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V počátku adventu se ŽN ptají 
zástupců politických klubů v ZM: 
Jak podle vás může město při-
spět k tomu, aby pojem  „Žďárské 
Vánoce“ měl svoji váhu a přitažli-
vost (třeba i s inspirací odjinud)?

Poselství pro dnešní svět!

Vánoce jako svátky rodinné poho-
dy a míru, svátky, ve kterých si připo-
mínáme příchod Ježíše Krista – jsou 
krásné a přitažlivé již tímto svým 
poselstvím! 

Myslím si, že symbolickým místem 
„Žďárských Vánoc“ je kostel sv. Jana 
Nepomuckého na Zelené hoře, kte-
rý bdí nad naším městem. I o letoš-
ních Vánocích bude již tradičně ote-
vřen pro veřejnost. Zelená hora má 
nejenom svoji historii starobylou, 
ale také novodobou – a právě tato je 
spjata s Vánocemi. 

Z popudu pana faráře Vladimíra 
Záleského a pod dohledem betlémá-
ře pana Zdeňka Berana zde v uplynu-
lých třech letech vyrostl lidový bet-
lém, který obdivují lidé z širokého 
okolí. Vše začalo o adventu 2013, kdy 
se 61 nadšenců stalo lidovými řezbá-
ři, a začali postupně vytvářet toto 
neobvyklé dílo. 

Betlém, který má téměř 200 fi gu-
rek, se tvořil i v adventu roku 2014, 
kdy se zapojilo 40 řezbářů. Vyřezá-
valo se i loni – ovšem tématem byly 
biblické příběhy, které byly vyryty 
do 50 lipových tabulek. Tyto byly 
umístěny na Svatou bránu, která stá-
la donedávna v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie. 

Skončil rok Božího milosrdenství, 
brána byla rozebrána – a jejím no-
vým domovem se stane Zelená hora, 
kde se bude pnout nad Žďárským 
betlémem. A právě k tomuto betlé-
mu bych ráda pozvala všechny lidi 
dobré vůle a popřála nám všem, aby-
chom letos zřetelně zaslechli blízké i 
vzdálené poselství Vánoc! Poselství, 
které tolik potřebuje slyšet dnešní 
svět!

Sváteční sounáležitost 

Advent a Vánoce patří bezesporu 
k nejzajímavějším obdobím roku. 
Tyto svátky mají velkou přitažli-
vost právě pro svoji historii a tradicí. 
Podle nás vůbec nezáleží na tom, ve 
kterém městě je prožíváme. Alespoň 
na chvilku se mění mezilidské vzta-

hy, úcta a tolerance jsou slova, který-
mi si lidé navzájem prokazují určitou 
sounáležitost, a touhu po klidu a pří-
jemných chvílích. 

Myslíme si, že naše město tuto 
atmosféru respektuje, a snaží se ale-
spoň na chvilku lidi zastavit a dopřát 
jim příjemná sváteční setkávání. 

Pokud už mluvíme o inspiraci, tak 
Barevné Vánoce Kraje Vysočina jsou 
takovým příkladem setkávání vedení 
kraje, úřadu, neziskových organizací, 
občanů a dalších institucí v přátelské 
atmosféře adventu.

Ve zdraví u jednoho stolu

Nejsem zastáncem umělého poj-
mu „Žďárské Vánoce“. Od malička se 
těším na naše „České Vánoce“ - šťast-
né a veselé. 

Mám rád vůni pečeného cukro-
ví, zdobení stromečku, stavění bet-
lému, české pohádky, smaženého 
kapra a bramborový salát, zvonění 
Ježíška, koledy, rozbalování dárků, a 
vše doprovázející jiskřičky radosti v 
dětských očích. Je štěstím, pokud se 
celá rodina sejde u jednoho stolu ve 
zdraví. 

K tomu všemu město mnoho 
přispět nemůže. Ano, město má 
být čisté, pěkně uklizené, vkusně 
vyzdobené. Tím pomůže vytvo-
řit tu správnou sváteční atmosféru. 
Samozřejmě, nejlepší jsou Vánoce 
sněhově bílé, ale to správné zimní 
počasí nemůže zaručit nikdo z nás. 
Takové krásné vánoční svátky, šťast-
né a veselé, přeji všem lidem.

Víc lidí dobré vůle 

Domníváme se, že pojem „Žďárské 
vánoce“ není dosud nikterak vžitý 
a veřejně používaný. Vánoce jsou 
obecně svátky pro všechny a všude, 
nějak vyzvedávat regionální význam, 
není asi v tomto případě na místě. 
Tradice vánočních oslav je už dlou-
holetá, a myslíme si, že způsob i rea-
lizace jejich významu silami města 
Žďáru odpovídá jak mentalitě obča-
nů města, tak i možnostem vedení 
města. 

Máme jednu zažitou a oblíbenou 
tradici, a tou je živý vánoční strom. 
Máme kulturní zázemí, které pří-
spěvková organizace dokáže velmi 
dobře využít, máme vánoční výsta-
vu betlémů v kapli sv. Barbory, a 
dokonce i Živý Betlém na žďárském 

náměstí. K tomu za město přidejme 
uklizené a tradičně vkusně vyzdobené 
náměstí, slavnostní rozsvícení stromu, 
dodržování tradic adventu a vzájem-
nou toleranci a úctu. 

Vánoce jsou svátky míru a poho-
dy pro všechny lidi dobré vůle, přeje-
me tedy totéž „Žďárským Vánocům“, 
a hlavně přejeme, aby občanů dobré 
vůle našeho města bylo stále víc a víc, 
aby váha a přitažlivost vánočních 
svátků byla skutečně opravdová.

Vánoce ve Žďáru jinak

Předvánoční čas vnímám jako obdo-
bí zklidnění. Což je opak třeštění, kte-
ré nám do hlav manipulativním způ-
sobem vkládá konzum a představa o 
tom, co je nejlepším a nejefektivněj-

ším prožíváním času, který máme k 
dispozici pro život. A to nejen v čase 
adventním.

A tak si myslím, že místo toho, aby 
město něco organizovalo, a vymýšlelo 
úžasnou zábavu, mělo by se věnovat 
podpoře aktivit samotných občanů. 
A tak vyzývám jednotlivce i skupiny 
k tomu, aby přicházeli i s nápady, kte-
ré na první pohled vypadají šíleně a 
neproveditelně. Několik příkladů, s 
čím by občané mohli přijít:

Zavřené náměstí, hasiči polévají sil-
nici, na které se bruslí, nebo prostě 
jen klouže. Navezený sníh, zbylý ze 
světového poháru v NMNM, slouží k 
tvorbě bludišť a obřích soch, v jejichž 
útrobách je nabízen punč (i nealkoho-
lický).

V parcích korzují lidé a soutěží v 
tom, kolik rozdají a získají úsměvů od 
ostatních (k tomu nepotřebují žádnou 
mobilní aplikaci).

Klidné Vánoce všem!

Do uzávěrky ŽN nedodali svá vyjá-
dření zástupci klubů TOP 09 a ANO 
2011. -lko-

JIŽ BRZY zapálíme druhou adventní svíci. Foto: Lenka Kopčáková
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Do konce letošního roku mohou 
Žďáráci podávat nominace na Cenu 
města Žďáru nad Sázavou, která je 
udělována jako morální ocenění za 
významné zásluhy v oblastech: kul-
tura, sport, věda, umění, vzdělání a 
veřejný život, pro rok 2017.

Jak informuje místostarosta Josef 
Klement, ocenění města může být 
uděleno i za mimořádné činy, spoje-
né s osobním hrdinstvím pro záchra-
nu života či zdraví občanů města. 

Podávat žádosti může jakýkoliv 
občan města, nebo fi rma sídlící ve 
Žďáře. Buď osobně, či přes městské 

zastupitele.
Návrhy v písemné verzi lze podat 

osobně na městském úřadu, nebo 
je zaslat elektronicky na email MěÚ. 
Vždy však s viditelným označením 
„Ocenění za zásluhy“. 

„Platný návrh musí obsahovat jmé-
no a příjmení navrhované osoby, popř. 
bydliště, a kontaktní údaje, a odůvod-
nění návrhu, v rozsahu minimálně půl 
stránky,“ říká místostarosta. 

Ocenění nominovanému občanu 
předá osobně starosta města na Den 
Žďáru, který se bude slavit kolem 
10. června 2017. -lko-

Můžete začít nominovat
spoluobčany na Cenu města


