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Ve Žďáře od 18. srpna visí pestré 
vlajky Slavností jeřabin, které celý 
měsíc značí festivalová místa. 

Již 22. ročník multižánrového fes-
tivalu letos začínal i se Dny part-
nerství ve Žďáře, takže francouzské 
městečko Cairanne, belgický Flo-
becq i německý Schmölln přivezly 
svůj folklor a umění. 

Po mezinárodním zahájení Slav-
ností jeřabin a otevření festivalových 
výstav vyšel od Staré radnice prů-

vod, vedený dvěma obřími loutkami. 
Nezvyklá podívaná přilákala zejmé-
na rodiny s dětmi.

Během cesty k Domu kultury Rad-
niční ulicí se střídaly hudba sta-
ré Francie s píšťalami a bubínky a 
svižnější hudba z Belgie. Oba obři 
co chvíli průvod zastavili a tanči-
li na místě. Siláci v jejich útrobách 
se pořádně zapotili, protože nesli 
nejméně 80 kg. Ale svůj úkol zvlá-
dali bravurně. Lidé se smáli, když 

se k sobě párek přerostlých loutek 
dokonce naklonil k polibku… Za 
domem kultury již diváci obsadi-
li připravené hlediště a následovaly 
folklorní vstupy jednotlivých part-
nerských měst. Obři přešli do valčí-
kového kroku. Málokdo si všiml, že 
zpod kabátu loutek vylézali uhonění 
vodiči a hned je střídali další. V závě-
ru vystoupila na pódium i krojovaná 
žďárská Studánka s horáckými a žer-
tovnými písněmi. Večer následovalo 

premiérové letní kino. 
Během září pro nás mají Jeřabi-

ny ještě řadu akcí pod festivalovou 
vlajkou. Třeba vernisáž Sochařské-
ho sympozia 4. 9., soutěž hasičů v 
požárním útoku, Memoriál J. Dřín-
ka a K. Herolda 10. 9., Farmářský trh 
17. 9., nebo taneční přehlídku GEN 
Jeřabinám 15. 9.

Festival završí v neděli 18. 9. koncert 
na Staré radnici, při němž nás Žďárá-
ček provede hudbou staletí. -lko-

Bydlíte v Přednádraží a máte připo-
mínky k současnému systému nebo 
nedostatkům dopravní sítě v tomto 
sídlišti? 

Pak vás bude zajímat veřejná disku-
se se zástupci radnice a dopravními 
odborníky na téma Studie posouze-
ní dopravy na sídlišti Žďár 6. Setkání 
se koná v úterý 6. září od 17 hodin v 
jídelně Základní školy Palachova.

Studii vypracovala Dopravní fakul-
ta Jana Pernera Pardubice. 

Tým odborníků provedl zhodno-
cení komunikační sítě a její posouze-
ní z hlediska bezpečnosti dopravy, a 
analýzu dopravy v klidu.

Na základě svých průzkumů do-
pravy v sídlišti vypracoval návrhy 
nových propojení, úpravy režimů a 
parametrů komunikací. Autoři stu-
die jsou připraveni lidem odpovídat 
na jejich dotazy. 

Při veřejném setkání také městský 
architekt Zbyněk Ryška poinformu-
je o přípravě architektonické soutěže 
Nádražní ulice. -red-

FOLKLOR staré Francie s píšťalami a bubínky během průvodu partnerských měst střídala svižná muzika z Belgie.
 Foto: Lenka Kopčáková

Slavnosti zahájil mezinárodní průvod 
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