STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2020
Bod pořadu jednání: 32/1
Návrh na udělení Čestného občanství města Liberec v roce 2020 – Pavel Kejdana
Stručný obsah: Rezort kultury, školství, sociálních věcí a cestovního ruchu podává po projednání
ve výboru pro kulturu a cestovní ruch návrh na udělení Čestného občanství města Liberec pro
pana Pavla Kejdanu.

Náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
Zpracoval:

Langr Ivan, PhDr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch

Schválil:
Projednáno:

ve výboru pro kulturu a cestovní ruch (7/12/2020)

Projednat ve
výboru ZM:

Výbor pro kulturu a cestovní ruch

Předkládá:

Langr Ivan, PhDr., Ph.D. v. r. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a
cestovní ruch
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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
návrh Lenky Procházkové a Jana Berkiho, zastupitele města, na udělení Čestného občanství
města Liberec dle § 84, odst. 2) písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
panu Pavlu Kejdanovi za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti kultury, demokracie
a lidských práv

ukládá
zajistit udělení Čestného občanství města Liberec
P: Langr Ivan, PhDr., Ph.D. - náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch
T: 30.12.2021
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Důvodová zpráva:
Statut ocenění
Charakteristika čestného občanství města se odvíjí ze statutu, který byl přílohou Statutu města Liberce
z roku 1996.
Čestné občanství města Liberec je výrazem uznání mimořádných zásluh o rozvoj města a také o rozvoj
mezinárodních vztahů v komunální oblasti a spolupráce mezi městy. Čestné občanství může být uděleno
jak občanům ČR, tak i občanům cizích zemí. Návrhy na udělení čestného občanství předkládají
Zastupitelstvu města Liberce prostřednictvím rady města členové zastupitelstva města nebo zastupitelstva
obvodu. Rozhodnutí o udělení čestného občanství odevzdává vyznamenanému jménem města Liberce
primátor města zpravidla na slavnostním zasedání zastupitelstva města nebo při jiné slavnostní
příležitosti. Při udělování čestného občanství obdrží vyznamenaný listinu o jeho udělení, jež je opatřena
symboly města. Ocenění lze vůlí zastupitelstva odejmout tomu, kdo se stal nehodným projevené pocty.
Kandidát ocenění
Pavel Kejdana (*1932), také znám jako otec Antonín, se narodil ve vesnici Nízký Dřevíč (dnes Velký
Dřevíč) u Hronova. Pro svůj původ ze selsko-živnostenské rodiny a kladný poměr k náboženství nebyl po
maturitě na gymnáziu v roce 1951 doporučen k vysokoškolskému studiu. Protože se navíc chtěl věnovat
katolické teologii, jejíž studium umožňovala jen litoměřická fakulta fungující pod dohledem
komunistické moci, rozhodl se odejít do výroby. Po vojně u PTP se v roce 1958 připojil k „podzemní“
řeholní komunitě v Roztokách u Prahy, kde se začal teologicky vzdělávat. V roce 1961 byl kvůli tomu
zatčen. Prošel věznicemi v Hradci Králové, Pankráci, Ruzyni a Valdicích, celkem strávil za mřížemi
devět měsíců. Po propuštění pokračoval ve studiu a přípravě na duchovní činnost. V roce 1968 byl tajně
vysvěcen na kněze a o rok později začal působit v duchovní správě. Prošel vícero farnostmi v okolí
Liberce, šestnáct let sloužil v Hrádku nad Nisou a nedaleké Chrastavě. Od roku 1989 žije a slouží v
Liberci v místní františkánské komunitě.
V Liberci prožil otec Antonín i listopadový převrat. Během besed ve stávkujícím divadle F. X. Šaldy byl
pozván na pódium a spolu s dalšími odpovídal na dotazy publika, v dalších dnech pak před
několikatisícovým davem na náměstí přečetl prohlášení kardinála Františka Tomáška. Po revoluci se otec
Antonín dál věnoval duchovní správě i řeholnímu životu. Sloužil mše, zpovídal, vedl společné modlitby a
duchovní cvičení, staral se o chod společné františkánské domácnosti. Dodnes navštěvuje nemocné a
potřebné. (z návrhu Lenky Procházkové)
Z návrhu Jana Berkiho:
1) Otec Antonín je čestný člověk. Víru v hodnoty demokracie a lidství svědčí celým svým životem.
Za svou víru byl vězněn. V roce 1989 aktivně vystupoval na demonstracích.
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2) Především díky němu byl opraven a znovu vysvěcen kostel sv. Antonína Paduánského
v Ruprechticích a to za pouhé dva roky v roce 1994. Zasloužil se ale také o opravu další
významné liberecké památky poutního kostela U Obrázku v letech 1995 a 1996.
3) V aktivitách neustával ani do svého pokročilého věku. Vždyť i díky němu komunita kolem
ruprechtického kostela opravdu žije. Chodil navštěvovat nemocné a staré, pomáhal lidem bez
domova. A potkávat jste ho také mohli často u různých příležitostí setkání připomínající právě
oběti lidí pod totalitami.
Pokud mohu osobní vyznání, pak otec Antonín je opravdu ztělesněním františkána. Jeho sandále na
nohou, hnědá kutna, věčně otevřená náruč, úsměv na tváři, vlídné pohlazení, morální kredit osvědčený
těžkými zkouškami, otec komunity lidí všeho věku, milovník krás přírody a při tom všem stále skromný
člověk. Je pro mě vzorem poctivého a láskyplného člověka.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.

4/4

