STRANA 20

Kultura / Aktuality

ŽN - ZÁŘÍ 2019

Slavnostmi jeřabin vrcholí žďárské léto
Žďár je od konce prázdnin téměř
na měsíc pod festivalovými pestrými
prapory Slavností jeřabin. Tradiční
přehlídka se letos koná již 25. rokem
a výstavním prostorám vévodí díla
keramiků.
Při slavnostním zahájení 22. 8. rozproudila dobrou náladu Venkovská
kapela, líbil se i koncert flétny a kytary v Barborce.
Žďár zrovna hostil partnery z belgického Flobecqu a francouzského
Cairanne. Jeřabinovou kulturu, zábavu i sport přináší městské organizace
a spolky.

� Co nás čeká v září:
Do 15. 9. Galerie Stará radnice a
Kaple sv. Barbory
SLAVNOSTI
JEŘABIN
Sdružení keramiků Brno. Otevřeno:
út - ne 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
3. 9. 19.00, Café u tety Hany
JAROSLAV HUTKA - 50 let na
scéně
8. 9. 15.00, Stará radnice ROMSKÉ POHÁDKY – Pořad pro děti
10. 9. 17.00, Knihovna M. J. Sychry (dětské odd.) MAXL ŽHÁŘ –
Křest románu a autorské čtení Anny
Strnadové

11. 9. 17.00 Kino Vysočina FREE
SOLO - Dokument (USA 2018, T
2D)
12. 9. 17.00, Městské divadlo GEN
JEŘABINÁM - Taneční obor ZUŠ
Františka Drdly
14. 9.
� 8.00 – 11.30 nám. Republiky
FARMÁŘSKÝ TRH – Regionální
potraviny a řemeslné výrobky
� 12.00 – 17.00 plocha u zimního stadionu MEMORIÁL JANA
DŘÍNKA A KARLA HEROLDA
V POŽÁRNÍM ÚTOKU – 17. ročník soutěže mužů a žen

� 16.00, klub Batyskaf PUNKOVEJ VEČÍREK vol. 8 (Flaška visočini, Just war, Barikády z popelnic,
ShitSystem, Kosy Gen ad.)
15. 9. 18.00 ZUŠ F. Drdly SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ – Jana
Turková a Lukáš Pospíšil – závěrečný koncert (klavíristka z Collegio
Trionfi a violoncellista)
-lko-

Jubilejní Santiniho barokní slavnosti
Letošní Santiniho barokní slavnosti ve dnech 5. - 8. září se ponesou v
duchu 25. výročí od zapsání poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na
Zelené hoře do seznamu UNESCO
a 300 let od zahájení výstavby tohoto kostela. Jsou i festivalovou akcí
Slavností jeřabin v režii města, spolku Putování za Santinim a ŘK farnosti Žďár 2.

� Program:
Čtvrtek 5. září 17.00 Knihovna M. J. Sychry UNESCO nejen
v architektuře (přednáška Mgr.
Lenky Šimo)
Pátek 6. září 18.00 nám. Republiky SANTINIHO RETROKAVÁRNA aneb Celý Žďár tančí (TATA
Band, zpěvák a moderátor J. Smigmátor; přivítání opata Vejmluvy a
architekta Santiniho; konstrukce
půdorysu kostela na dlažbě náměstí;
pamětní kámen pro kostel;, JÍZDA
KRÁLŮ (ukázka lidového obyčeje
zapsaného v UNESCO); Stará radnice – Opus Santini.

ŽĎÁR letos uvidí Jízdu králů zapsanou v seznamu UNESCO.
Zdroj: České dědictví UNESCO
Sobota 7. září
14.30 Zámek, bazilika PUTOVÁNÍ ZA SANTINIM – Poznejte geniálního architekta v doprovodu doc. J.
Kotalíka a prof. V. Vlnase.
16.30 Poutní kostel sv. Jana Nepo-

muckého na ZH - MŠE SVATÁ
K POCTĚ PATRONA ČESKÉ
ZEMĚ
17.45 PŘEDNÁŠKY: kostel na
ZH - České baroko a jeho odkaz
dnešnímu světu (prof. Vlnas);
Galerie barokního umění - Obrazárna církevního velmože (doc.
Kotalík); Muzeum nové generace – Komentovaná prohlídka (dr.
Const. Kinský).
20.00 Bazilika minor – Slavnostní koncert barokní hudby (Musica
Animata)
21.30 Konventní rybník – LASEROVÁ ANIMACE - POCTA SANTINIMU
22.00 poutní kostel na ZH –
KOMPONOVANÝ
HUDEBNÍ
PROJEKT (pouť ke sv. Janu Nep.,
DPS Žďáráček, K. Mužátko – barokní trumpeta, M. Bok – varhany,
barokní kázání)
23.00 Slovo na dobrou noc (P. Vl.
Záleský)
Neděle 8. září
9.00 Bazilika minor – MŠE SVATÁ
(hl. celebrant Mons. Z. Wasserbauer,
pomocný biskup pražský).
-lko-

K JEŘABINÁM patří dobrá hudba.
Koncert Venkovskékapely před radnicí.

DÍLA keramiků letos opravdu
zaujmou. Foto: Lenka Kopčáková

Žďárští hasiči přivezli z Polska stříbro
Druhé místo na XVI. Evropské a
XIX. Národní soutěži historických
stříkaček s koňským potahem vybojovali žďárští dobrovolní hasiči v Polsku.
Konkurencí jim byla tři družstva
z Maďarska a 24 týmů z Polska (z toho
šest družstev žen).
V hlavním závodu čekala sedmičlenné posádky atraktivní víceúkolová disciplína, jejímž finálním cílem
bylo srazit proudem vody (za ručního pumpování) terčového kohouta v
hořící maketě domu.
„Žďárské družstvo složené z mužů i
žen, si vedlo velmi dobře, a prvotní kategorii zahraničních delegací vyhrálo. To
Žďáru umožnilo start ve finále Grand
Prix. Zde se současně na dvou drahách
utkal s vítězem kategorie polských posádek o celkového vítěze závodu,“ ohlíží se
starosta sboru Marek Entlicher.
V této části soutěže zámecký tým
vytvořil útok v delším čase, než Poláci
a získal tak stříbrnou příčku.
Družstvo SDH Žďár 2 - Zámek po
devíti letech reprezentovalo jak Kraj

Vysočina, tak i Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska.
Do polského městečka Racot si přivezlo svojí koněspřežnou stříkačku
z konce 19. století, na jejímž pořízení se kdysi podílela hraběnka Clotylda Gllam-Galasová, zakládající členka
zámeckého hasičského sboru.
„Mimo soutěž se početnému publiku
představili i dobrovolní hasiči z Klatov

a Roztok u Jilemnice s téměř unikátními historickými stroji – plně funkčními
parními stříkačkami,“ říká Etlinger pro
zajímavost.
V doprovodném programu, který
se konal o den dříve v zábavném areálu obce Stare Oborzyska, se zámečtí
hasiči přihlásili i do dovednostní sou-

těže bez hasičských stříkaček. Ve společné kategorii bez rozdílu zahraniční
příslušnosti vybojovali z devíti týmů
2. místo.
„Za vzornou reprezentaci města Žďáru nad Sázavou, okresu, kraje i ČR všem
děkujeme,“ vzkazuje hasičský starosta.
-lko-

ČINIT se dokáží i postaru. To dokázali žďárští hasiči na evropské soutěži historických stříkaček s koňským potahem.
Foto: archiv SDH Žďár 2– Zámek

