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oučasná předvánoční atmosféra v Třebíči se s tou 
mého dětství nedá srovnat. Vládnoucí režim sice 
Vánoce nezakázal, ale nějakou velkou propaga-

ci neorganizoval. Vždyť biblický příběh o narození 
Ježíška nijak nezapadal do jeho ideologie. 

Památný je projev Antonína Zápotockého, kdy se 
snažil dětem a vlastně všem lidem vsugerovat, že už 
k nám nepřichází s dárky Ježíšek, nuzné to pacho-
le ležící v jesličkách ve chlévě na slámě, nýbrž dobře 
oděný Děda Mráz z východu. 

Ten měl symbolizovat, že režim již zcela skoncoval 
s chudobou a nastává doba blahobytu, kdy všichni 
v zimě budou vypadat jak Děda Mráz, oblečení do 
kožichu, by netrpěli zimou. Vánoční výzdoba byla 
tedy velice chudá, byť z výloh už zmizely propagač-
ní letáky upozorňující na 7. listopad, kdy si všechen 
lid musel připomínat Velkou říjnovou socialistickou 
revoluci. 

Paradoxně sedmička v datu a listopad sehrály hlav-
ní úlohu i v pozdějších dějinách lidu této země, kdy 

se režim snad definitivně zhroutil. Výzdoba tedy byla 
chabá, možná někde za výlohou visel řetěz s vánoční 
koulí, ale to bylo tak vše. 

Lidé stáli fronty na nedostatkové zboží, i když si 
nepamatuji, že bychom v šedesátých letech na stole 
neměli pomeranče či banány. Ale nedostatkové třeba 

byly kočárky na panenky, mám v paměti, že tehdy 
prodejna hraček jich obdržela pět, a bylo pro perso-
nál velice složité, jak tento počet rozdělit mezi desítky 
zákazníků. 

Ani v Základní škole Osvobození na náměstí stejné-
ho jména se Vánoce nijak nepřipomínaly, výuka pro-
bíhala ve stejné rovině a tak nám dětem nezbylo než 
počítat, kolik dní to ještě zbývá do Vánoc. 

Určitou předzvěstí byl Mikuláš, ten opravdu po 
rodinách s dětmi chodil, snad proto, že vypadal jak 

Děda Mráz a tudíž nebyl režimu nebezpečný. Pamls-
ky, které mi donesl, jsem si vždy pečlivě rozdělil, aby 
mi vydržely až do Vánoc. 

Ještě k té předvánoční atmosféře, v mateřské škole, 
kterou jsem vychodil v rodné Stříteži, jsme lepili před 
Vánocemi řetězy z barevných papírků. Byla to pro mě 
úmorná práce, kdy jsem měl lepidlo doslova a do pís-
mene až za ušima.

Vánoční atmosféra u mě začínala zhruba čtrnáct 
dní před Štědrým dnem, kdy maminka začala péct 
cukroví. Postavil jsem se k váze a důležitě poslouchal 
její příkazy, že mám navážit deset deka mouky a pat-
náct deka cukru. Tak nějak se tvářili alchymisté, když 
hledali nektar na věčný život. 

Ano, atmosféra bývala jinačí, ale možná jsme měly 
my děti více rozzářené oči, když jsme spatřily osvět-
lený vánoční stromek, kterých je nyní po Třebíči pře-
hršle. Na druhou stranu, dokážete si představit Tře-
bíč bez vánoční výzdoby?    Antonín Zvěřina

Čas předvánoční

Tak plynul čas...

S

Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke strachu či 
panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na kterou ovšem můžeme 
spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět Božíma očima a plnit Boží přání. 

Snad je nová vlna pandemie výzvou k vážnému zamyšlení a lepšímu nasmě-
rování našich životů. Snad je to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým. Vím, 
že téma očkování rozděluje společnost a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. 

Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta nemoc-
ných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kte-
ří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby se z ohledu na ostatní obyvatele 
nechali očkovat. 

Ty, kteří se nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, 
ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu 
stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým dobrovolně obětovali část 
své svobody pro společné dobro.

Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očková-
ním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není 
třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době advent-
ní zařaďme i vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým. Všem přeji kousek 
radosti z dobrých skutků a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý advent 
i svátky Narození Páně. Jan Graubner, předseda ČBK

Biskup Graubner: Nechte se 
bez ohledu na ostatní očkovat

Během sobotního dopoledne 9. 
října bylo v areálu třebíčské nemoc-
nice zasazeno 23 sazenic stromů. 
Stinné prostředí do budoucna zajis-
tí nyní tříleté buky a javory. Dota-
ce na obnovu nemocničního parku 
se dlouhodobě nedaří získat, proto 
se zaměstnanci technického úseku 
rozhodli vypěstovat vlastní strom-
ky, které za pomocí šesti členů Klu-

bu českých turistů Třebíč přesadili 
napříč nemocnicí.

„Obnova parku je nutná, v předcho-
zích letech bylo vykáceno v celé nemoc-
nici 40 nemocných stromů. O víkendu 
jsme jich polovinu vrátili zpět. Dou-
fejme, že se všechny ujmou,“ popisu-
je sobotní výsadbu stromů vedoucí 
oddělení údržby a správy realit Eva 
Truhlářová.  –zt-

Studenti zasadili stromky

Mezinárodní konferencí Enersol 
2021, která se konala na začátku lis-
topadu v Plzni, byl ukončen 18. roč-
ník tohoto projektu. Zúčastnili se ho 
žáci z České republiky, Německa, 
Slovenska, Rakouska a Slovinska. 

Všichni žáci prezentují v anglic-
kém jazyce a na svou prezentaci ma-
jí vyčleněno deset minut. Přehlídka 
je nesoutěžní, nicméně zde nechybí 
odborná porota, která na závěr jed-
notlivé práce zhodnotí. 

„A kladně byli hodnoceni i chlapci 
z Kraje Vysočina, Filip Ivan s Ondře-

jem Škodou ze Střední školy stavební 
Třebíč za práci Fotovoltaické panely 
pro školu, kterou koordinovala jejich 
učitelka Vlasta Kostková,“ chválí tře-
bíčské průmyslováky Josef Váca, 
kapitán reprezentačního týmu Čes-
ké republiky.

Věří, že 19. ročník Enersolu, kte-
rý se už pomalu rozbíhá, se nebude 
muset potýkat se změnami termínů 
ať už krajských konferencí, celostát-
ní konference v Třebíči nebo mezi-
národní konference, kterou budou 
hostit Otrokovice.  -zt-

Uspěli žáci ze stavební školy


