Tisková zpráva
Památkáři nedoporučili odstranit
holubici míru z fasády domu
Jednu z posledních připomínek socialismu, neónovou holubici s nápisem Mír národům celého
světa, umístěnou na fasádě domu na Šaldově náměstí, nedoporučili památkáři odstranit. Vedení
města by rádo znalo na celou věc i názor občanů.
Anketu pro občany na téma - sundat neónovou holubičku z fasády domu na Šaldově náměstí či
nikoliv, vyhlásilo nyní Statutární město Liberec. Liberečané se mohou na webových stránkách města
vyjádřit, zda by dům raději viděli bez holubice a nápisu Mír národům celého světa, anebo jestli jsou
spíše pro její zachování. Památkáři totiž nedoporučili tuto jednu z posledních památek na bývalý
socialistický režim odstranit.
„Majitelka domu požádala město o souhlas k odstranění holubičky i s nápisem. Protože se však
budova, postavená v první čtvrtině 20. století, nachází v památkové zóně, museli se k její žádosti
vyjádřit také památkáři. Nás ovšem zajímá i názor občanů, jestli by byl podle nich dům na Šaldově
náměstí hezčí bez holubičky, anebo jestli jim tam třeba tento znak socialismu nevadí. Proto jsme na
internetových stránkách vyhlásili anketu, v níž mohou lidé hlasovat pro nebo proti. Budu ráda, když se
vyjádří co nejvíc občanů,“ vysvětlila primátorka města Martina Rosenbergová. „Sama se za sebe
přikláním spíš k tomu, aby se nápis podařilo opravit a zůstal i s holubicí na budově zachovaný,“
doplnila primátorka.
Dům číslo popisné 30-I je postavený ve stylu tradicionalistické moderny. Podle libereckého
odborného pracoviště Národního památkového ústavu Praha je zařízení dokladem doby svého
vzniku, dnes už velmi vzácným a takřka unikátním.
„Většina obdobných symbolů, nápisů a reliéfů, pocházejících z doby normalizace, byla po roce 1989
živelně zlikvidována. Holubice míru s nápisem - mír národům celého světa - tomuto osudu unikla
právě z důvodu své ideologické neutrálnosti. Za dobu své existence se stala charakteristickou součástí
Šaldova náměstí. Památková péče má za cíl ojedinělé doklady jednotlivých historických epoch chránit.
Heslo Mír národům celého světa v žádném případě není ideově zatížené a nechápeme, proč by mělo
být odstraněno,“ uvedl Václav Němec, náměstek pro památkovou péči NPÚ Liberec. „Navíc oproti
mnoha dnešním reklamám a neonovým nápisům je provedení zařízení nadčasové a vkusné, a tvoří tak
jemný protiklad současnému reklamnímu smogu,“ dodal.
Podle památkářů je sice neónový nápis už hodně zchátralý a několik písmen v něm chybí, nicméně
nehrozí, že by se mohla holubice nebo zbylá písmena z domu zřítit a někoho poranit. Památkáři
dokonce oslovili několik odborných firem, které jim potvrdily, že nápis se dá opravit a jeho chybějící
části není problém doplnit. „Doporučujeme provést rekonstrukci neonového nápisu a jeho opětovné

zprovoznění. Za tímto účelem prověřujeme možnosti, vedoucí k získání potřebných finančních
prostředků,“ uzavřel Václav Němec.
Holubice míru byla podle památkářů na fasádu domu na Šaldově náměstí instalována v 70. nebo 80.
letech, přesnější datum nelze určit. Je ale možné, že je ještě starší.
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