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Žďárské léto
v kolonách

Příměstská relaxační zóna Pilák
láká v horkých dnech k návštěvě.
Voda nádrže slibuje zchlazení. Po
celý den hladinu brázdí loďky a šlapadla, přírodní areál nabízí spoustu
zábavy celým rodinám. Večer všichni
čekají na západ slunce s odrazem na
hladině...
Také slavné památky za barokním
mostem slibují kulturní a umělecké
zážitky. Letní značka idea. Ale ne autem. Nejlépe, když se do těchto končin vydáme po cyklostezce.
Průtahová silnice I/37, to jsou
kolony a kolony. V režii státu tu i
letos pokračuje rekonstrukce, která
loni začala zhruba na úrovni sportovní haly. Současně je stavba za
barokním mostem, kde se jezdí po
již hotovém pravém pruhu, levý se
opravuje. Na kyvadlech se čeká na
zelenou dlouho i o víkendu, fronty
aut sahají až k Tokozu.
Přechodně jsou v lokalitě podél
opravované silnice rozkopané i
chodníky. Vyměňuje se kanalizace. Ale něco za něco. Od podzimu
tudy povede moderní komunikace
a potrubí bude zase na desetiletí v
pořádku.
Vliv na kolony má do 30. 9. i částečná uzavírka v ul. Jihlavská, kvůli stavbě na silnici II/353, v úseku
obou mostů přes trať.
-lko-

LETOŠNÍ léto ve Žďáře, to jsou kolony. Oprava průtahové silnice je již u zámku, provází ji i rozkopaná kanalizace.
Foto: Lenka Kopčáková

Srpen přináší tradiční festivaly
Léto postoupilo do druhé poloviny. Vtipálci se přímo třesou na to,
aby nachytali školáky či kantory,
když se ráno 1. srpna zeptají, zda o
půlnoci slyšeli tu ránu.
Na nechápavý pohled s radostí řeknou: No, to se přece zlomily prázdniny!
Ale nebojte, srpen máme před
sebou a je plný zábavy pro celou
rodinu. ŽN dnes přináší tipy na
zajímavé akce a přehledy pořadů ve
městě i okolí. Pro rychlejší orientaci
hledejte symbol sluníčka.
Ve Žďáře se v srpnu prolínají dvě
velké kulturní akce: celoroční projekt Santini 300, oslavující geniální dílo stavitele i letošní jubileum
posvěcení poutního kostela na Zelené hoře. Na jeho nejvýpravnější část

se můžeme těšit ještě 28. září.
Letošní 28. ročník festivalu Slavnosti jeřabin začíná 25. srpna a do
září ještě přechází historické dětské
hry Alotria na humnech či Futrování na Farských - festival světových
chutí.
Do konce léta můžeme zdarma cvičit a tančit na Farčatech, na zámku si

užijeme 39. ročník hudebního festivalu Horácký džbánek nebo na Piláku můžeme fandit posádkám dračích
lodí ve stylu Asterix a Obelix.
Bývalý člen Žďáráčku si v divadle zazpívá s ikonickým Draculou a
milovníky hokeje čeká na stadionu
zápas hvězd NHL.
Novoměstská Horácká galerie
nabízí největší výstavu roku. Název
Hluboká voda, nejhlubší les slibuje
tak trochu hororové tajemno...
S dětmi se můžeme vydat za Santiniho šifrou po Žďársku či za Skrytými příběhy v Novém Městě. Tam
léto končí medovou tečkou.
Na str. 4 radí policisté o bezpečnosti u vody.
Užijte si zbytek prázdnin ve zdraví.
Vaše redakce ŽN

