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Nový formát stránek z let 2002 až 2004
Minulý měsíc ohlášená rekonstrukce je prováděna postupně od stránek
nejstaršího data. Ke konci listopadu bylo úspěšně převedeno do nového formátu
asi 25 původních stránek, obsahujících přes 300 fotografií. Především je nově
snadno přístupných všech 11 prvních koncertů na radnici i s textem tištěných
programů, fotografie však bohužel máme jen k některým. Pro mnohé čtenáře i
pamětníky budou zajímavé galerie z výletů, kde je inspirativních fotografií už o
hodně víc.
Výstavy fotografií Miroslava Hájka
Nejen estetickou, ale i významně dokumentační hodnotu mají kompletní soubory
fotografií z hodových výstav „Modřice od svítání do setmění“ (2003) a
„Modřice od podzimu do léta“ (2004). Na řadě míst už nejen vegetace, ale i
stavby či celkové pohledy dnes vypadají úplně jinak.
Autovýlet - za historií a rozhledy
Není sice to správné roční období na cestování, ale plánovat výlety se za
dlouhých zimních večerů určitě dá. V rubrice Svět / Rakousko - Hainburg an
der Donau nabízíme inspiraci na mimořádně zajímavé téma – jednodenní výlet
přes Břeclav-Poštornou a Hohenau k pomníku na místě bitvy na Moravském poli
v roce 1278 a dále do Hainburgu na Dunaji. Kromě dalších památek je tam
možné vystoupit na vrch Schlossberg s ukázkově udržovanou hradní zříceninou,
kde je mj. i kaple, ve které se v r. 1252 ženil Přemysl Otakar II. Za jeho časů se
také doplňovalo dosud zachované městské opevnění, vč. mohutné Vídeňské
brány. Další atrakcí je výjezd na mohutný Braunsberg, bývalé keltské hradiště, se
širokým výhledem na Bratislavu, Děvín a tok Dunaje. V neposlední řadě stojí za
návštěvu románsko-gotický komplex kostela a hřbitova v Bad Deutsch Altenburg
– těsně nad dunajským mostem. Příjemné posezení (třeba s kaštanovým pyré)
pak nabízí zahradní restaurace v tamním lázeňském parku na břehu Dunaje.
Další náměty a možnosti jsou zřejmé z fotek a webových odkazů.
Cyklovýlet - po bývalé železnici ze Žďáru nad Sázavou do Přibyslavi
V rubrice Česko / Žďárské vrchy jsou fotky z letošního cestování na kolech
koncem prázdnin. Města Žďár, Přibyslav a další obce významně podporují
cyklistiku, takže v této oblasti vzniká mnoho turistických možností, od nás snadno
dostupných přímým vlakovým spojením. Fotoalba nepotřebují komentář – snad
jen konstatování, že nová cyklostezka si v ničem nezadá s těmi, po kterých jsme
nedávno jezdili v Německu - Horním Falcku.
Výstava keramiky a dalších dětských prací
Předvánoční výstava ZŠ na Komenského ul. opět mile potěšila – podívejte se !
příjemné prohlížení přeje Vlastimil Čevela

