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Tisková zpráva 
To, že se blíží Vánoce, jsem jako kluk  

vnímal vůněmi a chutěmi, říká primátor 
 

Vánoční strom na náměstí Dr. Edvarda Beneše se sice na Mikuláše rozzáří o necelý týden později, 

ale primátor Tibor Batthyány slibuje Liberečanům, že tento druhý pokus po selhání techniky 

minulou neděli už určitě vyjde. Strom slavnostně rozsvítí během mikulášského programu v pátek 5. 

prosince kolem 17. hodiny.  

„Tentokrát mne nepovedou z radnice ke stromu zbrojnoši, ale postavy spjaté s Mikulášem, čertice 

s anděly. Druhý pokus rozsvícení vánočního stromu určitě dobře dopadne. Techniku jsme už několikrát 

vyzkoušeli. Věřím, že nám Liberečané odpustí, že se nepodařilo rozsvítit strom na první adventní 

neděli. Jistě však přišli na náměstí i kvůli kulturnímu programu,“ říká primátor Liberce Tibor 

Batthyány. „Po rozsvícení stromu si budu ještě asi půl hodiny povídat s lidmi u kašny o všem, co je 

zajímá. Kdokoli sem za mnou může přijít,“ dodává.  

Jak se těšíte na Vánoce? Už jste začali doma péct cukroví? 

Letos je náš advent v porovnání s předchozími roky hodně hektický. Kamna máme ještě studená, péct 

cukroví ale samozřejmě budeme. Děti se moc těší, podle toho poznají, že se blíží Štědrý den.  

Jak trávíte Štědrý večer? 

Dřív, když jsme ještě neměli děti, jsme prožívali se ženou Vánoce netradičně, například jsme jezdili na 

hory. Teď jsme doma a Štědrý den trávíme jen v úzkém rodinném kruhu. Držíme i advent, zdobíme 

byt, zapalujeme adventní svíce. 

Co bude u vás doma na štědrovečerním stole? 

Já osobně ryby nejím, takže míváme vedle tradičního kapra také řízek a bílou klobásu. Z vánočních 

zvyků například dodržujeme to, že se během štědrovečerní večeře nesmí nikdo zvednout od stolu. 

Znamená to, že bude rodina i v budoucnu držet pohromadě. Takže aby nikdo nemusel vstávat, jsme 

obloženi několika stolky, na kterých jsou nachystány jednotlivé chody už ve chvíli, kdy jíme polévku. 

Vzpomínáte si na to, co pro vás znamenaly Vánoce, když jste byl ještě malý kluk? 

Vánoce jsem jako kluk považoval za nejkrásnější svátek v roce. Podle toho, že se doma začalo péci 

cukroví, jsem poznal, že už se blíží. Vnímal jsem adventní čas vůněmi a chutěmi. Když jsem byl malý 

kluk, bývaly vánoční svátky klidnější, nebylo tolik stresu a shonu jako teď. Dnes se těším na Vánoce i 

proto, že během roku nezbývá už příliš mnoho dalších dní, kdy se sejdeme a trávíme je jako rodina 

spolu. Vnímám tyto svátky i jako příležitost ke smíření s těmi, se kterými jsme třeba celý rok 



nemluvili, jako příležitost k nápravě všeho, co se nám v posledním roce nepovedlo. Přál bych sobě i 

ostatním lidem, abychom potlačili svou nespokojenost a negativní nálady, a našli v sobě víc 

optimismu, pokory a tolerance. Abychom do nového roku vstupovali s nadějí a dobře naladěni. 

Když jste ještě nebyl primátorem, co vám v Liberci právě třeba v období Vánoc a zimy nejvíc 

chybělo? 

Líbilo by se mi, kdybychom využili zimního období, pokud mrzne a je dost sněhu, i ke zpestření života 

ve středu města, třeba kdybychom z navezeného sněhu na náměstí před radnicí postavili i něco pro 

děti. Také by bylo fajn mít tu přes zimu veřejné kluziště. Bohužel je ale všechno o penězích. 
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