Čtvrtek, 26. 04. 2018

Zvonice jako dar hostů
Už 20 let jsou Elstra a Rtyně v Podkrkonoší (Česká republika) partnerskými městy. Toto
výročí se oslavilo hudebním a zároveň také emocionálním vrcholem.
Sebastian Frey

Dárek od partnerů: Starosta města Elstra Frank Wachholz (druhý
zprava) přebírá dárek od Zdenka Špringra (druhý zleva). Je to model
zvonice, symbol města Rtyně v Podkrkonoší.
© privat

Elstra. Před 20 lety, 28. března 1998,
vstoupilo české město Rtyně v
Podkrkonoší a město Elstra do
vzájemného partnerství. Toto výročí
se slavilo nyní - už v minulých letech
si starostové Zdenek Špringr a Frank
Wachholz zahrávali s myšlenkou na
oslavu výročí partnerství obou měst.
Šedesátičlenná delegace dorazila z
200km vzdálené Rtyně do Elstry.
Rozhovory na radnici, prohlídky v
Oberschule a Kita, pěší výlet kolem
Černé hory ukončen posezením v
lyžařské klubovně, stejně tak večerní
výměna zkušeností s radními Elstry,
byly prvním vrcholem opravdu
pestrého programu.

Příští den se celý odehrával ve znamení slavnostní události. Nejprve byla navštívena místní
hasičská stanice v Rauschwitz a následovala prohlídka firmy Linde a Wiemann s českým
průvodcem, která doplnila program návštěvy. Samotná slavnostní akce se konala v Oberschule
před výbornou diváckou kulisou. O hlavní hudební část se postaral orchestr Koletova hornická
hudba z města Rtyně v Podkrkonoší. Přibližně 60 muzikantů ve věku mezi 16 a 65 lety (s jedním
miminkem a psem) se vydalo na cestu z partnerského města, aby obyvatelům Elstry mohlo
prezentovat koncert extra třídy. Tento orchestr, který dnes působí pod vedením Josefa Hejny, se
může ohlédnout za více než 150 letou tradicí. Také místní školáci byli do programu
zakomponováni se svým zpěvem. Jen 30 minut před začátkem koncertu stačilo na souhru
školáků s hudebním doprovodem orchestru a vytvořilo tak mimořádný zážitek pro všechny
přítomné.

Od popu po klasiku
Poté přišly na řadu slavnostní proslovy. Oba současní starostové zdůraznili především lidsky
spojující význam partnerství těchto měst. Mimo jiné také farářka Karin Großmann, bývalý
starosta Elstry a také bývalý starosta Rtyně Ladislav Kult vyzvedli tento aspekt. Velké poděkování
bylo vysloveno překladatelce Evě Hejnové, která v předešlých letech odvedla mnoho práce.
Po těchto slovech přišla na řadu slibovaná hudba. Orchestr začal k překvapení všech sypat z
rukávu svůj bohatý repertoár, což přivedlo mnoho hostů k údivu. Od Whitney Houston až po
klasickou polku a zpět k interpretaci aktuální filmové hudby - u toho se všem milovníkům hudby
zrychluje tep. Nezapomenutelný koncert, který navštívil také hudební znalec Christian Wagner z
Rauschwitz - dirigent kameneckého (Kamenz) orchestru, hned navázal kontakt s Josefem
Hejnou, aby mohl pochválit kvalitu orchestru v těch nejvyšších tónech.
Posledním vrcholem této události bylo předání ojedinělého daru. Nejvyšší zástupce města české
delegace předal starostovi Elstry model dřevěné zvonice, která je symbolem města Rtyně. Frank
Wachholz byl velmi dojatý a slíbil, že pro tento dar najde mimořádné místo na radnici. Po
hudebním prožitku se tento večer nachýlil v pohodové a přátelské atmosféře partnerství u
dobrého jídla a pití ke svému závěru.

