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I odpadkové koše mohou být pěkné

Liberec – Kreslení mají
v názvu, tak malují. A vy-
hrávají. Řeč je o MŠ Pastelka
z Ostašova, která se zú-
častnila výtvarné soutěže
Barevný svět. A zvítězila.
„Výtvarných soutěží se zú-
častňujeme pravidelně, loni
nás vítězství minulo, proto
jsme si letos řekli, že to do-
kážeme. A dokázali,“ řekla
bezprostředně po slavnost-
ním vyhlášení cen učitelka
Martina Zimmel.
Soutěž pro předškoláčky

uspořádalo OC Forum.
Po ryze vánočních či

podzimních tématech loň-
ských ročníků teď děti ma-
lovaly na téma svět kolem
nás. „Úkolem dětí bylo na-
vrhnout design odpadko-
vých košů pro naše cent-

rum,“ uvedla manažerka OC
Jana Trojanová. „Všechny
soutěžní návrhy tak budou
zpracovány na polepy na
odpadkové koše, které bu-
dou zdobit naše pasáže,“
vysvětlila.
Jinak fádní umělohmotné

odpadkové koše budou tak
už brzy zdobit dětské kres-
by. Ty které vybrali sami
zákazníci. Celkem se soutěže
zúčastnilo 9 mateřinek z
Liberce, pro jednotlivé ná-
vrhy hlasovalo 1786 lidí.
„Je dobré, že soutěž vy-

hlásil soukromý subjekt a
zapojil děti do veřejné věci,
veřejného prostoru. Soutěž
tak plní i výchovný účel,“
ocenil nápad liberecký pri-

mátor Tibor Batthyány,
který přišel dětem předat
ceny. Hračky, výtvarné po-
můcky a knížky v celkové
hodnotě 15 tisíc, které škol-
kám věnovaly prodejny OC.
„Téma hodně rozvíjelo

jejich fantazii,“ pochvalovala
si další z učitelek vítězné
Pastelky Dana Krajczyová.
Na druhém místě skončila

MŠ Jeřmanická, odměny za
třetí místo si odnesly děti
z MŠ Matoušova v Liberci.
Na závěr si děti společně
zazpívaly s hercem kladen-
ského divadla Michalem
Maléřem a koledami pře-
nesly sebe i všechny přihlí-
žející do adventního času.
(sve)

MALÍŘI. Děti ze třímateřských školek napjatě sledovaly vyhlášení
vítězů. Za své návrhy si odnesly hračky a knížky. Foto: J. Vrabec

Advent v Liberci začal rozsvícením stromku
První svíci na advent-
ním věnci zapálil včera
primátor Liberce Tibor
Batthyány

PETR VODSEĎÁLEK

Liberec – Náměstí před li-
bereckou radnicí včera
praskalo ve švech. Na zahá-
jení adventu v Liberci, který
byl již tradičně spojen
s rozsvěcením vánočního
stromku, dorazily stovky li-
dí. Primátor Liberce Tibor
Batthyány nejprve zapálil
první svíci na adventním
věnci. Než došlo k očekáva-
nému rozsvícení stromku,
zazpíval ještě několik písní
liberecký sbor Ještěd za do-
provodu dechového Podni-
kového orchestru mladobo-
leslavské škodovky, těsně
před pátou hodinou pak
vystoupil soubor bicích ná-
strojů Aries, jehož vystou-
pení vygradovalo atmosféru.
Pak už se ozývaly výkřiky
nadšení těch nejmladších
a povzdechy uznání starších
generací. „Letos se to
opravdu povedlo. Strom je
hezký s krásnými ozdobami
a osvícený vypadá ještě lé-
pe. Jsem ráda, že se to letos
povedlo napoprvé,“ zažer-
tovala Ivona Žáková z Li-
berce a připomněla tak ne-
přímo události před dvěma
lety, kdy se strom nepoda-
řilo rozsvítit.

ADVENT PLNÝ NOVINEK
Nadšený byl i Ondřej Fučík.
„Dali jsme si punč, neprší
jako loni, takže jsem spoko-
jený,“ řekl. Spokojenost
byla znát i z reakcí ostat-
ních Liberečanů, kteří v ne-
děli dorazili před radnici.
„Chodíme každý rok. Letos
nám radnice slibovala
spoustu novinek, tak se
snad zlepší i povědomí o li-
bereckém adventu v kraji.
V minulosti si většinou
všichni dělali z Liberce
srandu,“ řekl Marek Brož.

První novinkou byly no-
vé ozdoby na vánoční stro-
mek, které vznikaly v libe-
reckých mateřských a zá-
kladních školách. „V soutěži
O nejkrásnější vánoční oz-
dobu, kterou vyhlásili na
radnici, se sešlo přes osm-
desát dekorací. Vedení měs-
ta z nich vybralo třicet, kte-
ré jsou zavěšeny na vánoč-
ním smrku,“ řekla mluvčí
radnice Jana Kodymová.

Primátor vyhlásil vítěze
soutěže a odměnil tvůrce
několika nejpovedenějších
vánočních ozdob.

21 HVĚZD Z OCHRANOVA
Liberecký vánoční strom
ozdobilo také 21 hvězd
z Ochranova (Herrnhutu),
saského města založeného
českými protestanty. Na
špičce smrku se tak tyčí
70centimetrová ochranov-
ská hvězda a pod ní 20

menších. Všech 7500 drob-
ných světýlek se na smrku
poprvé rozzářilo právě vče-
ra.

ADVENTNÍ TRHY A KON-
CERTY KAŽDOU NEDĚLI
Další novinkou letošního
roku je také zbrusu nové
adventní osvětlení, které
dostal vánoční strom vloni,
a díky tomu byl vyhodno-
cen jako druhý nejhezčí
v České republice. Hlavním
motivem ozdob ve městě je
pak stylizovaný vánoční
stromek.
Poslední novinkou jsou

nové adventní trhy. Stán-
kové městečko, které bude
před libereckou radnicí od .
prosince, respektuje archi-
tektonický ráz Liberce.
„Tvořit jej bude 36 prodej-
ních míst ozdobených gir-
landami, stylizovaných do
podoby Valdštejnských
domků ve Větrné ulici,“ vy-
světlil nový provozovatel
trhů Michal Buzek, ředitel
městské společnosti Elset.
Deyl. Na adventní víkendy
jsou připraveny tři koncerty
v kostelích. Dasha v kostele
sv. Antonína Velikého, Mu-
sica Bohemica Viva v ha-
nychovském kostele sv. Bo-
nifáce a I Dillentanti v kos-
tele Nalezení sv. Kříže. Ko-
munitní středisko Kontakt
srdečně zve na čtyři nedělní
odpolední koncerty do ob-
řadní síně v liberecké rad-
nici od 13.30 hodin.

Na špičce smrku se tyčí 70centimetrová ochranovská hvězda apodní 20menších. Celkem je na vá-
nočnímstromě 7500 světýlek. Foto: Deník
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maloobchodní síť

V akci

od 29. 11. do 5. 12. 2016

najdete na prodejnách

MO sítě Hruška

 ve zvýhodněných

cenách:

NEPŘEHLÉDNĚTE

Cena za 1kg/1l: 238,00

NEPŘEHLÉDNĚTE

Cena za 1kg/1l: 71,60

NEPŘEHLÉDNĚTE

9 90

Cena za 1kg/1l: 172,20

NEPŘEHLÉDNĚTENEPŘEHLÉDNĚTE

Cena za 1kg/1l: 39,50

Jupík Lucky 
Fruit jahoda - 
jablko - kiwi 0,2l
+ další vybrané druhy

NOVINKANOVINKA Klasik 
Tuzemák / 
Vodka 0,5l
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Zlatá 
Haná 
250g

Snickers 50g + 15%
Mars 47g + 15%
Twix 50g + 15%
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