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Tisková zpráva 
Dosluhující primátor Žitavy na své poslední 

návštěvě Liberce představil svého nástupce  

Dosluhující primátor Žitavy Arnd Voigt přijel ve čtvrtek 9. července na poslední oficiální návštěvu 

Liberce, aby se rozloučil. Po dvou sedmiletých funkčních obdobích odchází na zasloužený odpočinek. 

Doprovodil ho jeho nástupce, nově zvolený Thomas Zenker, který se postaví do čela města v srpnu. 

Oba představitele partnerského města přivítal na liberecké radnici primátor Liberce Tibor Batthyány 

se svým náměstkem Tomášem Kyselou.  

Zatímco s Thomasem Zenkerem se liberecký primátor setkal poprvé a pogratuloval mu ke zvolení, 

dosluhujícímu primátorovi Arndu Voigtovi, který opouští křeslo po čtrnácti letech, poděkoval za 

dosavadní přeshraniční spolupráci a za vše, čím za dobu ve funkci primátora přispěl k lepším partnerským 

vztahům obou měst. Byl to právě Arnd Voigt, kdo se v roce 2004 zasadil o uzavření partnerství mezi 

saskou Žitavou a Libercem.  

„Čtrnáct let, tedy dvě dlouhá funkční období, ve funkci primátora je jistě vyčerpávající a pan primátor 

Voigt si odpočinek zaslouží. Jeho nástupci, panu Zenkerovi přeji v nové pozici hodně sil. Naše rozhovory 

během dnešního setkání naznačily, že i nový primátor je spolupráci mezi oběma městy velmi nakloněn. A 

i mou snahou je a bude spolupráci s Žitavou dál rozvíjet,“ řekl primátor Liberce Tibor Batthyány. 

Primátoři nezůstali jen u jednacího stolu na radnici. Tibor Batthyány pozval své německé protějšky 

nejprve do vozovny Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou, odkud se společně svezli 

historickou tramvají k zoologické zahradě. Tady jim vedoucí městského střediska ekologické výchovy 

Divizna Aleš Kočí představil vloni dokončený nový vstup do zoo. Zajímavým zpestřením byla prohlídka 

právě probíhající výstavy gigantů - reálně provedených modelů vyhynulých zvířat z doby ledové. Pak na 

libereckého primátora i hosty z Německa čekalo překvapení v podobě jedinečné možnosti nakrmit slony 

v jejich výběhu. To zaujalo Arnda Voigta. „Být takhle blízko slona byla zajímavá zkušenost. Do liberecké 

zoo se určitě ještě vrátím, abych si ji celou prohlédl,“ uvedl. 

Při návštěvě Liberce nemohli primátoři vynechat prohlídku symbolu města i celého kraje – Ještědu, kde 

se blíže seznámili s touto unikátní stavbou. Thomas Zenker se svěřil, že ve volném čase cestuje na 

motorce, Ještěd tedy, coby vyhledávaný cíl motorkářů, dobře zná. „Na Ještědu jsem byl několikrát, je to 

vždy zážitek. Do Liberce se rád vracím, je to krásné město,“ poznamenal nově zvolený primátor, který 

stejně jako jeho předchůdce považuje partnerství obou měst za významné. 

Žitavu pojí s Libercem partnerství uzavřené v roce 2004. Spolupráce obou měst ale trvá už od roku 1973 

a za tu dobu bylo podepsáno několik všeobecných přátelských dohod. Naposledy v roce 2012 uzavřel 

Liberec se Žitavou Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, sportu, kultury, vzdělávání 

a práce s dětmi. 
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