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Celkem 15 bodů měla na svém programu 20. schůze Rady města Liberec, která se uskutečnila  

v úterý 18. listopadu 2014. 

 

Dvanáct pamětních kamenů bude Liberečanům připomínat oběti holocaustu 

Bod č. 1c: Žádost Židovské obce v Liberci o souhlas s umístěním pamětních kamenů (Stolpersteine) 

Dvanáct „Stolpersteinů“, neboli pamětních kamenů zapuštěných do chodníku, bude od příštího roku 

v ulicích krajského města připomínat konkrétní oběti holocaustu. Návrh, s nímž přišla Židovská obec 

Liberec, již schválili liberečtí radní.  

Pamětní kameny budou mít podobu betonových kostek o rozměru 12 x 12 x 12 centimetrů a na jejich 

horní ploše bude v mosazi uvedeno jméno a místo a datum smrti osoby, která žila nebo pracovala 

v objektu, před nímž bude Stolpersteine zapuštěn do chodníku.  

„Pamětní kameny leží už v mnoha českých městech včetně Prahy, Brna, Olomouce, Ostravy či Kolína a 

je příznačné, že budou položeny i v Liberci, kde se letos rozjela celá řada projektů, zaobírajících se naší 

historií. A některé události, ač ne pamětihodné, si musíme připomínat, abychom nikdy nedopustili 

jejich opakování. Právě oběti nacistické genocidy by proto nikdy neměly být zapomenuty a pamětní 

kameny budou jejich důstojnou připomínkou,“ uvedla primátorka Martina Rosenbergová. 

Náklady na výrobu jednoho pamětního kamene jsou cca 120 eur a hradí je tým Guntera Demniga 

z Kolína nad Rýnem, který všechny kostky vyrábí. Celý projekt je tak neziskový. Náklady na uložení 

Stolpersteinů v Liberci ponese Židovská obec, která požádá společnost TSML a.s., aby v chodnících 

před uvedenými adresami připravila otvory, kam budou pamětní kameny následně uloženy. K osazení 

Stolpersteinů by mělo dle předpokladu dojít během dubna až května. Zajímavostí je, že všechny 

pamětní kameny zásadně pokládá sám Gunter Demnig. 

V Čechách mají Stolpersteiny tradici od roku 2008, kdy byly položeny v Praze a Kolíně, kde téměř 

souběžně vznikla myšlenka k jejich realizaci. V Praze s ní přišli členové české židovské mládeže, kteří 

se inspirovali dojmem z pamětních kamenů položených v sousedním Německu. V České republice je 

nositelem a realizátorem projektu občanské sdružení Stolpersteine CZ. 

 



Stavební práce dál komplikují otevření Radničního sklípku a výstavy o historii 

Bod č. 1d: Zapomenuté dějiny města Liberce - prodloužení termínu dočasného uzavření Galerie U 

Rytíře 

Výstava „Zapomenuté dějiny města Liberce“, která probíhá v suterénu radnice, bude veřejnosti 

nepřístupná ještě v prosinci. Důvodem je náročná rekonstrukce Radničního sklípku, kde vznikají 

restaurační prostory Pivovaru Svijany. 

Historická výstava je pro veřejnost uzavřená od poloviny září. Výstavních prostor se sice rekonstrukce 

sklípku přímo nedotýká, ale hluk a prašnost ze stavebních prací jsou překážkou v jejím chodu. „To se 

samozřejmě odráželo na návštěvnosti. Proto bylo vhodné předejít případnému negativnímu pohledu 

návštěvníků,“ vysvětlila primátorka Martina Rosenbergová, proč byla výstava znepřístupněna. 

A stavební práce v suterénu radnice jsou složitější, než se předpokládalo, proto se oproti 

předpokladům protáhnou až do konce roku.  Výstava „Zapomenuté dějiny města Liberce“ pak bude 

znovu přístupná souběžně s otevřením Radničního sklípku. 

Rekonstrukci provádí za dohledu statutárního města Liberec, památkářů a nájemce sklípku (Pivovar 

Svijany) jablonecká firma TERMIL, s.r.o. V rámci přeměny výstavních prostor na restauraci již 

proběhla rekonstrukce nádvoří radnice, která spočívala především v utěsnění obvodové hydroizolace. 

Do sklepa historické budovy by tak už nemělo zatékat. 

 

Aktuality z města si budou moci lidé přečíst ve svém mobilu 

Bod č. 12c: Smlouva o implementaci a poskytování služeb, mobilní aplikace inCity 

Moderní mobilní aplikaci inCity k lepšímu informování občanů začne brzy využívat také Statutární 

město Liberec. Všichni vlastníci tzv. chytrého telefonu s operačními systémy Android, iOS a 

zanedlouho i Windows, si budou moci listovat úřední deskou města, aktuálními zprávami i 

pozvánkami na kulturní akce, a k tomu si také prohlížet atraktivní turistické cíle, které jim byly dosud 

k dispozici pouze na webových stránkách města. Smlouvu s poskytovatelem této služby (společnost 

Intelis, s.r.o.) schválili radní na svém 20. zasedání. „Jde o další naplnění záměru rozvoje cestovního 

ruchu v Liberci,“ komentoval náměstek primátorky pro územní plánování, rozvoj města a dotace Jiří 

Rutkovský. 

Výhoda nabízené aplikace spočívá mj. v tom, že umožní integraci dat z již existujících zdrojů, čímž 

z velké části odpadne jejich manuální zadávání. Aplikaci bude navíc možné v budoucnu rozšířit, 

například o nákup jízdenek MHD nebo o přihlašování do systému odbavování na přepážkách 

magistrátu. Cena za implementaci veškerých potřebných dat, kterou za město zajišťuje odbor sportu 

a cestovního ruchu, vyjde na 60.000 Kč bez DPH. Samotná služba inCity je pak poskytována zdarma. 


