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Žďárský vánoční strom v podve-
čer první adventní neděle rozzářil 
nejen dětské oči. Koronavirus však 
nabírá na síle a letošní svátky mohou 
být dost podobné těm loňským.

Denní přírůst nakažených koro-
navirem v posledním listopadovém 
týdnu stoupal k 28 tisícům lidí a vlá-
da zakázala konání vánočních trhů. 
To bohužel postihlo i žďárský zimní 
trh na náměstí a Vánoční trh v zám-
ku. Dle vládních nařízení je možný 
jen prodej stromků a kaprů.

Vysočinská města tak 28. listopadu 
většinou svůj vánoční strom rozsví-
tila bez diváků. Žďár měl původně 
k přivítání adventu připraven boha-
tý kulturní program, ale ten se kvů-
li situaci zúžil do formy uzpůsobené 
k přenosu přes Facebook a YouTube. 

„Náměstí je veřejný prostor, takže 
pokud sem někdo v tu dobu přijde, 
nelze jej vykázat,“ uvedl krátce přes 
zahájením adventu starosta Martin 
Mrkos (Žďár-ŽM). Litoval, že měs-
to nemohlo pro spoluobčany udělat 
více.

Většina Žďáráků tak alespoň na dál-
ku sledovala koncert pěveckého sbo-

ŽĎÁRSKÉ náměstí nabralo slavnostní atmosféru blížících se Vánoc. Nechybí ani Zvonička přání. Foto: Lenka Kopčáková

Žďár se přenesl do adventní nálady

Tomu, kdo právě 
čte t��o řádky, 

vinšujeme radost�é 
vánoční svátky.
Štěstí a pohodu 
do každé rodiny.
To vše vám přejí 
Žďárské noviny 

ru C-Vox s doslova andělskými hlasy. 
Lidé vyslechli zdravice tří zástupců 
církví a starosty města. Jejich dojem-
nými vzkazy se šířilo mo� o křesťan-
ské vzájemnosti a pomoci bližním, 
chudým a osamělým. 

I přes vládní omezení přišly na 
náměstí rozptýlené skupinky. Pro 
děti bylo rozsvícení vánočního stro-
mu zážitkem, stejně jako možnost 
rozklinkat Zvoničku přání.

Před Starou radnicí je tradiční sla-
měný betlém a kašna Devíti prame-
nů dostala osvětlený adventní věnec z 

chvojí. Keramické ozdoby vyrobili žáci 
ZUŠ Františka Drdly. V neděli 28. lis-
topadu na věnci zazářila první svíce. 

„Na náměstí Republiky nebude ani 
letos chybět Strom splněných přání. 
Každý si může cedulku s přáním utrh-
nout a dárkem přinést radost dětem a 
lidem v neblahé sociální situaci,“ uved-
la místostarostka Ludmila Řezníčko-
vá (ANO 2011).

Dle jejích slov je letos vánoč-
ní výzdoba města stejná jako loni, 
postupně opravovaná ulice Nádražní 
bude do světelné výzdoby zapojena 

až po ukončení své obnovy.
Žďáráci musí letos bohužel oželet 

i očekávanou lidovou hru s názvem 
Živý betlém. Měla se na náměstí 
konat 14. prosince.

Naše redakce na stranách 12, 14 a 
16 přináší přehled pořadů s názvem 
Od adventu po Tři krále. V době 
tisku ŽN byl přehled platný. Kvůli 
nevyzpytatelnému vývoji covidové 
situace však může docházet k rušení 
dalších akcí. Je třeba sledovat aktuál-
ní situaci. -lko-


