
Vánoční výzdoba Žďáru nad 
Sázavou spustí v podvečer  
3. prosince, na  1. adventní 
neděli. Bude svítit do Tří králů, 
tedy do 6. ledna 2018.

 Lenka Kopčáková

Slavnost nazvaná „Přivítání adven-
tu s rozsvícením vánočního stromu“ 
začíná ve čtyři hodiny odpoledne před 
Starou radnicí.

Účastníci se mohou těšit na kon-
cert pěveckého sboru C-VOX a děti 
na vypouštění balónků s dopisem pro 
Ježíška. Jak upřesňuje Dana Hrstko-
vá z odboru školství, kultury a spor-
tu, balónky děti obdrží během akce u 
Staré radnice.

Vánoční strom republiky se rozsví-
tí asi ve tři čtvrtě na pět, a s ním celá 
vánoční výzdoba města. „Během Při-
vítání adventu bude podáván horký 
čas přímo z polní kuchyně,“ informuje 
Hrstková. Původně vojenskou polní 
kuchyni radnice pořídila loni. Zejmé-
na pro děti je její provoz raritou, kdy 
se do ohniště pod kotlem přikládá 
dřevo a z komínku to ve tmě občas 
zajiskří. Děti si bez řečí vystojí frontu 
na čaj... Jak informuje Michael Kubík 
z Kolpingova díla ČR, před Starou 
radnicí bude opět k vidění Slámový 
betlém. 

Město Žďár n. S. má kromě hlavního 

Stromu republiky rozsvícený i vánoč-
ní strom v každé čtvrti. Podle Milo-
slava Dvořáka z odboru komunálních 
služeb byly stromy nazdobeny v před-
stihu, a k síti budou připojeny až 3. 
prosince. 

Světelnou vánoční výzdobou na pěší 
zóně a podél hlavních silničních tahů 
se však technici města zabývali celý 
listopad. Zánovní světelné ozdoby 
totiž bylo třeba před instalací na stožá-
ry veřejného osvětlení zkontrolovat, a 
případně opravit, aby vše se začátkem 
adventu  klaplo. 

Kolik bude letošní vánoční výzdoba 
města stát, záleží na tom, jak „přežil“ 
materiál po ročním skladování. 
„Každoroční náklady na vánoční výzdo-
bu, včetně oprav a materiálu, se pohybu-
jí do 200 tisíc korun,“ říká po předcho-
zích zkušenostech.  

Žďárský advent začne slavností

PŘED STAROU radnicí bude letos 
opět k vidění Slámový betlém.
  Foto Lenka Kopčáková

Třetí adventní neděli, 17. prosin-
ce, bude mít příjezd ranního rych-
líku od Brna zvláštní atmosféru. 

Na nástupišti žďárského nádraží 
budou již před půl osmou čekat  
skauti, kteří u vlaku převezmou 
lucerničky s Betlémským světlem. 

„Stalo se milou tradicí, že skauti 
rozvážejí před Vánocemi po mnoha 
zemích světa symbol pokoje a lásky – 
světlo slavnostně zažehnuté v Betlé-
mě. I letos  k nám bude přivezeno toto 
světlo,“ vítá farář Blažej Hejtmánek  
z kostela sv. Prokopa. 

V sobotu 16. 12. se koná ve Vídni 
ekumenická bohoslužba k převze-
tí Betlémského světla. Do rakouské 
metropole se pro nně vydají tradič-

ně  skauti z Brna. Za pomoci dalších 
skautů rozvezou Betlémské světlo 
vlaky po celé naší vlasti. Plamínek 
po celou dobu velmi opatrují, je o 
velké lidskosti. 

Letošní mott o Betlémského svět-
la zní: Odvážně vytvářet mír. „Old-
skauti roznesou Betlémské světlo do 
žďárských kostelů, kde bude od 3. 
adventní neděle k dispozici po ranních 
bohoslužbách,“ informuje Petr Bed-
nář, kapitán Přístavu vodních skautů 
Racek.

Pro Betlémské světlo se můžeme 
s lucerničkou vydat i do Květinky 
ve Veselské ulici a do recepce Měst-
ského úřadu (dle otevírací a úřední 
doby). 

Skauti roznesou Betlémské 
světlo po Žďáře

Cesta Betlémského světla
Plamínek zažehnutý v Betlémě každoročně putuje napříč Evropou. 

K nám do Čech dorazí Betlémské světlo již poosmadvacáté. 
Novodobá vánoční tradice vznikla v Rakousku. Úplně poprvé plamí-

nek přicestoval z Betléma v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal sou-
částí vánoční sbírky na pomoc znevýhodněným dětem. 

K nám se Betlémské světlo dostalo o tři roky později. Skauti je přinesli 
poprvé pod sochu sv. Václava v Praze  v prosinci 1989. -lko-


