Liberec 27. ledna 2016

Tisková zpráva
Norové Liberec dobře znají,
hlavně díky zimním sportům
Na svou první návštěvu Liberce přijela v pondělí 25. ledna Siri Ellen Sletner, velvyslankyně
Norského království v ČR. Na radnici se setkala s primátorem Tiborem Batthyánym. Do Liberce se
těšila, už jen proto, že Liberec je v Norsku známým městem, hlavně mezi lyžaři. Ti si dodnes
vybavují zlaté úspěchy jejich reprezentanta v běhu na lyžích Pettera Northuga na mistrovství světa
v Liberci v roce 2009.
Velvyslankyně se zajímala o to, zda se Liberec snaží nějakým způsobem rozvíjet sportovní potenciál,
zejména pro zimní sporty. „Hodně Norů jezdí do Jizerských hor na běžky, ale víme, že vyhledávaným
cílem lyžařů je i areál na Ještědu,“ uvedla Siri Ellen Sletner.
Právě ještědský areál by se mohl v blízké budoucnosti proměnit v moderní zimní sportoviště úrovně
evropské špičky. „Jednáme se silným zahraničním investorem, který by chtěl areál provozovat a
rozvíjet. Pevně věřím, že se jednání dopadne úspěšně,“ řekl primátor Tibor Batthyány s tím, že
zájmem města je zaměřit se také na rozvoj turistických a sportovních aktivit mimo zimní měsíce.
„Výhodou Liberce z hlediska cestovního ruchu je blízkost hranic s Německem a Polskem,“ doplnil.
Dalším společným tématem byla ochrana životního prostředí, o kterou se norská velvyslankyně
v Česku zajímá. Primátor v této souvislosti zmínil plánované zapojení Liberce do mezinárodní
organizace Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors). Podpisem tohoto Paktu se má Liberec
zavázat ke snižování množství emisí CO2. Toho lze dosáhnout úspornějším provozem budov, ale třeba
i efektivnějším systémem řízení dopravy v centru města.
Na závěr velvyslankyně ocenila zájem institucí a organizací z libereckého regionu o finanční podporu z
Norských fondů, s jejichž pomocí se v minulých letech podařilo realizovat několik projektů. „V
letošním roce by mělo dojít k podpisu nové smlouvy s Českou republikou na období příštích sedmi let.
Otevírá se vám tak možnost podpory projektů zaměřených nejen na ochranu životního prostředí, ale i
na jiné oblasti,“ zmínila Siri Ellen Sletner.
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