
V Liberci 21. červena 2014 

 

Tisková zpráva 
Zástupci města a kraje dali řece Nise 

svůj slib, že o ni budou řádně pečovat 
 

Už popatnácté se plaví vodní skauti s vílou Nisou po řece od jejího pramene až k jejímu soutoku 

s Odrou, aby připomněli její životodárnou sílu. V pátek odpoledne se zastávkou Poselství řeky Nisy 

stalo také město Liberec.   

Stuhu města na májku víly Nisy připnul na znamení spojení Liberce s ostatními obcemi na jejím toku 

náměstek primátorky Kamila Jan Svoboda. Na zastávce plavby vodních skautů s vílou na palubě 

pozdravil posádku také hejtman Libereckého kraje Martin Půta, který rovněž ozdobil májku stuhou 

Libereckého kraje a popřál víle Nise pokojnou plavbu.  

 „Děkujeme ti za všechno, co našemu městu dáváš. A prosíme tě, aby tvá hladina zůstala klidná a 

neohrozila město žádnými povodněmi. Za to ti slibujeme, že budeme o tebe řádně pečovat,“ promluvil 

k víle Nise náměstek Kamil Jan Svoboda. 

Cílem plavby je připomenout lidem dávné pouto, jež je odjakživa pojí s řekou. Skauti a vodáci s vílou 

Nisou putují od města k městu, od obce k obci, aby ukázali, že řeka Nisa už není průmyslovou stokou, 

ale opět důležitým prvkem krajiny i měst. Poselství letos projíždí od pramene Nisy v Nové Vsi nad 

Nisou přes Jablonec nad Nisou, Liberec, Stráž nad Nisou, Bílý Kostel nad Nisou, Chotyni a Hrádek nad 

Nisou až k soutoku řeky s Odrou u obce Ratsdorf. Plavba odstartovala 20. června a potrvá až do 28. 

června. Českým, německým i polským obcím přiváží víla Nisa své pozdravy a přijímá od nich stuhy 

obcí jako výraz vzájemného spojení. 

Každé zastavení víly Nisy je zpestřeno doprovodným programem. Zastávku v pátek 20. června u 

Správy CHKO Jizerské hory v Liberci podkreslila svými písničkami živá kapela. Vedle pozdravů, z nichž 

jeden v přednesu manželky hejtmana zazněl i v polštině, dostali vodáci na cestu od města i kraje 

drobné dárky. Liberecký kraj jim věnoval trička se svým znakem, město Liberec publikací k 130. výročí 

Divadla F. X. Šaldy.  

Akci pořádá SK Tuleň, Flotila, SUNDISK s.r.o. za podpory statutárních měst Jablonec nad Nisou a 

Liberec a mikroregionu Chrastavsko-Hrádecko. Záštitu převzal hejtman Libereckého kraje Martin 

Půta. 
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