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Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte mi, abych vás jménem Nezávislé odborové organizace Policie České republiky Liberec 

informoval o přípravě projektu vybudování slavnostního místa „Sadu Dr. Karla Jaroše“, ve 

kterém se bude nacházet i památník příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří zemřeli při 

výkonu služby.  

Nezávislá odborová organizace ve spolupráci s Kanceláří architektury Statutárního města 

Liberec již více než rok a půl pracuje na přípravě projektu vybudování „Sadu Dr. Karla Jaroše“, 

ve kterém se bude nacházet i památník příslušníkům bezpečnostních sborů, kteří padli 

při výkonu služby. V současné době se projekt nachází ve fázi dokončování projektové 

dokumentace. Nápad vzešel od našich dvou členů, jejichž jména budou dále zveřejněna. 

Dne 1. 9. 2020 došlo k vyhlášení veřejné sbírky na realizaci vybudování „Sadu Dr. Karla 

Jaroše“ a současně je před schválením v orgánech odborové organizace a statutárního města 

Liberec memorandum o spolupráci na tomto projektu.  

Dovolte nám i touto cestou Vás jako jednotlivce nebo celé útvary a spolky vyzvat k přispění 

do veřejné sbírky na transparentní účet č. 119778899/0300, vedený u Československé obchodní 

banky, který je speciálním sbírkovým účtem.  

Významným dárcům, přednostně jednotlivým útvarů KŘPL, sdružením útvarů a odborovým 

organizacím působícím při KŘPL nabízíme další možnost tzv. zakoupení vlastního stromu, 

který bude označen tabulí se jménem dárce. Tím dojde k významnému posílení symboliky 

vzniklého sadu a pietního místa.   

Nad celým projektem převzali záštitu ředitel KŘPL plk. Mgr. Vladislav Husák a primátor 

statutárního města Liberec Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.  

Těšíme se, že společným úsilím a s vaší podporou vznikne blízko centra města nový pietní 

prostor, který bude připomínat, že příslušníci bezpečnostních sborů v minulosti, současnosti, 

ale i v budoucnosti budou ve službě vlasti nasazovat a ztrácet své životy při plnění fyzicky a 

psychicky náročné a zodpovědné práce.   

 

       por. Bc. Václav Záhora 

      předseda předsednictva NOO PČR Liberec 
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UPOZORNĚNÍ 

Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. V případě přispění finančních prostředků 

na tento účet, je zobrazeno jméno přispěvovatele a zaslaná finanční částka. 

Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním 

Vašeho jména a zaslané finanční částky. 

 


