak sdílet společné projekty, 

realizovat a financovat s podporou asociace nové aktivity a být v přímém kontaktu s významnými 

festivaly a loutkovými scénami. Zároveň tím posílíme českou pozici v asociaci, protože tuzemským 

členem AVIAMA je nyní pouze Plzeň. Členem AVIAMA bude sice město, zasedání se ale za něj bude na 

základě plné moci účastnit ředitel Naivního divadla Stanislav Doubrava,“ vysvětlil náměstek primátora 

pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.  

Členem AVIAMA je nyní 16 měst ze 4 kontinentů, nově o vstup kromě Liberce usiluje kanadský 

Saguenay  a francouzské Amiens. Vstup Liberce do AVIAMA musí ještě schválit zastupitelstvo města. 

Naivní divadlo je vynikajícím reprezentantem města Liberce – kromě bezpočtu festivalových ocenění 

získalo např. v roce 2015 3. místo v kategorii Nejlepší inscenace roku 2014 (O beránkovi, který spadl 

z nebe) a 5. místo v kategorii Divadlo roku (v obou případech ze všech českých divadel!), naposledy 

letos v říjnu obdrželo Cenu Divadelních novin (v kategorii tvůrčí počin sezóny v oblasti loutkového a 

výtvarného divadla) za inscenaci Čechy leží u moře. V roce 2019 divadlo uskuteční jubilejní 25. ročník 

mezinárodního festivalu Mateřinka a oslaví 70. výročí založení. 
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Rada města schválila finanční příspěvky pro tři neziskové organizace 
Bod č. 25: Poskytnutí dotace neziskové organizaci Člověk v tísni, o. p. s. na sociální službu nízkoprahové 

zařízení pro děti a mládež ve výši 100.000 Kč na rok 2016 

Bod č. 26: Poskytnutí individuální dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí 

neziskové organizaci POST BELLUM, o. p. s. 

Bod č.27: Poskytnutí dotace neziskové organizaci Centrum LIRA, z. ú., ve výši 500.000 Kč 

 

Radní odsouhlasili poskytnutí mimořádného finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města 

Liberec. Sto tisíc obdrží nezisková organizace Člověk v tísni, o.p.s., na sociální službu nízkoprahového 

zařízení pro děti a mládež. 

 

Dotace pokryje provozní náklady klubu V kleci. Konkrétně půjdou peníze na elektrickou energii, vodné 

a stočné, vytápění a nájemné. Organizace nebyla podpořena z dotačního řízení pro poskytovatele 

sociálních služeb v roce 2016, neboť nepodala žádost.  

Posláním klubu V kleci je pomocí metod sociální práce, vzdělávacích a volnočasových aktivit pozitivně 

ovlivňovat postoje, chování a jednání dětí a mládeže ve věku od 12 do 20 let. „Člověk v tísni plánoval 

pokrýt provozní náklady do konce roku z individuálního projektu, protože ale došlo ke zpoždění jeho 

vyhlášení, rozhodli jsme se vypomoci a peníze na provoz nízkoprahového zařízení uvolnit. Je to pro 

město velmi důležitá služba, protože zajišťuje u dětí a mládeže prevenci a řešení rizikových jevů 

v kombinaci se sociálně nevyhovujícím prostředím,“ popisuje Ivan Langr, náměstek primátora pro 

školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu. 

Služba je realizovaná na sídlišti v Rochlici a slouží převážně pro obyvatele tohoto sídliště. V roce 2015 

organizace pořádala 394 aktivit a pracovala s 82 klienty. Předpokládané náklady pro rok 2016 jsou ve 

výši 1 087 690 Kč. Náklady na jednoho klienta za rok 2015 činily 15 307 Kč.  

 

Dotaci ve výši 170 500 Kč schválila rada města na realizace projektu "Příběhy našich sousedů", 

spadajícího pod aktivity Paměti národa. Nezisková organizace POST BELLUM, o. p. s., o ni požádala 

na začátku října. 

 

Projekt, který je zaměřen na žáky sedmých až devátých ročníků, nabízí alternativní způsob výuky 

moderních dějin a podporuje týmovou spolupráci. Archiv vzpomínek Paměť národa je jmenovitě 

doporučen MŠMT ČR k výuce dějin 20. století. „Na něj navazující projekt Příběhy našich sousedů je již 

zavedený a osvědčený program pro žáky 7. až 9. tříd základních škol, případně nižších ročníků škol 

středních, který propojuje mediální výchovu s výukou moderních dějin a občanským vzděláváním. Jeho 

cílem je prostřednictvím projektové výuky a za využití vzpomínek pamětníků reflektovat historii 20. 

století,“ vysvětluje náměstek Ivan Langr. 

 

Žáci a studenti na základě osobního setkání zpracovávají osudy pamětníků důležitých událostí 20. 

století, kteří žijí v jejich sousedství. V rámci odborných audio a video workshopů pracují s novými 

technologiemi pro střih a sdílení. Projekt je zakončen slavnostní prezentací všech týmů před veřejností 

a odbornou porotou, na které žákovské týmy soutěží o nejlépe zpracovaný a představený příběh. 

Žákovská zpracování pamětnických příběhů jsou navíc prezentována na internetové stránce projektu. 

Výstupem celého projektů může být také panelová výstava, která představí pamětníky široké 
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veřejnosti. Tyto výstupy přispívají k prezentaci města jako odpovědného vůči svým starším 

spoluobčanům.  

 

„V Liberci by se projekt zaměřil na 40. výročí Charty 77, když plánuje zmapovat individuální osudy 

vybraných signatářů, pocházejících z Liberce. Projekt POST BELLUM, o. p. s. by tak měl plynule navázat 

na již realizovanou pamětní desku Zastávka René Matouška,“ dodal Ivan Langr. 

 

Nezisková organizace Centrum LIRA, z. ú., obdrží od města Liberec 500 000 Kč na sociální službu raná 

péče a sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. 

Organizace byla v roce 2016 podpořena z dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb. Sociální 

služba raná péče byla podpořena z rozpočtu statutárního města ve výši 275 000 Kč a sociálně aktivizační 

služba pro rodiny s dětmi s PAS ve výši 149 400 Kč.  

„Organizace se však od začátku roku 2016 potýká s vážnými finančními problémy. Omezení, ukončení 

nebo odmítnutí poskytování služby pro rodiny s dětmi s PAS by mělo významný dopad nejen pro rodinu, 

která o dítě pečuje a snaží se zvládnout problémy, ale převážně na samotné dítě. Děti potřebují v 

nejranějším věku nastavit a dodržovat dané programy či terapii, aby se zmírnily dopady závažné 

vývojové poruchy,“ vysvětluje důvod vyhovění žádosti o dotaci náměstek pro školství, sociální věci, 

cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 

Nezisková organizace Centrum LIRA, z. ú., je jedinečnou službou na území města Liberec pro  cílovou 

skupinu rodin s dětmi s PAS.   Jejím posláním je poskytování odborných služeb, podpory a pomoci 

rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zdravotním postižením od raného věku až po mladší školní věk (10 

let).  V současné době organizace poskytuje službu rané péče 41 rodinám s dítětem s PAS, z toho 29 

rodinám z Liberce. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi s PAS je poskytována 40 rodinám, z 

toho 31 rodinám z Liberce.  Na přijetí do péče čeká celkem 14 rodin s dítětem s PAS a další rodiny se 

zdravotně postiženým dítětem. Základní činnost sociálních služeb je poskytována rodinám bezplatně.  

Návrhy na udělení všech tří dotací budou předloženy ke schválení v zastupitelstvu města. 

 

Liberec bude mít waldorfskou základní školu 
Bod č. 29: Doplnění žádosti o navýšení kapacity školy a zřízení odloučeného pracoviště ZŠ Kaplického 

Navýšení kapacity Základní školy Kaplického na 400 žáků, navýšení kapacity školní jídelny na 370 

žáků a nové odloučené pracoviště školy v ZŠ Gollova schválili s účinností od 1. 9. 2017 liberečtí radní. 

Město Liberec nabídne od školního roku 2017/2018 příznivcům alternativního vzdělávání výuku v 1. 

třídě se zaměřením na waldorfskou pedagogiku. Prvňáčci najdou místo v budově školy v Gollově ulici, 

třída se přitom stane odloučeným pracovištěm ZŠ Kaplického. V Liberci už působí alternativa i v podobě 

montessoriovských tříd na ZŠ 5. května. 

„Oba typy škol patří mezi tzv. alternativy, které sázejí zejména na individuálnější přístup k dětem, snaží 

se více respektovat přirozenost dítěte jak v metodách a formách učení, tak v uspořádání tříd, 

pomůckách i v takových věcech, jako je třeba absence zvonění či hodnocení známkami. Autorita učitele 

tu není vnucená, jako tomu často bývá v konvenčních školách, ale přirozená, učitel je spíš partnerem a 

průvodcem vzdělávání,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu 

Ivan Langr. 
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Výuka ve waldorfské škole je hodně založena na umění a pohybových aktivitách, rovněž na praktické 

práci s různými materiály (hlína, dřevo, textil aj.), vyučování je více prožitkové, což podle waldorfské 

pedagogiky přispívá k účinnějšímu ukládání učiva do paměti. Žádný předmět není nadřazen jinému, 

takže každý žák má prostor pro vlastní seberealizaci. „Mám velkou radost, že se nám podařilo v Liberci 

najít řešení, kde waldorfskou třídu umístit, nebylo to v současných podmínkách vůbec snadné. Od 

počátku bylo pro nás důležité nabídnout rodičům další alternativu, navíc pod základní školou, jejíž 

ředitel o waldorfskou třídu osobně velmi stál,“ doplnil Ivan Langr. Budoucí prvňáčci se mohou 

s waldorfským vzděláváním seznamovat již v rámci nultého ročníku v prostorách mateřského centra 

Lewandulka. 

Další informace o budoucí waldorfské třídě podají Tereza Hrůzová, spolek Wrabec 

(terezahruzova@seznam.cz, tel. 736 422 917), Pavel Zeronik, ředitel ZŠ Kaplického. 

 

 

Dopravní podnik chce v letech 2017 a 2018 nakoupit 17 bezbariérových busů 

Bod č. 42: Informace o záměru DPMLJ, a. s. čerpat dotace z IROP (IPRÚ) na nákup bezbariérových 

autobusů 

Radní vzali na vědomí informaci o záměru Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou 

čerpat dotace z Integrovaného operačního programu na nákup bezbariérových autobusů. Se 

záměrem budou seznámeni také zastupitelé. 

Sedmnáct nových bezbariérových autobusů chce do dvou let pořídit Dopravní podnik měst Liberce a 

Jablonce nad Nisou. Na nákup vozidel v celkové hodnotě 93,5 milionu Kč bude dopravní podnik žádat 

dotační prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v souladu 

s Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ) na pořízení nízkoemisních vozidel pro veřejnou dopravu. 

„Projekt nákupu autobusů bude rozvržen do více etap. Dodávka devíti bezbariérových vozů je v plánu 

v roce 2017 a dodávka dalších osmi pak o rok později. Půjde o dvounápravové třídveřové autobusy na 

CNG palivo. Každý z nich má předpokládanou hodnotu pět a půl milionu korun,“ informoval náměstek 

primátora pro technickou správu majetku Tomáš Kysela. 

Projekt je nyní ve fázi přípravy podkladů pro podání žádosti o dotaci, které musí schválit Řídící výbor 

IPRÚ v souladu s integrovanou strategií. Dále dopravní podnik připravuje zadávací dokumentaci pro 

výběrové řízení na dodavatele autobusů. 

 

Medaili města Liberec v roce 2017 obdrží Marta Kottová a Ervín Šolc 
Bod č. 46: Návrh na souběžné udělení Medaile města Liberec v roce 2017 – Marta Kottová & Ervín 

Šolc 

Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2017 pro paní Martu Kottovou a pana Ervína Šolce 

dostala k projednání úterní Rada města Liberce. Radní s návrhem souhlasili. 

Symbolické souběžné udělení medaile oběma kandidátům je oceněním za mimořádné zásluhy o rozvoj 

města v oblasti demokracie, lidských práv a otevřeného dialogu mezi příslušníky různých etnik a 

národností. Návrh na vysoké ocenění pro Ervína Šolce podala Věra Vohlídalová, emeritní ředitelka 

mailto:terezahruzova@seznam.cz
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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,“ vysvětlil náměstek pro školství, 

sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.  

Marta Kottová (* 22/2/1929, Černovice) 

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. 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.  

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 (* 24/7/1927, Liberec)  

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,“ dodal primátor Tibor Batthyány. 

Návrhy na souběžné udělení medailí bude projednávat říjnové zastupitelstvo. 

 

Park v ulici Komenského ponese jméno po rodu Clam-Gallasů 
Bod č. 47: Pojmenování parku v ulici Komenského na Park Clam-Gallasů 

Velký park mezi Komenského ulicí, univerzitní budovou P a libereckým zámkem ponese jméno po 

známém šlechtickém rodu Clam-Gallasů. Pojmenování parku odsouhlasili liberečtí radní. 

S návrhem na pojmenování parku přišli historici z liberecké Technické univerzity, kteří dějiny rodu, jenž 

vlastnil až do roku 1945 velké majetky i na území města, dlouhodobě mapují. Park Clam-Gallasů se 

přitom rozkládá na symbolické ploše od libereckého zámku, který rod musel prodat už po roce 1918 

v rámci pozemkové reformy, až na patu ulice, která do roku 1945 nesla jméno Clam-Gallas Straße. 

„Smyslem pojmenovat park po Clam-Gallasích je tento významný český a rakouský rod více představit 

liberecké veřejnosti a propojit pozitivní příklady z období před druhou světovou válkou se současností 

města. Historie se netřeba bát, naopak se z ní lze mnohému přiučit. Příští rok chtějí historici vydat 

monografii o posledním mužském členu rodu – Franzi Clam-Gallasovi, v roce 2018 se zase chystá 

výstava v Oblastní galerii – Lázně,“ uvedl náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch 

a kulturu Ivan Langr. 

Šlechtický rod Clam-Gallasů je považován za český, původem ale pocházel z rakouských Korutan. Jeho 

rodové državy se rozkládaly mj. na území města Liberce a v Jizerských horách, na Frýdlantě, v Libverdě, 

Grabštejnu, Lemberku aj. O první majetky rod přišel již po vzniku ČSR v rámci pozemkové reformy 

(mimo jiné museli prodat i liberecký zámek), o zbylé pak po roce 1945, přestože si jeho zástupci během 

okupace s nacisty nijak nezadali. Franz Clam-Gallas (1854 – 1930), který byl posledním z mužských 

potomků rodu, je naopak považován za velmi vzdělaného muže, patriota, mecenáše a filantropa. Za 

svého života podporoval desítky spolků i institucí, které pracovaly zejména v sociální oblasti, významně 

přispíval sirotkům, nemocným, chudým i válečným invalidům. 

 

Město hledá nové logo a moderní vizuální styl, soutěž zajistí externí firma  
Bod č. 47/1: Udělení výjimky ze Směrnice rady č. 3 RM o zadávání veřejných zakázek statutárním 

městem Liberec a schválení pravidel Soutěže na nový vizuální styl města Liberec 

Pro výběrové řízení „Soutěž na nový vizuální styl města Liberec“ schválili radní udělení výjimky ze 

Směrnice Rady města o zadávání veřejných zakázek. Město přímo osloví firmu CZECHDESIHN.CZ. 

Po předchozích pokusech, které nepřinesly dostatečně kvalitní návrh na nové logo a nový vizuální styl 

města, oslovil Liberec pro zajištění další dvoukolové soutěže externího dodavatele. „Bude jím firma 

CZECHDESIGN.CZ, která má s přípravou podobných soutěží zkušenosti a připraví zcela nová pravidla 

včetně návrhu složení hodnotící komise. Cílem je připravit atraktivní soutěž, která grafiky osloví a 



7 
 

konečně pomůže vybrat kvalitní návrh,“ konstatoval náměstek primátora pro školství, sociální věci, 

cestovní ruch a kulturu Ivan Langr. 

Jednotný vizuální styl statutárnímu městu Liberec dlouhodobě chybí a současné vedení radnice to chce 

změnit. „K propagaci města je doposud používán znak města nebo logo, ale pro marketingové potřeby, 

a to nejen v oblasti cestovního ruchu, je třeba mít originální a zapamatovatelný grafický styl, který bude 

Liberec prezentovat jako moderní město s vlastní tváří,“ uvedl primátor Tibor Batthyány. Jednotný 

grafický styl se tak odrazí do podoby informačních materiálů, turistického webu, navigačního systému 

interiéru Městského informačního centra i prezentace města na veletrzích a akcích pro veřejnost. 

 


