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Tisková zpráva
Fontána u Fora díky městu získá zpět svůj
ztracený lesk, opravy začnou každým dnem
Fontána, která má být okrasou a středobodem volného prostranství mezi Obchodním centrem
Forum Liberec a Domem kultury, se za poslední měsíce vlivem klimatických podmínek, náporu
veřejnosti a především vandalství stala jen smutným torzem původního moderního díla. Město však
tento neutěšený stav nenechalo bez povšimnutí a fontána tak brzy získá zpět svůj ztracený lesk.
A to doslova, protože součástí technologicky náročných oprav bude zcela nové nerezové opláštění a
nový nátěr zlaté koule. „Po opakovaných vandalských útocích na Památník obětem komunismu
v Jablonecké ulici, kde město rovněž zajistilo nákladnou opravu, je fontána u Fora další smutnou
ukázkou toho, čeho všeho jsou vandalové schopni. Bohužel se nezastaví ani před atraktivními
uměleckými díly, které zpříjemňují veřejný prostor,“ komentovala primátorka Martina Rosenbergová
s tím, že oprava fontány, kterou již schválila rada města, vyjde podle předloženého odhadu na 150 000
Kč bez DPH.
Nejdražší (132 728 Kč bez DPH) bude oprava nerezového opláštění, respektive výměna zašlých,
zohýbaných dílců a náhrada chybějících částí, které vandalové utrhli a odnesli. Velmi specifickou
opravou (10 000 Kč bez DPH) pak bude nový nástřik zlaté koule na vrcholu fontány, který bude
proveden autolakem a kvůli němuž bude potřeba kouli sundat a odvézt do dílny. Zbylých 6 500 Kč bez
DPH si pak vyžádá oprava vany, v rámci které dojde k vyčištění zanesených spár a novému zaspárování.
S ohledem na velmi specifické materiály provede práce společnost Delta HL spol. s.r.o., která se
přímo zabývá opravami a renovací objektů ze zušlechtěné oceli. „Opravy fontány by po schválení
smluvních podmínek měly začít každým dnem a skončit nejpozději během září,“ doplnila primátorka
Martina Rosenbergová.
Chystané navrácení fontány do původního stavu nebude prvním letošním zásahem do tohoto
uměleckého díla. V dubnu prošla fontána pravidelnou revizí, kdy byly zajištěny nezbytné úkony, aby
bylo zařízení bezpečné z hlediska úrazu elektrickým proudem.
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