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Tisková zpráva 

Liberecký advent s novým osvětlením, pestrou tržnicí a 

bohatým programem 

Několik novinek připravilo město Liberec na letošní adventní čas. Jedna tradice však zůstává. Už 
tradičně je vánočním stromem smrk ztepilý.  
 
Ten letošní je z liberecké čtvrti Janův Důl. Na liberecké náměstí před radnici dorazil v pondělí po poledni.  
Liberecký smrk je vysoký 14,5 m. Přebytečné větve ze stromu poputují do liberecké zoologické zahrady. 
 
Vánoční výzdobu stromu letos tvoří ozdoby dětí z 10 základních a 18 mateřských škol v Liberci. Dekorací 
se sešlo přes osmdesát a celý týden jsou k vidění v prvním patře historické budovy radnice. Vedení města 
z nich vybralo třicet, které budou zavěšeny na vánoční smrk. Ostatní ozdoby zůstanou instalovány na 
chodbě radnice. Od 4. prosince se k nim přidají výtvory libereckých mateřských škol v rámci tradiční 
výstavy Vánoce očima dětí.  
 
Při tvorbě vánočních ozdob se v mateřince Korálek na sídlišti Kunratická soustředili na recyklované 
materiály. Využívali PET lahve a vlnitý papír. Čisté kbelíky od barev se staly základem pro výrobu 
vánočních zvonků. „Zdobili jsme je modrými a stříbrnými řetězy“, doplnila ředitelka mateřské školy 
Vladimíra Jurigová.  S polyesterovými koulemi pracovali zase ve škole Broumovská. Dokázali z nich 
vykouzlit anděly i Ještěd. 
 
Liberecký vánoční strom okrášlí také 21 hvězd z Ochranova (Herrnhutu), saského města založeného 
českými protestanty. Na špičce smrku se bude tyčit 70 centimetrová ochranovská hvězda, pod ní 20 
menších. „Všech 7500 drobných světýlek se na smrku poprvé rozzáří o adventní neděli 27. listopadu 
v 17.00 hodin,“ upřesnil primátor města liberce Tibor Batthyány. 
 
Pravidelná hvězdice s 25 paprsky pochází z malého městečka Herrnhut, česky Ochranov, ležícího mezi 
Žitavou a Budyšínem. V roce 1727 ho založili čeští protestanti prchající před násilnou katolizací českých 
zemí. Hvězdy se tam vyrábí téměř 200 let. Původně sloužil archimedovský mnohostěn jako matematická 
pomůcka, dnes je pro celý svět symbolem Vánoc. Pro Němce pak cenným rodinným klenotem. Prodává 
se jako stavebnice, kterou rodiny společně poskládají. Ročně jich tamní lužická manufaktura musí 
vyprodukovat přes čtvrt milionu kusů. 
 
Letos se mají Liberečané na co těšit. Zbrusu nové adventní osvětlení, které dostal vánoční strom vloni, 
a  díky tomu byl vyhodnocen jako druhý nejhezčí v České republice, letos pokryje také Pražskou 
a Moskevskou ulici, Soukenné náměstí, náměstí Dr. E. Beneše a částečně historickou radnici, což vhodně 
doplní už dva roky nasvětlené Divadlo F. X. Šaldy. Hlavním motivem ozdob na veřejném osvětlení je 
stylizovaný vánoční stromek, převěsům nad oběma hlavními ulicemi pak dominují sněhové vločky. Vše 
ve stříbrno-zlaté kombinaci. Město Liberec za osvětlení s názvem Zimní pohádka zaplatí 890 000 korun, 
bez DPH. Instalováno do ulic města je od pondělního večera. 
 
„Město Liberec pořizovalo adventní osvětlení naposledy zhruba před 20 lety, což bylo také v posledních 
letech patrné. Původní výzdoba už technicky ani esteticky nesplňovala současné trendy a obnova 



osvětlení byla nutností. Technický stav vyžadoval neustálé opravy, jejichž provedení bylo značně 
komplikované a nákladné,“ vysvětluje primátor Tibor Batthyány. 
 
První svíci na adventním věnci zapálí primátor Liberce Tibor Batthyány před slavnostním rozsvícením 
vánočního stromu, a to tuto neděli 27. listopadu v 17.00 hodin. Program na náměstí začíná už v 16.30 
hodin. „Nejprve nás potěší vystoupení pěveckého sboru Ještěd, dechový Podnikový orchestr 
mladoboleslavské škodovky, soubor bicích nástrojů Aries. Chybět nebude ani tradiční pohádkový Vorloj 
na ochozu radnice,“ dodává David Pastva, vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu. Liberečany 
v neděli před pátou hodinou odpolední pozdraví, kromě primátora Tibora Batthyányho, také liberecký 
arciděkan Radek Jurnečka. 
 
Tradiční je Strom přání na nádvoří historické budovy radnice. Letos bude připraven k zavěšování 
dětských přání od úterý 6. prosince. Na konci prosince pak budou přáníčka sebrána a vedení města, 
potažmo Ježíšek, z nich vybere přibližně dvacet. Druhé vánoce pak děti prožijí v obřadní síni liberecké 
radnice v polovině ledna roku 2017, kdy jim budou dárky předány. 
 
Nový provozovatel vánočního trhu a adventního programu před libereckou radnicí, městská společnost 
Elset, dal tradicím přednost před komercí. Stánkové městečko, které vyroste do 1. prosince na náměstí 
před radnicí, respektuje architektonický ráz Liberce. „Tvořit jej bude 36 prodejních míst ozdobených 
girlandami, stylizovaných do podoby Valdštějnských domků ve Větrné ulici. Právě hrázděné domy jsou 
pro náš region typické. Přejeme si, aby si lidé mohli užít tu výjimečnou atmosféru blížících se svátků,“ 
podotýká Michal Buzek, ředitel městské společnosti Elset, která vyhrála výběrové řízení na provozování 
trhů před radnicí do roku 2020. 
 
Nové pojetí libereckých trhů vítá i Jan Vokurka z jablonecké společnosti Kitl, výrobce ovocných sirupů. 
„Liberec máme rádi. Venkovní trhy mají úplně jinou náladu než komerční v obchodních centrech,“ 
vysvětluje Vokurka.  Podle něj je správné, že stejně jako v Jablonci nad Nisou, pořádání trhů získala 
městská společnost. „Město se tak stává součástí života obyvatel, a tak to má být,“ dodal prodejce. 
 
Vánoční tržiště s pódiem a centrálním barem bude v provozu od 1. do 23. prosince. O víkendu 10. a 11. 
prosince ho oživí prodejci z německého příhraničí. Každý den se mohou návštěvníci těšit na doprovodný 
adventní program.  V pondělí 5. prosince se dočkají příjezdu Mikuláše a čerta, o týden později vystoupí 
charismatický blonďák David Deyl. 
 
Na adventní víkendy jsou připraveny tři koncerty v kostelích. Dasha v kostele sv. Antonína Velikého, 
Musica Bohemica Viva v hanychovském kostele sv. Bonifáce a I Dillentanti v kostele Nalezení sv. Kříže. 
Komunitní středisko Kontakt srdečně zve na čtyři nedělní odpolední koncerty do obřadní síně v liberecké 
radnici od 13.30 hodin. První adventní neděli se mohou návštěvnici těšit na vystoupení seniorského 
pěveckého sboru Matylda a Tylda. Druhou adventní neděli se představí soubor I Dilettanti pod vedením 
Čeňka Svobody.  Třetí adventní neděle bude patřit historickému uskupení Fragium 16 pod vedením Jiřího 
Bartoše Šturce s programem České barokní vánoce a v rámci čtvrté adventní neděle je pro návštěvníky 
připraven koncert Věry Poláchové a jejich hostů. Svíce na adventním věnci budou zapáleny na začátku 
těchto odpoledních koncertů. 
 
Podrobné programy libereckého adventu jsou přiloženy. 
 
 
 

 

 



 

Kontakt pro média: 

Jana Kodymová, DiS. 

tisková mluvčí, oddělení tiskové a vnějších vztahů, odbor Kancelář primátora  

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   

mobil: +420 778 760 927 

tel.: +420 485 243 182 

e-mail: kodymova.jana@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz 

www.facebook.com/cityliberec 
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