V Liberci 13. srpna 2013

Tisková zpráva
Město připravilo další prohlídky
opravených lázní
Pro velký zájem veřejnosti o prohlídku opravených bývalých lázní se Statutární město Liberec
rozhodlo vyjít občanům vstříc a budoucí sídlo Oblastní galerie Liberec znovu zpřístupní veřejnosti
ve čtvrtek 29. srpna 2013. V rámci komentovaných prohlídek budou moci lidé opět nahlédnout do
zrekonstruovaných a nově vystavěných prostor a dozvědět se bližší informace o průběhu stavby.
Revitalizované bývalé lázně budou přístupné veřejnosti ve čtvrtek 29. srpna odpoledne. Prohlídky
jsou připravené vždy po půl hodině, konkrétně v časech: 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 a 18.30 hodin. Prosíme zájemce o prohlídku, aby
respektovali uvedené časy.
„Tak velký zájem lidí o prohlídky lázní jsme nečekali. Moc nás potěšil. Několik občanů nás požádalo,
abychom prohlídky zopakovali, že se sem v pracovní době nedostali. Chceme i jim umožnit, aby se
podívali, jak dopadla revitalizace,“ uvedla již dříve primátorka města Martina Rosenbergová.
První komentované prohlídky uspořádala radnice 25. července. Celkem za celý den lázněmi prošlo
1327 lidí. Návštěvníci si nejen prohlédli revitalizované lázně, ale zhlédli také video z průběhu
rekonstrukce. Ještě si z prohlídek odnesli letáky s fotografiemi a podrobnostmi ze stavby. Celkem
bylo rozdáno na 900 letáků. K tomu se mohli lidé zúčastnit ankety o tom, jak se jim revitalizované
lázně líbí. Dohromady odevzdali návštěvníci 103 vyplněných anketních lístků, z toho jeden ve
slovenštině, jeden ve francouzštině a jeden v ruštině.
Projekt Revitalizace městských lázní na galerijní objekt, jehož fyzická realizace byla zahájena 9. 9.
2011 a trvala necelých 20 měsíců, byl stavebně ukončen v červenci letošního roku.
Otevření nové galerie pro veřejnost se předpokládá na jaře 2014, po dosažení optimálních
klimatických podmínek pro umístění uměleckých děl a po kompletním přestěhování Oblastní galerie
do nových prostor.
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