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 Liberec 5. dubna 2017 

 

Tisková zpráva 
po 7. schůzi Rady města Liberec  

 

Tři desítky bodů měla na svém programu 7. schůze Rady města Liberec v roce 2017, která se 

konala v úterý 4. dubna.  

 

Město podá návrh na prohlášení Liebiegova městečka památkovou zónou 
Bod č. 15: Schválení postupu na prohlášení Liebiegova městečka městskou památkovou zónou 

Město Liberec připraví návrh na prohlášení Liebiegova městečka novou městskou památkovou zónou. 

Rozhodli o tom liberečtí radní. Tato historicky významná a památkově cenná lokalita by tak získala 

dohled památkářů, který by zamezil provádění nevhodných úprav na objektech a dalšímu celkovému 

znehodnocování lokality. Zvýšené náklady na opravy podle požadavků památkářů by majitelům 

nemovitostí částečně kompenzovaly příspěvky z připravovaného nového dotačního fondu na opravy 

památek.  

Lokalita Liebiegova městečka by měla tvořit samostatnou zónu vedle současné městské památkové 

zóny, která zahrnuje oblast centra města a okolí Masarykovy ulice. Památkovou zónu vyhlašuje 

Ministerstvo kultury ČR a jedná se o proces, který může trvat i několik let. V minulosti už snaha o ochranu 

lokality byla, ale nepodařilo se ji dotáhnout do konce. 

„Bohužel, v případě Liebigova městečka město trestuhodně zaspalo, nemalá část objektů je poškozena 

necitlivými úpravami a ztrácí se tak pomalu charakter tohoto místa. Obnova bude trvat roky, ale lepší 

začít pozdě, než nikdy. Podnět zastupitelky Květy Vinklátové, která na tento problém upozornila, tak 

nespadne pod stůl,“ řekl náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář. 

V posledních dvou letech byl v oblasti proveden plošný průzkum. Ten potvrdil památkové i historické 

hodnoty místa a upozornil na postupnou degradaci a ztrátu autenticity vlivem živelných obnov 

jednotlivých domů. Nevhodné stavební úpravy probíhají v Liebiegově městečku doposud. Památkářům 

se nelíbí necitlivé úpravy na některých domech, ať už jde o zateplení a znehodnocení fasády, nahrazování 

střešních pálených tašek nebo třeba o odstraňování typických dřevěných okenic. Další degradaci 

architektonických hodnot mají prozatím zabránit zvláštní postupy stavebního úřadu, které mají platit do 

doby, než bude městečko vyhlášeno památkovou zónou. 
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Město pokračuje v likvidaci Centra pro výzkum energetického využití litosféry 
Bod č. 16: Návrh postupu zrušení Centra pro výzkum energetického využití litosféry 

Liberec pokračuje v procesu likvidace Centra pro výzkum energetického využití litosféry se sídlem 

v Jablonecké ulici. Záměr zrušení instituce schválila Rada města loni v červenci, protože centrum 

dlouhodobě neplnilo funkci, pro kterou bylo před 10 lety založeno. Centrum v současné době nemá 

dozorčí radu, radu instituce ani ředitele a fakticky nevykonává žádnou činnost. 

Radní nyní schválili návrh postupu vedoucího ke zrušení instituce, který připravil odbor strategického 

rozvoje a dotací ve spolupráci s externí advokátní kanceláří SPOLAK. Návrhem je zrušení instituce včetně 

vypořádání jejího jmění v likvidaci s tím, že likvidační zůstatek připadne městu. 

Veřejnou výzkumnou instituci „Centrum pro výzkum energetického využití litosféry“ založilo statutární 

město Liberec 1. 10. 2007. Účelem instituce bylo zkoumání různých aspektů možností využití hlubinné 

geotermální energie v podmínkách České republiky. Městská společnost byla po celou dobu svého 

působení ekonomicky nezávislou a na svou činnost získávala prostředky vlastní činností, vyjma vložení 

základního kapitálu ve výši 900 tisíc korun. Veškeré finanční výdaje putovaly na plnění grantových úkolů. 

 

Město vyvěsí romskou vlajku jako symbol tolerance k menšinám 
Bod č. 23: Žádost o vyvěšení romské vlajky u příležitosti Mezinárodního dne Romů 

 

K sobotnímu Mezinárodnímu dni Romů bude na stožáru před radnicí vlát romská vlajka. Rozhodli o tom 

na úterním zasedání radní města.  

Výbor romských aktivistů Libereckého kraje požádal představitele statutárního města Liberec, aby 

projednali možnost vyvěsit romskou vlajku na budovu radnice 8. dubna. Radní souhlasili. Vlajka je 

zpodobněna jako červená čakra umístěná na modrém a zeleném poli. 

Datum je stanoveno na počest historicky prvního světového romského kongresu dne 8. dubna 1971 v 

Orpingtonu u Londýna. Mezinárodním dnem byl pak osmý duben vyhlášen v roce 1990. Účastníci 

kongresu schválili podobu romské vlajky, která se neoficiálně užívala už od roku 1933, dále schválili 

podobu romské hymny Gelem gelem a ustanovili i mezinárodní romskou organizaci IRU (International 

Romani Union). Souběžně schválili označení Rom místo původního Cikán. 

V České republice se Mezinárodní den Romů slaví až od roku 2000 a je nejen příležitostí k oslavě, ale 

také možností zdůraznit, že k romské komunitě se zdaleka neváží jen problematická sociální témata. 

„Je to historicky vůbec poprvé, co město k podobnému symbolickému aktu přistoupí, o to považuji toto 

gesto navenek za silnější a významnější. Jsem totiž přesvědčen, že obce, kraje i státní instituce musejí 

vydávávat pozitivní signály směrem k veřejnosti, a to zejména v tak zásadních společenských otázkách, 

jako je tolerance k menšinám, podpora kulturní rozmanitosti a obecně pocity sounáležitosti, které se 

právě v dnešní době jako témata opět stávají zneužívanými ze strany nejrůznějších populistů,“ uvedl 

náměstek pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. 
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Dožívající píšťalové varhany v obřadní síni nahradí nový elektronický nástroj 
Bod č. 29: Nákup elektronických virtuálních varhan včetně ozvučovací techniky do obřadní síně 

historické radnice – výjimka ze směrnice č. 3 RM 

Svatební obřady a slavnostní ceremonie budou v obřadní síni liberecké radnice nově doprovázet 

elektronické varhany. Moderní nástroj za bezmála 1,7 milionu korun nahradí legendární píšťalové 

varhany, které v obřadní síni slouží od roku 1959. Právě jejich stáří je hlavním důvodem, proč se vedení 

města rozhodlo pořídit do obřadní síně varhany elektronické. 

„Špatným technickým stavem píšťalových varhan se zabýváme již delší dobu, a protože existovalo více 

variant, jak je opravit, nechali jsme si zpracovat nezávislý odborný posudek diecézního organologa a 

kampanologa Biskupství litoměřického Radka Rejška. Z jeho posudku jasně vyplynulo, že varhany 

v obřadní síni se blíží ke konci své faktické životnosti a že další obnovování nástroje ve stávající podobě 

by bylo neperspektivní a neekonomické,“ říká primátor Tibor Batthyány. 

Z možných 4 variant oprav varhan se vedení města přiklonilo k nákupu elektronického nástroje, s nímž 

nyní souhlasili i radní. „Jednou z možností byla novostavba zcela nových píšťalových varhan, jenže ta by 

vyšla na pět až patnáct milionů korun. Zabývali jsme se i dvěma levnějšími variantami s přestavbou na 

elektromagnetický systém, ale nakonec jsme zvolili varhany elektronické. Jejich nákup je cenově 

nejpříznivější a navíc odpovídá představám těch nejpovolanějších – varhaníků,“ říká primátor. 

Varhaníci Karel Hájek a Boris Joneš, z nichž první jmenovaný hraje na varhany v obřadní síni již 58. rokem, 

si totiž prohlédli funkční elektronické varhany v bydlišti známé varhanní virtuózky Kateřiny Chrobokové 

a podle jejich názoru tento nástroj dokáže plně nahradit stávající píšťalové varhany. Podle odborného 

posudku Radka Rejška jsou navíc v obřadní síni pro elektronické varhany ideální podmínky. 

Jedinou společností, která se v České republice zabývá výrobou tohoto typu varhan, je firma Eduard 

Toman se sídlem v Českém Těšíně. Radní proto schválili udělení výjimky ze směrnice Rady města a 

uzavření smlouvy přímo s touto firmou. Podle cenového návrhu vyjdou samotné elektronické varhany 

na 522 000 Kč bez DPH a dalších 879 500 Kč bez DPH bude stát ozvučovací soustava. Celková cena tedy 

vyjde na 1 695 15 Kč včetně DPH. 

Dožívající píšťalové varhany byly původně (od doby první republiky) v koncertním sále Městské knihovny 

v Moskevské ulici. Po roce 1945 o ně projevilo zájem tehdejší Severočeské divadlo s cílem nainstalovat 

je do chystaného kulturního domu. K jeho výstavbě ale nakonec nedošlo a varhany po krátké zastávce v 

Lidovém domě putovaly do Hudební školy v Ludmilině ulici. Tam ale záhy došlo k výměně ředitele a nové 

vedení označilo varhany za kostelní nástroj, který ve škole není žádoucí. O přesun nástroje do obřadní 

síně radnice se v roce 1959 zasloužil zmiňovaný varhaník Karel Hájek. 


