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Tisková zpráva 
Pamětní deska pamatuje i na Liberečany,  

kteří nemohli dožít ve své vlasti 
 

Nenápadná, přesto svým sdělením významná pamětní deska přibyla v Zahradě vzpomínek v 

Budyšínské ulici v Liberci. Na podstavec krucifixu uprostřed zahrady ji nechalo umístit město ve 

spolupráci se spolkem Heimatkreis Reichenberg, který v Německu sdružuje bývalé Liberečany.  

Slavnostního odhalení se v úterý 16. září spolu se členy spolku zúčastnil také náměstek liberecké 

primátorky Jiří Šolc. „Tato pamětní deska je připomínkou všech, kteří neměli to štěstí, že nemohli dožít 

doma, ačkoli měli Liberec ve svém srdci. Ať už to byli oběti válek a diktatur ve 20. století, oběti 

komunistické zvůle, liberečtí Židé nebo především tisíce Liberečanů, které po druhé světové válce 

postihlo nucené vysídlení do Německa,“ řekl Jiří Šolc.  

Na Liberečany, kteří našli poslední klid daleko od svého domova, přijelo až z bavorského Augsburgu 

zavzpomínat několik členů spolku Heimatkreis Reichenberg včetně jeho předsedy Klause Hoffmanna. 

Ocenil dobrou spolupráci s městem a poděkoval za to, že radnice umožnila instalaci desky v Zahradě 

vzpomínek.  

Právě do oblasti Augsburgu zamířilo z Liberce při poválečného odsunu velké množství sudetských 

Němců. V úzkém spojení s městem Liberec je spolek už více než 20 let. I díky této spolupráci 

podepsala města Liberec a Augsburg v roce 2001 partnerskou smlouvu. Spojovat obyvatele obou 

měst a prohlubovat kontakty mezi nimi mají také česko-německé kulturní dny DIALOG, které se 

konaly naposledy v roce 2013 v Liberci. Další ročník této akce se uskuteční v příštím roce 

v Augsburgu. 

Zahrada vzpomínek je pro umístění pamětní desky symbolickým místem. Seznamuje s historií Liberce 

v netradiční podobě. Od roku 2011 je zahrada místem relaxace nejen pro obyvatele města, ale také 

pro turisty, kteří si zde mohou odpočinout a zároveň se doslova dotknout minulosti. Podobně jako 

řeka Nisa protéká Libercem v nepravidelných meandrech, prochází zahradou centrální kamenná cesta 

symbolizující „řeku vzpomínek“. V žulové dlažbě jsou rozptýleny drobné artefakty jako vzpomínky na 

zašlé časy města: obklady a části střechy z bývalých lázní, části žlutých obkladů ze zbouraného 

obchodního domu Ještěd, cívku z biografu Varšava, část kolejnice z první tramvajové trati v Liberci 

nebo černý leštěný hranol z Libereckého krematoria.  
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