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Radnice mají betlém, vytvořili ho sami občané města
Svůj vlastní betlém má od první adventní neděle město Radnice. Expozici, která je
složena z Josefa, Marie, Ježíška, pasáčka, tří králů a stáda zvířat, vytvořili sami
občané města pod vedením Muzea Josefa Hyláka v Radnicích, kde je betlém k vidění
v muzejní zahradě až do 6. ledna 2019. Kromě slavnostního odhalení nového betléma
se v neděli 2. prosince v podvečer rozsvítila 7 metrů vysoká jedle a kašna na náměstí
Kašpara Šternberka.
„Nápad na vybudování radnického betléma vznikl přibližně před měsícem, zalíbil se
radnickým občanům, kteří se postupně začali přidávat, a vznikla expozice čítající 18 postav.
Marie, Josef a Ježíšek jsou schovány pod střechou chléva, okolo se nachází tři králové,
pasáček ovcí, oslík a stádo ovcí se psem vedené beranem. Betlém bude každý den po
setmění nasvícen,“ přiblížila betlém vedoucí radnického muzea Markéta Marešová, jež
projekt zorganizovala. Na tvorbě betléma se podílely více než dvě desítky občanů města.
Slavnostního odhalení se zúčastnilo přes 200 návštěvníků.
Betlém byl slavnostně odhalen v neděli 2. prosince, posvětil ho radnický farář Dariusz
Gebala. Na představení betléma si připravily vánoční písně děti ze zdejší školy. Následovalo
slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které doprovodilo vystoupení též dětí ze Základní a
mateřské školy Radnice, a to na náměstí Kašpara Šternberka vedle kostela sv. Václava. „V
letošním roce pořídilo město Radnice nové osvětlení vánočního stromu bílé barvy. To se
skládá z řetězu a bleskových efektů s imitací padajícího sněhu. Je dlouhé 60 metrů. Letos
jsme připravili pro občany jednu novinku, poprvé se rozsvítila souběžně se stromem také
kašna na náměstí,“ odhalil starosta města Jan Altman. Výzdobu ve tvaru velkých sněhových
vloček na vánoční strom připravily také děti z družiny Základní a mateřské školy v Radnicích.
„Vánoční program v Radnicích je ovšem připraven i na druhý adventní víkend, kdy si občané
a návštěvníci budou moci nakoupit na Vánočním trhu v sobotu 8. prosince na náměstí
Kašpara Šternberka. Ty zakončí Mikulášský koncert skupiny SUNNY GIRLS od 16 hodin
v kostele sv. Václava,“ zve na adventní program v Radnicích starosta Jan Altman.
„Již 46. radnickou divadelní přehlídku zakončí v době adventní koncert Žihelského
pěveckého smíšeného sboru, a to v sobotu 15. prosince od 19 hodin v kostele sv. Václava,“
doplnil za Sbor divadelních ochotníků v Radnicích René Keller.
S vánočními písněmi vystoupí i Základní umělecká škola Radnice v Kulturním domě U
Růže 18. prosince od 17 hodin. Den před Štědrým dnem zde již tradičně odehraje svůj
koncert skupina Sifon v sokolovně.
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