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Tisková zpráva 

 

Zahrada libereckých vzpomínek ožívá 
 
 
 
 

Liberec, 14. dubna 2010 – Primátor Jiří Kittner dnes oficiálně představil unikátní projekt, jehož cílem 
je hledat nejvýznamnější milníky, osobnosti a budovy liberecké historie. Záměrem projektu je vytvořit 
s pomocí obyvatel města Zahradu libereckých vzpomínek – veřejně přístupný park v centru města, který 
bude sloužit k odpočinku a rozjímání a kde bude možné nalézt libereckou historii a zároveň otevřít 
veřejnou diskusi nad tím, jaká vlastně historie města byla a co znamená pro současnost či budoucnost. 
Tento dlouhodobý projekt v sobě kromě vzniku Zahrady libereckých vzpomínek zahrnuje také veřejnou 
anketu o nejvýznamnější osobnost, místo a událost v Liberci nebo soutěž pro žáky základních 
a středních škol, přednášky či workshopy i zcela nové prohlídkové okruhy městem.  
 
„Generace dnešních školáků je první generací „opravdových libereckých rodáků“ poválečných dějin v tom 
smyslu, že alespoň jeden z rodičů pochází také z Liberce. Je naprosto nezbytné, aby obyvatelé znali historii 
svého města a byli na něj právem hrdí. Proto jsme se rozhodli připravit pro všechny obyvatele Liberce 
projekt, který, jak věříme, pomůže díky vlastní minulosti lépe si uvědomit naší přítomnost,“ říká primátor 
Liberce Jiří Kittner. 
Projekt Zahrada libereckých vzpomínek je tvořen z několika samostatných částí: z revitalizace libereckého 
lapidária v Budyšínské ulici včetně jeho přeměny na park a místo relaxace nejen pro obyvatele města, ale také 
pro turisty, kteří si zde budou moci odpočinout a zároveň se doslova dotknout minulosti v netradiční podobě. 
Dále ze soutěží pro žáky základní a středních škol a z veřejné ankety. „Projekt je koncipován tak, aby se do 
něj v některé z jeho fázi mohl zapojit doslova každý obyvatel města,“ říká Kittner.  
Veřejná anketa pod názvem „Hledáme liberecké poklady“ proběhne v průběhu května až srpna 2010. Během 
prvních dvou měsíců budou mít obyvatelé města příležitost navrhovat prostřednictvím emailu, pošty nebo 
hlasovacích lístků v Městském informačním centru nejvýznamnější osobnosti, události, místa či budovy, které 
zásadním způsobem ovlivnily minulost a tedy také dnešní podobu města Liberce. Z došlých návrhů bude 
vybráno 10 nejčastějších v každé kategorii, o nichž budou během července a srpna lidé hlasovat 
prostřednictvím internetu. V září 2010 bude v místě vznikající Zahrady libereckých vzpomínek představen 
výsledek veřejné ankety. „Mnohdy mne děsí zjištění, jak málo toho obyvatelé města o městě, v němž žijí a 
které je jejich domovem vědí – kdo významný se zde narodil, co zajímavého se zde stalo či jaké památky tu 
najdou. Byl bych rád, kdyby tento projekt byl jedním z prostředků, jak všeobecné povědomí o minulosti 
našeho města posílit. Právě veřejná anketa je jedním ze zajímavých prostředků, jak umožnit obyvatelům 
města aktivně se zapojit do výběru toho, čím se Liberec může chlubit,“ říká Kittner.  
Soutěž pro žáky základních škol nese podtitul „Kreslíme liberecké poklady“ a bude zahájena workshopem 
s povídáním o historii a místopisu Liberce. Děti na něm vytvoří jimi zvolenou výtvarnou technikou svůj pohled 
na liberecké poklady – vyberou si budovu, osobu či událost libereckých dějin, která je nejvíce oslovila a tu 
přenesou do svého uměleckého díla. Práce vyhodnotí odborná porota, autoři vítězných obrázků budou 
odměněni primátorem města a všechny práce budou vystaveny v prostorách Nového magistrátu a na speciálně 
vzniklých webových stránkách, které k celému projektu město vytvoří. Soutěž pro žáky středních škol 
„Sepisujeme liberecké poklady“ bude spočívat v písemném zpracování vybraného období libereckých dějin. 
I jejich práce bude hodnotit odborná porota a i oni se mohou těšit nejen na zajímavé ceny, ale také na 
prezentaci svých výtvorů v rámci speciálního webu.  
 
 



2 

 
 
Významnou částí celého projektu je také renovace tzv. lapidária v Budyšínské ulici v Liberci. V současné době 
je to uzavřený areál, který mnohdy neúspěšně odolává nájezdu vandalů. To by se mělo ale v následujících 
měsících změnit. V tomto prostoru vznikne relaxační zahrada, ve které se bude se zelení prolínat historie 
města. Dnes se zde nachází řada památek a sochařských děl, dříve součást městského hřbitova. Část z nich 
zde zůstane, část bude přesunuta do prostor zahrady Liebiegovy vily. V lapidáriu dnes nejvíce zaujme rodinná 
hrobka Liebiegů v historizujícím stylu, která prochází rekonstrukcí, či novogotická hrobka libereckého 
stavitele Hübnera. Opravy se také dočká poškozený náhrobek obětí pruskorakouské války.“Lapidárium 
v Budyšínské ulici patří mezi významné součásti městské zeleně v historickém centru města. Jsem proto rád, 
že se nám díky tomuto projektu podaří vrátit mu svůj význam a především vrátit mu jeho důstojné místo 
v životě města,“ popisuje primátor. Jak doplňuje, do prostoru bude zasazena také prezentace liberecké 
historie. O její formě ale bude teprve rozhodnuto. „Rádi bychom, aby si každý mohl doslova osahat historii 
našeho města – a jsem přesvědčen, že tento projekt nabídne mnoho zajímavých řešení, ze kterých bude 
možné vybírat,“ uzavírá primátor.  
Další významnou součástí projektu Zahrada libereckých vzpomínek je vytvoření speciálních turistických 
okruhů po městě, které provedou nejen jeho obyvatele, ale také návštěvníky mnohdy pozapomenutými částmi 
města. Nově vzniknou 3 turistické okruhy: Liberecké parky, Starými uličkami a Zámek a podzámčí. V červnu 
2010 proběhne také veřejná diskuse nad libereckou historií ve zdejší knihovně.  
„Rádi bychom, aby se Zahrada libereckých vzpomínek stala projektem všech – aby se stala platformou pro 
diskusi nad historií města a také aby otevřela některé dosud opomíjené historické události či detaily. 
Především bychom ale byli rádi, kdyby se stala dalším prostředkem jak obyvatelům města přiblížit jejich 
domov,“ říká primátor Kittner.  

 

Harmonogram projektu  

 

Květen – červen   

� Kreslíme a sepisujeme liberecké poklady – soutěž pro ZŠ a SŠ 

� Hledáme liberecké poklady – anketa pro veřejnost 

� Prohlídkové okruhy po více i méně známých místech Liberce 

� Představení projektu veřejnosti na besedě v knihovně, kde proběhne i vyhodnocení dětských 
a studentských prací 

 

Červenec – srpen   

� Výstava dětských a studentských prací v prostorách Nového magistrátu 

� 2. kolo ankety Hledáme liberecké poklady na webových stránkách 

 

Září   

� Představení prostoru Zahrady vzpomínek novinářům a vyhodnocení ankety Hledáme liberecké 
poklady 

 

 

 

V Liberci dne 14. dubna 2010 

 

 

Martin Korych 

tiskový mluvčí Magistrátu města Liberec 


