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Přichází s cukříkem, symbolem darů…
„My, tři králové, jdeme k
vám, štěstí, zdraví vinšujem
vám…“
Až uslyšíme za dveřmi
nápěv známé české koledy,
zavítala k nám jedna z tradic české zimy. Má podtext
lidskosti a solidárnosti…
 זLenka Kopčáková

Ke vzkříšení tříkrálové obchůzky na
Žďársku došlo asi před 18 lety a mnohé domácnosti již od prvních lednových dní očekávají návštěvu koledníků, kteří nápisem K+ M+ B požehnají
jejich domy.
Kromě tří písmen ukrývajících
význam latinského Christus Mansionem Benedicat, přicházejí koledníci
s písní na rtech a s cukříkem, který je
symbolem tří darů donesených Ježíškovi.
Tříkrálová sbírka má svůj původ již
ve středověku, u nás se chudé děti 6.
ledna převlékaly za Tři krále a chodily po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem. Zpívaly lidem koledu
a posvěcenou křídou psaly na dveře
domů K + M + B s příslušným letopočtem. Lidé je za to drobně obdarovali.
Jenže tradice po roce 1948 téměř
vymizela… Až v roce 2000 ji oživila
Česká charita, a tříkrálovému koledovaní dala nový smysl. Totiž možnost
pomoci potřebným přímo ve svém
regionu.
Jak pro ŽN vysvětluje Lenka Šustrová ze žďárské Oblastní charity, koledníky poznáme podle kasičky s logem
Charity a razítky dobrovolnické-

TŘI KRÁLE na Žďársku doprovodí další oblíbený velbloud…
Foto: Zbyněk Čech
ho centra Kambala a pečetící obce. letáky či průkazku dobrovolníka…
Vedoucí skupinky má také průkaz. Je Oděvy si prý každá skupinka zajišťuto opatření proti případným podvod- je sama, což přináší přehlídku nejrůzníkům.
nějších tříkrálových modelů. „Letos se
„V letošním roce budou koledníci puto- do sbírky zapojila i skupinka pionýrů z
vat po ulicích od 1. do 14. ledna, většina Hamrů nad Sázavou. Ti si dokonce ušili
našich skupinek vyrazí do terénu o víken- obleky sami,“ říká Lenka Šustrová.
du 6. a 7. ledna,“ upřesňuje Šustrová. A
tak se po regionu rozeběhne dva tisíJiž dva velbloudi…
ce koledníků v pěti stech skupinkách.
Doprovodným předmětem bývá
Ponesou celkem 505 zapečetěných lucerna a kometa, chybět nesmí ani
kasiček.
uhlí na nalíčení třetího krále. „Velký
Přípravy letošní tříkrálové sbírky ohlas má zvířecí sestava, a velmi žádaná
prý začaly už koncem října a od začát- je maska osla a velblouda. Proto máme k
ku prosince rozvážela koordinátorka zapůjčení i velblouda číslo dvě,“ naznasbírky materiál nezbytný pro všechny čuje s úsměvem naše průvodkyně.
kolednické skupinky: cukr, kasičku,
Jak dlouho koledníčci vydrží v teré-

nu, to dle Šustrové záleží hlavně na
jejich věkovém složení, a jak dobře se
na mrazivou výpravu vybavili. V průměru jejich obchůzka trvá asi tři hodiny. „Koledníci by měli znát alespoň první sloku tradiční koledy My, tři králové…
a vedoucí skupinky má ovládat nápis na
dveře,“ uvádí podmínky.
Zkušenosti z obchůzek Tří králů mohou být různé. Podle Lenky
Šustrové bývají nejpříjemnější zážitky
u starších opuštěných osob. „Tříkrálovou skupinku již vyhlíží s připravenou
dobrotou pro koledníky. Nejsmutnější
vzpomínky pak přináší oblasti, kde koleda není zvykem, a lidé jsou pak zaskočení a neví, jak reagovat,“ říká.
To, co ale dle zkušeností dobrovolníků v chování veřejnosti mění, je zvyk,
tradice a často i zkušenost lidí s péčí
Charity. A také pocit z vykonání dobrého skutku…
Tradiční tříkrálovou obchůzku provází i další akce. Žďáráci třeba mohou
přihlížet žehnání koledníčků v sobotu
6. 1. od 8 hodin při mši svaté v kostele
sv. Prokopa. A v ten samý den od 8.30
hodin při mši v zámecké bazilice.
Všichni se těší na již 12. ročník
Tříkrálového koncertu. Zazní v neděli 14. 1. od 17 hodin v novoměstském
kostele sv. Kunhuty. Účinkuje Uskupení mladých hudebníků z Nového Města a Schola mládeže Jakoby z Dalečína.
Výtěžek minulé tříkrálové sbírky
pomáhal během roku 2017 v mnoha projektech žďárské Charity. Díky
zakoupeným automobilům např.
zrychlila a zkvalitnila terénní ošetřovatelská a pečovatelská služba, osobní
asistence a domácí hospicová péče.

Na kácení stromů jsou lidé citliví…
Koncem roku se rozeběhla avizovaná revitalizace
zeleně na Stržanově. V první
fázi přinesla kácení, a hned
zvonily telefony…
 זLenka Kopčáková

Revitalizace zeleně ve Stržanově
dle plánu přinese komplexní úpravu
veřejných prostranství, obnovu rybníčku a okolí kapličky. Místo se promění v upravenou a funkční náves.
Obyvatelé Stržanova však poukazují na to, že se nekácí jen poškozené
stromy, litují i odstraňovaných jehličnanů…
Námi oslovený starosta Zdeněk
Navrátil říká, že úřad se nebrání dis-

kutovat o konkrétních stromech a
důvodech návrhu ke skácení. „Projekt připravuje odborná firma, která jej
s Agenturou ochrany přírody a krajiny
konzultuje. Není možné, aby se někde
bezdůvodně sahalo na zdravý strom,
nebo strom, který odpovídá nové koncepci,“ říká.
Vše kolem povolování kácení prý
sleduje městský odbor životního prostředí.„Nelze tedy obejít tyto tři stupně
ochranářů, kteří se k tomu vyjadřují,“
dodává Navrátil.
Radnice před akcí vedla informační kampaň a osadní výbor měl dle
starosty víc jak půl roku k dispozici
plán revitalizace zeleně na Stržanově.
„Také jsme lidem této místní části celý
projekt představovali. Jsme však schopni

Zmodernizují vodoléčbu
Rehabilitaci v přízemí městské polikliniky čeká v roce 2018 modernizace
úseku vodoléčby a výstavba nového
zázemí v podobě šaten a recepce.
Jde o investici za 1 mil. Kč, a město
právě vybírá dodavatele stavby. Vodoléčba se rozšíří do dalších prostor přízemí a nabídne nové vodní procedury.
„Ve výsledku bude obsluhováno více klientů, neboť přesunem van jinam se rozšíří možnosti pro další druhy rehabilitace,“
informuje starosta Zdeněk Navrátil.

Lidé si totiž současně stěžují na dlouhé objednací doby.
Poptávaný rehabilitační bazén je prý
ve strategickém plánu rozvoje města stále zapsán, ale v nejbližším období čerpání evropských dotací do roku
2022 město nemá šanci, a samo se do
tak nákladné investice nepustí.
„Bohužel, toto plánovací období na
zdravotnická zařízení v městských rukou
vůbec nepamatovalo,“ konstatuje prozatím starosta.
-lko-

říci, proč konkrétní strom bude skácen,“
dodává. Jehličnany kvůli alergennímu
pylu do koncepce budoucí podoby
zeleně mnoho nepasují.
Od jara bude ve Stržanově probíhat
výsadba, celá revitalizace zdejší zeleně
má končit do 4. 7. 2018.
Koncem roku 2017 městští radní
dali zelenou obdobné revitalizaci zeleně i v samotném městě Žďáře.
Je naplánována v celkem sedmi
lokalitách, a dotační podmínky město nutí, aby zrealizovalo projekt rychle. Nyní tedy běží výběrové řízení na
dodavatele. V lednu již budou Žďárští vědět, zda byli úspěšní v žádosti o
dotaci. Pokud ano, práce se okamžitě
rozjedou. Jako první začne nepopulární kácení. Vytipované dřeviny je třeba

Do lesů nesmíme
Až do 28. 2. 2018 platí na Žďársku
zákaz vstupů do lesů, kde probíhá
těžební činnost po říjnovém orkánu.
V lesích se pohybuje těžká technika
a opatření je pro bezpečnost veřejnosti. Kalamitu chtějí majitelé zvládnout přes zimu.
Zákaz platí i v městských lesích,
kam Žďáráci rádi chodí na procházky a ke studánkám. Porušením zákazu se lidé vystavují možnému postihu. Na zákazové mapy se můžeme
podívat na webu města.
-lko-

odstranit v době vegetačního klidu,
tedy do konce března.
„K projektu již proběhla dvě veřejná projednávání a v lednu a únoru ještě
povedeme komunikační kampaň,“ říká
šéf radnice.
Doporučuje nahlédnout do webu
města, kde je v kategorii Aktivně pro
Žďár celá prezentace revitalizace zeleně, včetně mapy osazovacího plánu.
Jak má městská zeleň vypadat, se prý
občané nikdy zcela neshodnou. Jedni
chtějí vyšší stromy, druzí nižší… „V této věci nemůžeme dbát jen na to, co říká
občan. Máme tu na devět tisíc dřevin a
městskou zeleň chceme s pomocí koncepce postupně v celém Žďáře obnovovat,“
plánuje starosta.
Koncepční přístup zajistí jen odborníci. Také odbor komunálních služeb
města byl posíleno dendrologa.

