
V Liberci 28. září 2014 

 

Tisková zpráva 
Senioři přišli s vlastními nápady, 

čím by si přáli vylepšit okolí DPS Burianova 
 

Vyrostou v blízkém okolí DPS Burianova v Liberci místo divoce přerostlých keřů, už dosluhujících 

laviček a chodníků úhledné obří květníky, v nichž si budou moci senioři pěstovat okrasné květiny, 

anebo plocha s posilovacími prvky? Nebo něco úplně jiného? Odpovědi na tyto otázky hledali 

klienti domu s pečovatelskou službou v pátek 26. září na veřejné debatě s vedením města.   

Revitalizace volnočasových ploch by se měla uskutečnit už v příštím roce v rámci projektu IPRM – 

Regenerace sídliště Rochlice. Bude tedy hrazena s pomocí evropské dotace. Desítky variant, jak by 

mohlo okolí domů v budoucnu seniorům sloužit, představil klientům DPS Burianova zahradní 

architekt Ivan Marek. Své nápady, co by zde chtěli v budoucnu mít, prozradili lidé také přímo 

primátorce Martině Rosenbergové. 

„Dostali jsme od ROP Severovýchod dalších 50 milionů korun, které využijeme na několik projektů, 

především však na úpravu veřejných prostranství v části sídliště Rochlice. Záměrně jsme sem zařadili 

také vylepšení okolí DPS Burianova, abychom nabídli seniorům zajímavé možnosti, jak trávit čas mimo 

jejich domov. Bydlí zde starší lidé, kteří potřebují pečovatelskou službu, a také ti, kteří jsou odkázáni 

na invalidní vozík. Mají tedy specifické požadavky a vlastní představy, jak by chtěli okolí domů užívat. 

Proto, abychom se jejich nápady dozvěděli, jsme připravili veřejnou debatu k revitalizaci této lokality,“ 

vysvětlila primátorka Martina Rosenbergová.  

Jak doplnila primátorka, druhou veřejnou debatu chystá město Liberec na čtvrtek 2. října od 17.00 

hodin. Uskuteční se v jídelně ZŠ Dobiášova. Zde se lidé dozvědí bližší informace o záměru revitalizace 

prostoru mezi ulicemi Krejčího a Vratislavická, a také území mezi ulicemi Dobiášova a Burianova. 

Budou moci zde samozřejmě přijít i s vlastními podněty.  

„Jednou za tři měsíce míváme s našimi klienty všech domů s pečovatelskou službou kvartální setkání. 

Na jednom z nich senioři sami upozornili na to, co by si přáli v okolí domů vylepšit. Vadí jim například 

rozbité lavičky a chodníky,“ podotkla Lenka Škodová, ředitelka Centra zdravotní a sociální péče, které 

domy s pečovatelskou službou spravuje. „Z návrhů, které jim architekt Marek představil, se jim 

nejvíce líbily obří květníky, které by jim nahradily malé zahrádky. Pěstování květin by seniorům také 

umožnilo procvičovat jemnou i hrubou motoriku,“ dodala.  

Na debatě v DPS Burianova se sešla zhruba padesátka seniorů. Někteří z nich využili přítomnosti 

vedení města k tomu, aby si postěžovali i na další problémy, které je trápí. Co si naopak chválili, je 

nová keramická dílna, kde je pořád plno. 
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