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A máme tu babí léto. Po horkých 
měsících, kdy jsme se přes sluncem 
spíš ukrývali, nás nyní jeho paprsky 
už nebudou pálit, ale příjemně hřát.  

Při vydařeném babím létě je nebe 
modré jako šmolka, a díky nočnímu 
ochlazení se nový den probouzí v 

zahalení mlhy, aby po chvíli vykouk-
ly přírodní úchvatné scenérie… Dě-
je se tak díky rozsáhlé tlakové výši, 
typické pro evropský kontinent. 

A ještě dva znaky jsou vlastní  babí-
mu létu: pavoučí vlákna, poletující 
vzduchem, a zde na Vysočině i jeřa-
biny červenající se kolem cest. Jeřa-
bina se dokonce před lety  dostala 
až do znaku Kraje Vysočina…  

Nastává přívětivé období také pro 
výletníky. A právě v tento čas se do 

Žďáru tradičně vrací multižánrový 
festival Slavnosti jeřabin. Jeho již 23. 
ročník běží od 24. srpna a potrvá do 
17. září. Letos poprvé  Žďár zažije 
třídenní Santiniho barokní slavnos-
ti. ŽN na str. 21 přináší rozhovor s 
autorem festivalu. 

Jak se žilo Žďárákům poté, co kar-
dinál František Ditrichštejn povýšil 
tržní ves na město? O tom vyprá-
ví výstava Žďár městem, kterou ješ-
tě do 10. září můžeme navštívit na 

Tvrzi. Do barokního Žďáru vás spo-
lu s historiky přeneseme na str. 6 a 
10.

Chrám sv. Jana Nepomuckého na 
Zelené hoře se chystá k rozsáhlé 
obnově, která potrvá do roku 2021. 
Akci přibližuje farář Vladimír Záles-
ký na str. 10 a 21. 

Světoznámá památka UNESCO 
má také problémy s drony, dálkově 
řízenými bezpilotními letouny - více 
na str. 15.  Lenka Kopčáková

Žďárské babí léto a kulturní festivaly
ODRA Z zelenohorského kostela na vodní hladině... Stejně průzračný je i Santiniho odkaz vstupující přes propast staletí až do dnešní dnů.
 Foto: Lenka Kopčáková
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