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Vážení a milí Žďáráci,
úvodem bych rád poděkoval za vaši 

účast v komunálních volbách. Komunální 
volby jsou ty volby, které jsou nám nejblí‑
že, nejvíce ovlivňují náš každodenní život. 
Proto dává smysl na ně klást nemalý důraz a 
k volbám chodit. Nemám rád moc dělení na 
koalici a opozici a vlastně ani sousloví „ko‑
munální politika“, protože tahle „politika“ 
není o ničem jiném než pracovat pro město 
v duchu každodenní praktické práce. Ale 
pokud se tohoto dělení přece jen budeme 
držet, byl bych rád, aby se v koalici a vedení 
města sešli pracovití, poctiví lidé, kteří po‑
táhnou za jeden provaz. Jak bude koalice 
vypadat, kdo bude sedět ve vedení města 
na pozicích starosty a místostarostů, v radě 
města a koalici zastupitelů, to přinesou vý‑
sledky jednání v následujících dnech. Určitě 
se o nich budete z médií průběžně dovídat.

Budu‑li však mluvit za sebe, odmítám se 
dívat na skládání koalice spolupracujících 
stran, resp. jejich lidí ve Žďáře optikou ce‑
lostátní politiky. Proč? Jsme menší město, 

kde v troše nadsázky lze konstatovat, že 
se tak nějak všichni známe. Neřešíme zde 
velké ideje a témata týkající se daní, zahra‑
niční politiky, vztahů se sousedními země‑
mi, odklon či příklon k jádru, migraci nebo 
bezpečnost země a tisíce dalších „velkých“ 
témat. Život města, jakkoliv je rámován 
výše uvedenými tématy, má zcela jiný natu‑
rel a rytmus. Jak na vás působí vedle výše 
uvedeného témata jako nový park, oprava 
silnice, vybavení školky, výsadba stromů, 
oprava střechy, pozemky pro bydlení…
Vsadím se, že je vnímáte jako praktická a 
představitelná témata každodenního běž‑
ného života. Proto na nich mají pracovat 
lidé, kteří jsou schopni je poctivě, s tahem 
na bránu a příslušnými kompetencemi a 
předpoklady řešit, a to bez ohledu na barvu 
dresu. Pokud dokážeme připustit, že pře‑
devším o tomto má být práce pro město 
– tedy o konkrétních lidech, pak i politická 
kultura a společenská nálada budou zcela 
jiné – přívětivější, srozumitelnější, lidštější. 
Bylo by to záhodno. Procházíme náročnou 
dobou a čeká nás řada složitých nebo ne‑
vyhnutelných a ne třeba populárních kroků 
a rozhodnutí. Navíc v některých z nich, jako 
ceny energií, jsme všichni závislí na řeše‑
ních na úrovni státu či Evropy. A to je jen 
jeden z příkladů. Proto je nutné zcela věc‑
ně, pragmaticky a v duchu veřejného zájmu 
řešit výzvy a problémy, které doba přinese. 
A to nejde bez schopných a týmově nasta‑
vených lidí. To platí pochopitelně také pro 
realizaci nových projektů, které zvýší kvalitu 

života ve městě pro všechny generace. A 
závěrem jedna praktická – teplo od SATTu 
bude. Mohu tak vyvrátit různé poplašné a 
„zaručené zprávy“, že nebude. Kromě vzá‑
jemně výhodné spolupráce mezi SATT a 
Žďas spolupracujeme s oběma stranami na 
projektech, které nám zajistí dodávky tepla 
pro Žďár i po roce 2030 za přijatelné ceny. 
Vedle toho SATT pokračuje v modernizaci 
záložní libušínské kotelny, kterou již brzy 
představí veřejnosti.

Přeji vám hezké podzimní dny

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou

AKTUÁLNĚ: Máte dluhy? Využijte Milostivého léta
Podruhé a zřejmě naposledy probíhá 
akce Milostivé léto II, jde o podanou 
ruku lidem v exekuci� Dlužníci mohou 
své závazky uhradit nejpozději do kon-
ce listopadu�

V exekučním řízení se často dluhy 
v řádu stovek nebo tisíců vyšplhají o dost 
výš a v rámci této akce mohou dlužníci za‑
platit jen původní dluh a k tomu poplatek 
exekutorovi ve výši necelých dvou tisíc. Pro 
mnoho lidí je to šance na normální život.
Prosíme, pokud se to týká vás nebo něko‑
ho známého, nasměrujte ho na kancelář 
Člověka v tísni na Městském úřadě. Dluho‑
vý poradce provede zájemce celým proce‑
sem: Bc. Kateřina Švandová, Člověk v tísni 
o.p.s., pobočka Žďár nad Sázavou, budova 
Městského úřadu, tel.: +420 702 182 643, 
www.clovekvtisni.cz, www.jakprezitdluhy.cz.

(red) Poradenství poskytují i další neziskové organizace, více informací na str. 12 Foto:  Pixabay.com

Santini třikrát jinak
Mnoho stavebních projektů barokní éry má jedno 
společné – nedochovaly se písemné prameny 
uvádějící jméno jejich autora� Nese-li stavba 
jasné znaky tvorby architekta, který v  době 
jejího vzniku se zadavatelem prokazatelně 
spolupracoval, lze jeho autorství považovat za 
víc než jen pravděpodobné� Občas je ale věc 
složitější – stavba nějakým způsobem vybočuje 
z jeho tvorby, vznikla v době, kdy už nežil, nebo 
oboje�

V případě slavných architektů bývá snaha přiřk‑
nout jim autorství všeho, co se jejich tvorbě aspoň 
trochu podobá. Motivací pro to je hodně, od prosté‑
ho omylu po touhu mít ve své obci dílo význačného 
tvůrce. Santini je toho zářným příkladem. V  rámci 
jeho tvorby jsou též známé spekulace o autorovi 
sochy anděla na Dolním hřbitově, za kterého perio‑
dicky je a není označován Řehoř Thény. Totéž se děje 
i s autorstvím několika staveb, střídavě uznávaných 
a neuznávaných jako Santiniho práce. Dnes se podí‑
váme na první tři z nich, jejichž autorství Santinimu 
odpíráno nebývá.

Opatská aula
Realizace vstupní části Nového opatství žďár‑

ského kláštera bývá kladena do let 1723/24–1727. 
Odborníci ji považují za poslední stavbu, nad níž měl 
Santini přímý dozor – tedy pokud se se stavbou za‑
čalo v roce 1723, protože 7. prosince tohoto roku ze‑
mřel. Novostavba tvoří propojení mezi středověkým 
renesančně přestavěným Starým opatstvím a  ba‑
rokním Novým opatstvím, jehož prostřednictvím se 
opatské sídlo spojilo s kostelem a přes něj s budovou 
konventu, v níž žili mniši. 

Nádherný sál se dvěma kamny v  prvním patře 
zdobí freska Nebeské blaženosti benediktinů a cis‑
terciáků od Karla Františka Antonína Teppera z roku 
1734. V  souladu s  freskou byly barevně tónovány 
i dnes bílé stěny sálu. Původní Santinim navržený 
strop měl poněkud jinou podobu, která musela být 
pro plánovanou fresku upravena.

Mezi aulou a Starým opatstvím se nachází samo‑
nosné schodiště se   štukovou výzdobou odkazující 
k cisterciáckému řádu. Osmihroté hvězdy jsou sym‑
bolem cisterciáků, panenské lilie v první řadě Matky 
Boží, v  dalších významech mohou odkazovat i na 
znak Burgundska, v němž se nachází klášter v Mori‑
mondu. Mniši z tohoto protoopatství založili klášter 
v Ebrachu, tito v Pomuku a odtud přišli cisterciáci do 
Žďáru. Z latinského názvu Morimondu pochází čtyři 

písmena tvořící slovo MORS, latinsky smrt. Jsou sou‑
částí morimondského kříže, který je dalším symbo‑
lem použitým nejen ve výzdobě schodiště, ale také 
v kování oltářní mříže na Zelené hoře i v nadsvětlících 
opatské auly a symbolizuje rodinu klášterů, do níž 
Žďár patřil. 

Reprezentačním schodištěm se v  prvním pat‑
ře dostanete do prostor nového i starého opatství 
včetně opatova bytu a k té nejdůležitější prostoře, 
vlastní opatské aule, tedy slavnostnímu sálu. Kam 
však vedou obdobné reprezentativní dveře o patro 
výš? Jaké tajemství se za nimi ukrývá? Nuže, tajem‑
ství to není žádné, skrývá se za nimi obyčejná půda. 
Musíme ale přiznat, že půdní prostor, do kterého ústí 
krom tří všechna kulatá okna z auly, poněkud tajem‑
ně působí.

Ačkoliv nemáme Santiniho autorství projektu 
opatské auly doloženo písemnými prameny, odbor‑
níci se na něm shodují.

Konírny
Konírny si sice spojujeme se šlechtickou akade‑

mií, ovšem vznikly ještě před jejím založením a ani 
pak nesloužily jen jí. Dvě křídla stavby se lišila svým 
označením, vpravo od vchodu to byly Martovy stáje 
pro 25 koní sloužících opatovi a klášteru, vlevo Mer‑
kurovy stáje, menší, ve kterých se mohla nacházet 
také jezdecká škola, tedy prostor využívaný jako kry‑
tá jízdárna a které byly nejspíš určeny pozdější aka‑
demii. V každé části se nacházela mramorová nádrž 
na vodu, takzvaná stírka, se dvěma chrliči v podobě 
klabonosých koňských hlav. V roce 1817 už byla v ko‑
nírnách jen jedna, dnes tam není žádná. Obě stírky 
najdete na nových místech, první na čtvrtém nádvo‑
ří v zazděném průchodu na druhé nádvoří, druhou 
v zahradě před letní konventní budovou.

Ve výzdobě stropu i podlahy vstupní síně se 
uplatňuje osmihrotá hvězda, symbol cisterciáckého 
řádu. Západní křídlo dříve symetrické stavby je dnes 
na první pohled zkrácené o jednu okenní osu – část 
koníren musela ustoupit barokní budově Nového 
opatství na dnešním třetím nádvoří.

Podoba stavby opět dostačuje pro to, aby se od‑
borníci shodli na Santiniho autorství. Ač ji nemáme 
přesně datovanou, víme, že vznikla do roku 1722, 
tedy ještě za jeho života. 

Nový dvůr
Hospodářský areál naproti klášteru u Bránského 

rybníka byl nazýván Nový dvůr, přičemž Starý dvůr 
se dodnes nachází na blízkém kopci. Teprve od dru‑

hé poloviny 20. století se objektu podle jeho půdory‑
su říká Lyra. Tento bukolický hudební nástroj je jed‑
ním z možných vysvětlení podoby objektu, druhým 
je býčí či volská hlava, kterou půdorys areálu také 
připomíná a která by odkazovala na jeho funkci.

Rok vzniku objektu neznáme, první teoretická 
zmínka je z  roku 1722, první kresba z  roku 1727. 
Šest budov vymezujících obvod areálu uzavíralo 
šest bran. Budovy na straně k rybníku se v roce 1826 
označovaly jako moravská strana, na straně k ulici 
jako česká strana. Ve štítu správní budovy na západní 
straně se ještě roku 1817 nacházel znak opata, pa‑
trně Vejmluvy, za nějž areál vznikl. Možná jde o týž 
kamenný znak, který si můžete prohlédnout v kon‑
ventu. Východní budova, poprvé prameny doložená 
na vojenském mapování z let 1768–1781, měla ze 
své střední části směrem do dvora vystupující objekt 
čtvercového půdorysu, orientovaný k vlastní stavbě 
nárožím, přičemž volný prostor mezi ním a budovou 
byl překlenut střechou. Toto zvláštní architektonické 
řešení poněkud připomíná přístavbu sakristie žďár‑
ského kostela Nejsvětější Trojice, taktéž připisované 
Santinimu. V budově se v 19. století nacházela chov‑
ná stanice vojenských koní a v 70. letech 19. století 
byla přestavena na parní lihovar. Kůlna uprostřed 
dvora za Vejmluvy ještě nestála.

Za autora projektu je považován Santini. V tomto 
případě je ovšem nutno podotknout, že kupříkladu 
obyčtovský kostel prof. Jiří Kroupa nepovažuje za 
Santiniho dílo kvůli příliš jednoduchému symbo‑
lismu a hrubému formálnímu aparátu. Tyto výtky 
bychom mohli vztáhnout i k  Novému dvoru. Sym‑
boliku jeho půdorysu navíc spíš tušíme, než opravdu 
chápeme. Tím Santiniho autorství nevyvracíme, jen 
upozorňujeme na nutnost uvádět před ním slůvko 
„pravděpodobně“. Záhadné je také nasměrování čtyř 
ze šesti bran k hladině rybníka, z nichž jedna je ori‑
entována takřka přesně proti hlavní bráně kláštera. 
Na vedutě z  roku 1734 chybí budova naproti kláš‑
teru, dvůr je tak k  němu otevřený. Správní budova 
tvoří zjevnou dominantu dvora s  výhledem ze své 
střední části přes objekt pozdějšího lihovaru na kos‑
tel sv. Markéty a Staré opatství. Daný meziprostor je 
klasickou ukázkou barokní komponované krajiny, zá‑
měrně dotvářené pro nazírání z obou svých pólů, ze 
sídla opata i purkrabího panství. Tento fakt Santiniho 
autorství nepotvrzuje ani nevyvrací, neboť za ideo‑
vou koncepcí projektů, kupříkladu zelenohorského 
areálu, stál opat Vejmluva, nikoliv jeho geniální spo‑
lupracovník. Stanislav Mikule

Regionální muzeum Žďár

Opatská aula v dnešní podobě Foto: Milan Šustr

Martin 
Mrkos

starosta 
Žďáru nad Sázavou
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Žďár má unikátní biosolární střechu, vznikla ve spolupráci s ČVUT
Na začátku září vytvořilo město ve spo-
lupráci s výzkumníky z ČVUT na střeše 
garáží polikliniky tzv� biosolární stře-
chu� Jde o projekt Centra energeticky 
efektivních budov ČVUT v Praze� Poměr-
ně unikátní projekt výhodně kombinuje 
zelenou střechu a fotovoltaické panely� 

Rostliny vytvářejí chladnější klima a to 
prospívá panelům, které pak vyrobí více 
elektřiny. Naopak panely vytváří stín a 
tím omezují vysychání substrátu. Střecha 
garáží o rozloze 93 m2 je osazena rozchod‑
níky. 

Čtyři panely mají celkový výkon 1,6 kWp. 
Vyrobenou elektřinu využijeme pro nabíjení 
elektrického auta hematologické laboratoře, 
případně v budově polikliniky.

Za jeden slunečný letní den vyrobí FVE asi 
14 kWh elektřiny. To by vystačilo elektrické Ško‑
dě Citigo na cestu ze Žďáru do Třebíče a zpět.

Projekt stál 220 tisíc Kč, panely zapůjčilo 
ČVUT a na realizaci přispívá společnost AVE 
částkou 100 tis. Kč stejně jako na zelené stře‑
še krčku polikliniky. Kvůli zmírnění dopadů 
růstu cen energií připravuje město intenziv‑
ně osazení FVE na několik dalších střech.

 (red)

Město má v plánu obnovu Velkého Žďárského rybníka
Obnova Velkého Žďárského lidově také 
Horního rybníka naváže na už probíhají-
cí rekonstrukci rybníku Velký Posměch� 
Oba rybníky budou zadržovat dešťovou 
vodu nejen z průmyslové zóny� Hotovo 
by mohlo být v roce 2024� 

Dešťová voda z průmyslové zóny Jamská I 
je odváděna do Horního rybníka. Po rozšíření 
Průmyslové zóny je potenciální kapacita ryb‑
níku již nedostatečná, a proto bude potřeba 
využít i rybník Velký Posměch. Do Velkého Po‑
směchu bude svedena dešťová voda primár‑
ně z průmyslové zóny Jamská II.

“Pokud se podaří získat dotaci na odbah-
nění Horního rybníka, předpokládá se, že se 
s rekonstrukcí začne v letech 2023 - 2024,” říká 
starosta města Martin Mrkos. Nyní má město 
vypracovaný projekt. Důvodů pro odbahnění 
Horního rybníku je hned několik. Nejdůleži‑
tější je zvětšení kapacity rybníka a změna 
rybí obsádky. Díky odstranění nánosů bahna 
a změnou intenzity chovu ryb, dojde k výraz‑
nému zlepšení vody v rybníce a do budouc‑
na se v něm bude dát koupat. “Rekonstrukcí 
Horního rybníku získáme v centru města hned 
dvě důležité věci. Rybník, který svým objemem 
zadrží víc vody v krajině a tím pádem i ochrání 

před stoletou vodou všechny, kteří fungují, pra-
cují a žijí přímo pod ním, hlavně na Smetanově 
ulici. Získáme taky rybník, ve kterém se bude 
dát koupat.” doplňuje Mrkos. 

Na straně u garáží bude nově vybudova‑
ná relaxační zóna a pevná pláž, která bude 
mít pozvolný vstup do vody. Okolo celého 
rybníku bude vybudována okružní stezka. 
Každý si tak bude moci najít své  místo k od‑
počinku. Částečně bude opraveno stávající 
veřejné osvětlení. 

Velký Žďárský rybník je vodní nádrž 
z 15. století. Nachází se poblíž centra města, 
nad obchodním centrem Convent. (red)

Více třídit a nevyvážet vzduch, ukázala kontrola popelnic 
V letním období od července do září 2022 
probíhal týdenní svoz komunálního odpa-
du ve městě i místních částech� 13� září od 
6�30 do 10�00 jsme neadresně zkontrolo-
vali nádoby na směsný komunální odpad 
z  domácností před jejich vývozem� Cílem 
kontroly bylo prověřit, jak moc jsou popel-
nice před odvozem zaplněné a jak pečlivě 
třídíme odpady v různých lokalitách města 
– tentokrát proběhla kontrola v lokalitách 
Vysočany, Klášter, Stržanov a Klafar�

V  těchto lokalitách jsme prověřili devět 
ulic namátkově, jednu ulici kompletně a část 
jedné místní části. Zkontrolovali jsme celkem 
154 kusů nádob o objemu 110, 120 a 240 l. 
V  některých ulicích nebyly u všech domů 
popelnice přistaveny, z  toho lze usoudit, že 
všichni občané týdenní svoz nevyužívají.

Ze zkontrolovaného  množství popelnic 
byly v 99 % nádob nalezeny i odpady, které 
mají být uloženy mezi jednotlivé druhy třídě‑
ného odpadu, přitom separační nádoby byly 
u všech případů v krátké dochozí vzdálenosti. 

Pouze v sedmi popelnicích nebyly zjištěny 
žádné tříděné odpady! (4,55 %). Z kontrolo‑
vaného množství nádob bylo pouze čtrnáct 
kusů (9,09 %) popelnic plných, ale zároveň 
v nich byly také nevytříděné odpady.

Ve 147 nádobách se objevily plastové a 
papírové odpady, ve 48 nádobách biood‑
pad, ve 38 nádobách kovy, v 6 nádobách 
sklo, 3 nádoby obsahovaly stavební mate‑
riál a plechovky od barev a  5 nádob textil 
či oděvy.

Využití popelnic:
0 ‑ 25 % ......................................................... 42 ks
25 ‑ 50 % ....................................................... 71 ks
50 ‑ 75 % ....................................................... 21 ks

75 ‑ 100% ..................................................... 20 ks

“Namátkové revize obsahu popelnic nám 
slouží jako zpětná vazba pro správné nastavení 
nakládání s odpady. Při poslední kontrole jsme 
zjistili, že některé domácnosti popelnice vůbec 
nepřistavovaly. 113 nádob, tzn. téměř tři čtvrtiny, 

byly zaplněné do 50 % a mohly by být svezené ve 
14denním svozu. Odpady byly navíc velmi špat-
ně vytříděné. Tohle všechno ukazuje, že týdenní 
svoz komunálního odpadu není potřebný, ani 
ekonomický,” říká místostarostka Ludmila Řez‑
níčková. 

(OKS)

Poznámky z rady pravidelně publikova‑
né na tomto místě po čtyři roky měly být 
naším pokusem převést do tzv. lidštiny, 
vzhledem k vymezenému prostoru, někte‑
ré z  řešených bodů a srozumitelně je vy‑
světlit. Myslíte, že se to povedlo? O velkých 
investičních akcích a servisu města obča‑
nům psali většinou podrobněji vedoucí po‑
věřených odborů a vedení města.

V  polovině září jsme rozšířili podpo‑
ru spolku Putování za Santinim. Schválili 

konkrétním žadatelům dotace z programu 
Podpora označování provozoven a ob‑
chodních domů. Příspěvkové školské or‑
ganizace se snaží vyjít vstříc požadavkům 
rodičů, proto RM schválila požadavek ZUŠ 
o výjimku navýšení počtu žáků v  hudeb‑
ních naukách a základním školám Komen‑
ského 6 a Švermova 4 povolení vyššího po‑
čtu žáků v družinách od 1.9.2023, MŠ také 
zkvalitňují svoji péči a nabídky.

Za důležité pokládáme řešení MHD 
v souvislosti s prudkým nárůstem cen PHM, 
obsazení volných obecních bytů, změny 
pověření výkonem opatrovníka, přípravu 
další lokality pro bydlení na Klafaru, výběr 
dodavatele místní komunikace Jamská, 
veřejnou zakázku Hřiště lesopark Haškova, 
Palachova a Okružní. Už nyní jsme se sna‑
žili zpřesnit plán údržby na letošní zimu, 
rozšířit nabídku Taxíku Maxíku, kdy sociální 
služby města  získaly pro svoje klienty nový 

velkoprostorový osobní automobil a také 
rozšiřuje služby o možnost zajištění převo‑
zu do  Nového Města na Moravě. 

Možná vás bude zajímat, že rada měs‑
ta  podle ustanovení § 102a zákona o ob‑
cích vykonává své pravomoci podle zákona 
o obcích i po ukončení funkčního období 
zastupitelstva města, což je 23.9.2022 až do 
zvolení nové rady města jako celku, tedy 
až zvolením všech členů rady města. Tak‑
že mandát nám neskončil jako ostatním 
zastupitelům, RM stále pracuje. Santiniho 
hvězda (také krásná kniha Milana Šustra 
a Stanislava Mikuleho) svítí, v  rámci oslav 
SANTINI 300 jsme zhlédli výjimečná před‑
stavení. 

Ještě jednou poděkování za vstřícnost, 
pochopení i občasné uznání, že jsme udě‑
lali něco opravdu dobře nebo k tomu při‑
spěli.

Co je nového? Aneb poznámky z rady

Jaroslav 
Ptáček

radní města 
Žďáru nad Sázavou

Biosolární střecha Foto: Město Žďár n. S.

Známe výsledky žďárských komunálních voleb
Koncem září (23� a 24� září 2022) proběhly komunální volby a rozhodnuto je i ve Žďáře nad Sázavou� Přinášíme oficiální výsledky 
voleb dle Českého statistického úřadu a současně jména lidí, kteří ve volbách získali mandát zastupitele města� Výsledky koalič-
ních jednání zatím neznáme�

ŽĎÁR - ŽIVÉ MĚSTO: Martin Mrkos, Zdeněk Navrátil, Jana Lacinová, Karolína Kostečková, Zdeněk Kulhánek, Beáta Bílková, Jan Zástěra, 
David Filip, Martin Petr
ANO 2011 A NEZÁVISLÍ: Radek Zlesák, Ludmila Řezníčková, Jaroslav Hedvičák, Rostislav Veselý, Miroslav Šuhaj, David Partl
Změna 2018 a SOUKROMNÍCI: Miroslav Šabart, Jaromír Brychta, Jan Havlík, Miloslava Brychtová 
KDU – ČSL: Rostislav Dvořák, Romana Bělohlávková, Josef Klement 
SPOLEČNĚ - ODS, TOP 09: Jan Mokříš, Miloš Jirman, Jaroslav Ptáček
SOS Žďár - spojení odpovědných sil ČSSD a nezávislých: Vladimír Novotný, Dagmar Zvěřinováw

Reálné fotografie z namátkové kontroly Foto: OKS
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pondělí 17. října hodina pondělí 14. října hodina

Dvorská 13.00 ‑ 14.30 Bratří Čapků 13.00 ‑ 14.30

U Táferny 15.00 ‑ 16.30 Novoměstská 15.00 ‑ 16.30

Bezručova (u fotb. hřiště) 17.00 ‑ 18.30 U Hrázek 17.00 ‑ 18.30

úterý 18. října hodina úterý 25. října hodina

Šípková 13.00 ‑ 14.30 Nábřežní 13.00 ‑ 14.30

Purkyňova 15.00 ‑ 16.30 Lučiny 15.00 ‑ 16.30

Vejmluvova 17.00 ‑ 18.30 Střední zdravotnická škola 17.00 ‑ 18.30

středa 19. října hodina středa 26. října hodina

KD Vysočany 13.00 ‑ 14.30 Sadová 13.00 ‑ 14.30

Nová 15.00 ‑ 16.30 U Jezu 15.00 ‑ 16.30

Polní 17.00 ‑ 18.30 Veselská u školky 17.00 ‑ 18.30

čtvrtek 20. října hodina čtvrtek 27. října hodina

Květná ‑ Luční 13.00 ‑ 14.30 Okružní dolní ‑ vjezd V Zahrádkách 13.00 ‑ 14.30

Vnitřní 15.00 ‑ 16.30 Klafar ‑ Libická u byt. domu 15.00 ‑ 16.30

KD Vysočany 17.00 ‑ 18.30 vjezd na sídl. Klafar ‑ U Orlovny 17.00 ‑ 18.30

pátek 21. října hodina

Jamborovoa ‑ Kavánova 13.00 ‑ 14.30

Pelikánova ‑ Jamborova 15.00 ‑ 16.30

Vodojem ‑ točna 17.00 ‑ 18.30

sobota 22. října hodina

Mělkovice 07.00 ‑ 08.15

Veselíčko 08.30 ‑ 09.45

Radonín 10.15 ‑ 11.30

Stržanov 12.00 ‑ 13.15

čtvrtek 13. října hodina

Bezručova ‑ u fotbalového hř. 14.00 ‑ 14.25

Bezručova ‑ U Pily 14.30 ‑ 14.55

U Taferny 15.00 ‑ 15.25

Dvorská 15.30 ‑ 15.55

Vejmluvova ‑ u obchodu 16.00 ‑ 16.25

Nová (zast. MHD) 16.30 ‑ 16.55

Květná (zast. MHD) 17.00 ‑ 17.25

Kulturní dům, Vysočany 17.30 ‑ 17.55

pátek 14. října hodina

na Rybníčku 14.00 ‑ 14.25

Střední zdravotnická škola 14.30 ‑ 14.55

U Jezu 15.00 ‑ 15.25

Okružní dolní ‑ V Zahrádkách 15.30 ‑ 15.55

Kulturní dům Libušín 16.00 ‑ 16.25

Bratří Čapků ‑ u obchodu 16.30 ‑ 16.55

Pelikánova ‑ Jamborova 17.00 ‑ 17.25

Vodojem (točna MHD) 17.30 ‑ 17.55

sobota 15. října hodina

Stržanov 07.00 ‑ 07.15

Radonín 07.30 ‑ 07.45

Radonín ‑ č. pop. 14 07.50 ‑ 07.55

Radonín ‑ č. pop. 13 08.00 ‑ 08.05

Mělkovice 08.20 ‑ 08.30

Mělkovice ‑ č. pop. 386 08.35 ‑ 08.40

Mělkovice ‑ č. pop. 306 08.45 ‑ 08.50

Veselíčko 09.00 ‑ 09.15

Klafar u Orlovny 09.30 ‑ 09.55

Podzimní úklid Žďáru
Od 13� - 27� října se bude ve Žďáře organizo-
vat podzimní úklid� Od 13� - 15� října se bude 
svážet nebezpečný odpad� 

Při tomto sběru je možné odložit odpady 
s  nebezpečnými vlastnostmi, například: rádia, 
televizory, ledničky, plechovky, nádoby od 
barev, laků, ředidel, zářivky, monočlánky, aku‑
mulátory a jiné obaly, znečištěné škodlivinami, 
nefunkční elektrospotřebiče, které jsou ale stále 

kompletní. Pneumatiky jsou odevzdány zdarma 
ve zpětném odběru k dalšímu využití. Nekom‑
pletní elektrospotřebiče musí být zlikvidovány 
jako odpad na skládce nebezpečného odpadu 
a město za ně platí nemalé finanční prostředky.  

Prosíme všechny, aby odpad předávali pra-
covníkům firmy přímo na stanovišti k autu� 

Po ukončení mobilního svozu můžete uložit 
nebezpečné a všechny další odpady na sběr‑

ném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dis‑
pozici celoročně s rozšířenou provozní dobou.

Provozní doba je:
pondělí–pátek: 6.00–17.00 
sobota: 7.00–13.00

V době od 17. října do 27. října budou na 
obvyklých stanovištích rozmístěny velko-
objemové kontejnery na objemný odpad 
a  odpad ze zeleně� Objemný odpad bude 
odvezen na skládku do Ronova a  odpad ze 
zeleně bude zpracován v  bioplynové stanici 
ve Žďáře nad Sázavou.

Biopopelnice se budou vyvážet v  pravi‑
delných intervalech až do 30. listopadu 2022.

Biopopelnice, které už dosloužily a nejdou 
opravit, město nenahrazuje novými. 

Biopopelnici i popelnici na komunální od‑
pad si každý koupí sám. Svoz bude zajištěn 
zdarma.

(OKS)

Začíná podzimní úklid města Foto: OKS

Rozmístění velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery na  
nebezpečný odpad

Představujeme nové tváře města

Předchozí zaměstnání: 
Pedagog na SŠ a VOŠ, oborový didaktik na Filo‑
zofické fakultě Masarykovy univerzity, externí 
pracovník na Active SVČ
Záliby: 
Umění, vlastní tvorba, šití, literatura, cestování

Můžete stručně popsat vaši pozici? 
Moje děti si myslí, že jsem telefonistka. Jako 

ředitelka střediska volného času jsem na prv‑
ním místě pedagog volného času. Náplní mé 
práce je zajistit volnočasové aktivity pro děti 
i  dospělé v našem městě a zabezpečit orga‑
nizaci vědomostních a sportovních soutěžích 
v  regionu, mnohé na krajské až celostátní 
úrovni. Pořádáme akce pro děti, tábory. Znač‑
nou částí mé práce bude hospodaření a sprá‑
va budov Active a získávání dotací. 

Proč jste se ucházela o pozici ředitelky Ac-
tivu a jaké jsou vaše předchozí pracovní 
zkušenosti?

Už od dětství jsem s Active svázaná. 
Začínala jsem jako dítě, pak instruktor, ve‑
doucí táborů, lektor. V posledních letech, 

když jsem byla doma s dětmi, jsem cítila, 
že tato organizace stagnuje. Budovy chát‑
rají, nabídka není současná, zajímavá. Jelo 
se už dlouho v zajetých kolejích. Tuto práci 
vnímám jako možnost ovlivnit život v na‑
šem městě, protože měřítko kvality života je 
i v kvalitě vzdělání a ve smysluplném trávení 
volného času. 

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
Snažím se rozdělit si práci na dvě směny 

a odpoledne naplno vypnout a být doma 
pro děti. Večer sedám opět k počítači. S ná‑
ročností práce jsem počítala. Mám ale ráda 
různorodost, a to mi práce na Active plní. 

Co je pro vás největším odpočinkem?
Spánek, jóga, běh, cestování.

Romana 
Šimurdová

 
 
ředitelka Active 
středisko 
volného času

Předchozí zaměstnání: 
Obchodní manažer
Záliby: 
Turistika, knihy, jídlo, sport

Můžete stručně popsat vaši pozici? 
Pozice personalisty se zaměřuje na perso‑

nální agendu, zajišťování výběrových řízení, 
smlouvy v  rámci pracovně‑právních vztahů 
nebo další dokumenty. Zabývá se vzdělává‑
ním a rozvojem zaměstnanců, poskytuje jim 
individuální poradenství a dbá na spokoje‑
nost kolektivu.

Proč jste se ucházela o pozici personalist-
ky Městského úřadu a jaké jsou vaše před-
chozí pracovní zkušenosti?

Přestěhovala jsem se zpět na Vysočinu 
a  ve chvíli, kdy jsem se poohlížela po nové 
práci, mi byl doporučen městský úřad. Mé 
předchozí zaměstnání bylo různorodé a 
mimo jiné jsem měla na starosti i výběrová ří‑

zení. Denně jsem vedla tým lidí, komunikova‑
la s kolegy, zákazníky i obchodními partnery. 
Jednání s lidmi mě naplňuje.

Jak snášíte vysoké pracovní nasazení?
Zvládám ho dobře, jsem klidná povaha. 

Pokud chce člověk vykonávat práci dobře, 
je na místě i vysoké pracovní nasazení. Mám 
ráda nové výzvy a nechci, aby se pro mě prá‑
ce stala jen nudným stereotypem.

Co je pro vás největším odpočinkem?
Rodina, přátelé, někdy odpočinek v po‑

době dobré knihy nebo výletu do přírody.

Zuzana 
Čapková

 
 
personalistka  
městského úřadu

Žďárská MHD slaví 65 let od svého vzniku
Městská doprava ve Žďáru nad Sázavou 
zahájila (bez označení jako „hromad-
ná“) provoz od 1� října 1957� Jednalo se 
o linku mezi novou žďárskou železnič-
ní stanicí a podnikem Tokoz ve formě 
kyvadlového provozu, z čehož vychází 
lidové pojmenování „Kejvačka“� 

Od roku 1960 byly trasy některých spo‑
jů, provozovaných během letních prázd‑
nin, prodlouženy do obce Škrdlovice a na 
Velké Dářko. Průměrný denní objem pře‑
pravených cestujících se v tomto období 
blížil 700 cestujícím. Od stejného roku byl 
jízdní řád rozdělen na dvě části (spoje pro 
pracovní dny včetně soboty a spoje pro 
neděli). Do roku 1960 se jezdilo vozidly 
řady Škoda 706 RO, velmi známá vozidla 
řady Škoda 11 byla na linkách MHD v pro‑
vozu od roku 1965.  

Od 1. ledna1968 je v provozu dnešní 
autobusové nádraží. Od roku 1970 byla 
v provozu poprvé i okružní linka MHD. 
Nově byla zavedena linka z autobusového 

nádraží na sídliště Pod Vodojemem. Od 
poloviny 80. let se můžeme poprvé v pro‑
vozu na linkách MHD setkat i s vozidly Ka‑
rosa B731 (automat) a B732 (klasická). 

Od roku 1995 dochází k rozsáhlému 
přečíslování linek MHD, přičemž jako linka 
číslo 1 se zařazuje linka vedoucí z autobu‑
sového nádraží k podniku Tokoz (původ‑
ně značena jako příměstská linka). Začíná 
také platit periodický (půlhodinový) pro‑
voz na lince 4, o rok později i na lince 2 
(60 minut). 

V roce 1999 byly zavedeny dvě nové 
linky číslo 5 a 6, o rok později oficiálně 
i  linka číslo 7. Od ledna 2004 nahrazují 
všechny průkazky na časové jízdné pla‑
tební (čipové) karty. Od začátku platnosti 
jízdního řádu 2003/4 se rozšiřuje počet li‑
nek MHD z šesti na 12, přičemž se místo li‑
nek MHD číslo 1, 2 a 3 nově provozují linky 
1A ‑ 1D, 2A, 2B, 3A ‑ 3C. Od stejného data 
dochází ke zkrácení názvů většiny zastá‑
vek MHD. Od dubna 2007 zajíždí linka 3C 
do průmyslové zóny na Jamské ulici. 

Od prosince 2007 zajíždí do průmyslo‑
vé zóny i linka 5, dále linka 3C se stává lin‑
kou okružní s provozem v obou směrech 
a rovněž je zavedena i nová okružní linka 
4C. 

Od začátku července 2017 došlo k zá‑
sadní změně linkového vedení MHD za‑
vedením devíti nových linek, číslovaných 
1 až 9 bez přidaného písmena. Současně 
linky MHD začínají obsluhovat sídliště 
Klafar.

V létě roku 2020 se na všech křižovat‑
kách a přechodech pro chodce se světel‑
ným signalizačním zařízení zavedla pre‑
ference vozidel MHD. Od října 2020 je ve 
vozidlech umožněna platba bankovními 
kartami.

(red) s využitím:

MHD Žďár n. S. - nezávislé internetové 
stránky

www.mhd-zr.xf.cz
Podzimní svozy probíhají i v místních částech Foto: OKS
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Děti budou mít ve Žďáře další tři nová hřiště
Po dokončení dětského hřiště na Far-
ských humnech se firma hned přemís-
tila na Purkyňovu ulici� Tím ale obnovy 
dětských hřišť nekončí� Město Žďár chce 
příští rok začít s obnovou dalších třech 

dětských hřišť, a to na Palachově, Haš-
kově a Dolní Okružní ulici� 

Nyní máme k  dispozici základní vizualizace, 
které představila firma YGGDRASILMONT. Než 

budeme znát definitivní vzhled hřišť, bude 
ještě komise s vybraným dodavatelem dola‑
ďovat některé herní a odpočinkové prvky, ze‑
jména lavičky. Více informací na SAARPLAN.cz.

Okružní dolní ulice se dočká hřiště ve svahu, dřevěný hrádek doplní i síťový most Vizualizace: YGGDRASILMONT

Hřiště v lesoparku na Haškově respektuje lokalitu, proto se v něm objeví cvrček nebo pavučina Vizualizace: YGGDRASILMONT

Hřišti na Palachově budou dominovat dynamicky vypadající kostky Vizualizace: YGGDRASILMONT

Kdo dostane Cenu města Žďáru nad Sázavou?
Která osobnost by si zasloužila Cenu města 
Žďáru nad Sázavou? Už po osmé mohou 
Žďáráci a místní firmy nominovat osobnos-
ti na Cenu města Žďáru nad Sázavou� No-
minaci na ocenění města zasílejte do konce 
letošního roku dle instrukcí v článku� 

V letošním roce dostal ocenění PhDr. 
Zdeněk Vyhlídal, za spisovatelskou a publi‑
cistickou činnost.

Pošlete nominaci nejpozději do konce le-
tošního roku�

Cena města Žďáru nad Sázavou je 
udělována občanům města jako morální 
ocenění za významné zásluhy, především 
v  oblastech kultury, sportu, vzdělávání, 
vědy a veřejného života. Ocenění může být 
rovněž uděleno za mimořádné činy spoje‑
né s  osobním hrdinstvím občanů města, 
kteří se zasloužili o záchranu lidského živo‑
ta nebo zdraví občanů města. Ve výjimeč‑
ných případech může být ocenění uděleno 
i osobám, které nejsou občany města Žďá‑
ru nad Sázavou. Tato výjimka musí však být 
řádně odůvodněna. V jednom kalendářním 
roce může být ocenění uděleno maximál‑
ně jedné osobě, nebo jednomu kolektivu. 
Ocenění může být uděleno pouze jednou; 

opakované udělení není přípustné. Oceně‑
ní může být též uděleno in memoriam.

Kdo může podat návrh na ocenění vybrané 
osobnosti?

Návrhy na udělení ocenění mohou podá‑
vat občané města nebo firmy sídlící ve Žďáře 
nad Sázavou, a to jak osobně, tak i prostřednic‑
tvím členů zastupitelstva města. 

Jak můžu podat návrh?
Návrhy mohou být podávány dvěma 

způsoby. Buď v  listinné podobě na adre‑
su Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žiž‑
kova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, 
v  obálce označené „Ocenění za zásluhy“, 
nebo v  elektronické podobě na adresu  
meu@zdarns.cz s  předmětem „Ocenění za 
zásluhy“. Ocenění bude vždy uděleno na 
základě návrhů přijatých v předcházejícím 
kalendářním roce. 

Co musí platný návrh obsahovat?
Každý návrh musí obsahovat jméno a pří‑

jmení navrhované osobnosti, popřípadě byd‑
liště či jiné kontaktní údaje, jsou‑li navrhovateli 
známy; dále odůvodnění návrhu v rozsahu 
minimálně půl normostrany (900 znaků). Na‑
vrhovatel musí uvést své jméno a příjmení (fir‑

my uvedou název), adresu a kontaktní telefon, 
případně e‑mail. 

Kdy proběhne předání ocenění?
Ocenění bývá starostou města předáváno 

zpravidla v měsíci červnu při příležitosti Dne 
Žďáru. 

Více informací naleznete na webu města 
www�zdarns�cz� (red)

Okružní dolní – hřiště ve svahu
Hlavní dominantou otevřeného a přehledného hřiště na kopeč‑

ku bude hrádek z akátových kůlů. Hřiště je navrženo pro nejmladší 
děti a je posazené do svahu. Herní prvky jsou proto přizpůsobené 

svou velikostí a obtížností. Na hraní nebudou chybět skluzavky, 
houpačka, síťový most a pískoviště. Cena opravy vyjde na 863 000 
Kč bez DPH. 

Haškova ulice – hřiště v lesoparku
Toto hřiště bude v upraveném lesoparku, musí na něj dohléd‑

nout herní socha cvrčka, který bude hlavním a stěžejním prvkem 
hřiště. Socha umožní různé způsoby lezení a zároveň bude sloužit 

jako domeček pro děti. Na hřišti vznikne z propletených lan pavuči‑
na, kde děti budou moci rozvíjet tělesnou koordinaci a motoriku. 
Cena hřiště bude 1 440 000 Kč bez DPH.

Palachova ulice – hřiště mezi paneláky
Dominantou hřiště bude nakloněná herní sestava ve tvaru kost‑

ky se skluzavkou, která bude propojená s lany a kovovými tyčemi. 
Díky naklonění kvádrů, bude celkově hřiště vypadat velmi dyna‑

micky. Na hřišti nebude chybět pískoviště s dřevěnou sedací hra‑
nou a stínící plachtou, která bude napnutá na kůlech. Cena opravy 
vyjde na 938 000 Kč bez DPH. (red)

Zdeněk Vyhlídal na Dni Žďáru Foto: Město Žďár n. S.
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Ztráty a nálezy
Finanční odbor městského úřadu oznamuje, 
že na ztráty a nálezy byly v období od 17. srpna 
do 16. září předány následující nálezy, u kterých 
není znám jejich majitel.

Ztraceno Nalezeno
Deka u kulturního domu
Jízdní kolo předáno z městské policie
Svazek klíčů na Tvrzi
Látková panenka na Libušíně
Chytré hodinky u pošty na ul. Brodská
Mobilní telefon na cyklostezce ul. Dvorská
Jízdní kolo na ul. Kopečná
Svazek klíčů na ul. Revoluční
Svazek klíčů u bazénu
Svazek klíčů u kina

Nálezy, které byly předány z ČD:
batoh 2x, klíče 2, nabíječka, sluchátka 2x, bun‑
da, brýle 2x, čepice, peněženka 6x, batoh, 
mobil, obuv, longboard, karta zdravotního po‑
jištění, mikina, hotovost 1000 Kč, OP Smetana, 
vysvědčení, oblečení, karta

Bližší informace poskytne Alena Benešová tel.: 
566 688 146 e‑mail: alena.benesova@zdarns.cz 
nebo osobně v kanceláři finančního odboru.

Kronika města Žďáru nad Sázavou
Aktuální počet obyvatel

Město Žďár nad Sázavou mělo ke dni 
21. září 2022 celkem 20 063 občanů ČR při‑
hlášených k trvalému pobytu.

Statistika: srpen  2022 ‑ 20 108, červenec 
2022 ‑ 20 150, červen 2022 ‑ 20 152, kvě‑
ten 2022 ‑ 20 186, duben 2022 ‑ 20 209, 
březen 2022 ‑ 20 236, únor  2022 ‑ 20 247, 
leden 2022 ‑ 20 273, prosinec 2021 ‑ 20 294, 
listopad 2021 – 20 336, říjen 2021 ‑ 20 341, 
září 2021 ‑ 20 362

Děti narozené v červenci 2022
+ dodatečně 1x v lednu
Jonáš Kašík   14.01. ZR 2

Valerie Vokounová  12.07.  ZR 3
Justýna Kosková  14.07. ZR 7
Tobiáš Wimmer  15.07. ZR 5
Teodor Josífek  19.07. ZR 3
Nela Stočková  22.07. ZR 6
Vítek Hons  25.07. ZR 3
Hynek Milota  25.07. ZR 2

Životní jubilea v říjnu 2022
Jiřina Kabelková  03.10.  85 let ZR 7
Božena Culková  04.10. 80 let ZR 3

Jiří Chalupa  05.10. 80 let ZR 4
Jaroslav Šín  05.10. 80 let ZR 4
Gertruda Klimešová  06.10. 96 let ZR 3
Jaroslav Ježek 07.10.  91 let ZR 3
Jan Grigar   08.10. 85 let ZR 7
Anna Laryšová   14.10. 80 let ZR 2
Marie Marková  19.10. 80 let ZR 4
Zdeněk Klát 23.10. 91 let ZR 3
Libuše Rosecká  24.10. 90 let ZR 3
Josef Frai   24.10. 91 let ZR 1
Stanislav Krupička  26.10. 90 let ZR 5
Karel Mitrenga 26.10. 80 let ZR 4
Vlasta Balvínová  28.10. 85 let ZR 3 

Gratulujeme!

Josef Joe Chromý: Začátky v cizí zemi jsou těžké, chci pomoct Ukrajincům
Josef Joe Chromý strávil dětství a mlá-
dí ve Žďáře, většinu života ale prožil 
v  Austrálii� Tasmánský podnikatel se 
nedávno během pracovně rodinné 
dovolené setkal s veřejností i zástupci 
města a při té příležitosti věnoval Žďá-
ru bezmála 200 tisíc na pomoc ukrajin-
ským uprchlíkům�

Proč jste se rozhodl přispět na pomoc 
ukrajinským uprchlíkům právě ve Žďá-
ře?

Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je 
uchytit se v cizí zemi, najít si bydlení, prá‑
ci. Když jsem připlul do Austrálie, neuměl 
jsem jazyk, neměl jsem ani korunu, bydlel 
jsem v zahradním domku. Kdybych těch 
necelých dvě stě tisíc věnoval České re‑
publice, byly by jako kapka v moři. Ve Žďá‑
ře je dám lidem, kteří znají místní situaci 
a použijí je ve prospěch Ukrajinců žijících 
ve městě.

Dar ve výši 196 800 korun odkazuje 
k okupaci v roce 1968?  

Inspirací byli lidé v České republice, 
kteří při výročí okupace v srpnu 1968 po‑
sílali symbolické částky na transparentní 
účet ukrajinské vlády. Stejně jako člen 
mé rodiny Vít Filipenský, který mi o tom 
řekl. Proto i částka, kterou jsem předal ve 
Žďáře obsahuje odkaz na rok 1968. Další‑
ho půl milionu bych proto chtěl věnovat 
přímo Ukrajině a věřím, že s pomocí přátel 
a obchodních partnerů se nám podaří za‑
okrouhlit částku na milion. Rád bych vy‑
slal signál, že Ukrajině je potřeba pomoct. 
Když ji necháme být, Rusko se po jejím 
případném dobytí nezastaví.

V době srpnové okupace už jste žil del-
ší dobu v Austrálii, jak to tehdy bylo 
s vaším odchodem?

V roce 1948 dostalo Rusko prakticky 
mandát ke správě našeho území a já jsem 
si uvědomil, že v Československu si nebudu 
moct splnit sen o vlastním podnikání. Vyučil 
jsem se řezníkem, byl jsem na praxi v Praze, 
naučil jsem se tam vyrábět Pražskou šunku a 
další české speciality. V roce 1950 jsem se se 
dvěma dalšími kamarády rozhodl, že uteče‑
me. Bylo mi 19 let.

Poválečná Evropa se podle dohod vítěz‑
ných mocností rozdělila na sféry vlivu. My 
jsme chtěli utéct přes Vídeň do té americké, 
odkud vedla cesta na svobodu. Hranice byla 
ostře hlídaná psy i ozbrojenými strážci, ale 
chtěli jsme tudy zkusit projít. Bohužel jsem 
nakonec zůstal sám. Jednoho kamaráda po‑
střelili a tím pro něj cesta skončila. Druhého 
kamaráda jsem ztratil cestou, a i když jsem 
se ho snažil hledat, už jsme se nikdy nevidě‑
li. Ve vlaku do Vídně jsem si zastrčil lístek do 
náprsní kapsy a nakonec předstíral, že jsem 
hluchoněmý, to mě zachránilo.

Pak už jste mířil do Austrálie?
Měl jsem na výběr mezi Kanadou, 

Amerikou a Austrálií. Nakonec jsem se 
rozhodl pro Austrálii, zdálo se mi, že 
v mladé zemi s velkým územím a malým 
počtem obyvatel bych mohl mít šan‑
ci uspět. Neměl jsem žádné peníze, tak 
jsem nastoupil jako dělník do továrny na 
azbest, později jsem začal spolupracovat 
s místním řezníkem a v roce 1957 jsem si 
díky ušetřeným penězům otevřel vysněné 
řeznictví. Netrvalo dlouho a těch podniků 
jsem měl osmnáct, byl to největší maso‑
kombinát v Tasmánii. Když jsem ho v roce 
1993 prodával, měl jsem 530 zaměstnan‑
ců, produkovali jsme 700 tun masa týdně 
a vyváželi do 12 zemí. Chtěl jsem co nej‑
větší část obchodního řetězce obsáhnout 
sám, od farmy, přes zpracování masa až 
po prodej kůží na výrobu bot.

Firmu Blue Ribbon jste ale nakonec 
prodal� Co bylo dál?

Peníze z prodeje jsem investoval do 
nemovitostí i do pěstování a výroby vína. 
Tasmánie je totiž výborná oblast pro pěs‑
tování vína. Postupně jsem vybudoval 
několik vinařství, má vína dostala řadu 
australských i mezinárodních oceně‑
ní. Chardonnay i Pinot Gris z mých vinic 
se podávala na mém setkání s britskou 
královnou. Existují tři řady vína, jedna se 
jmenuje Pepik, další Josef Chromy a ta 

nejlepší vína nesou označení ZDAR, po 
Žďáru nad Sázavou. Jsem patriot, proto se 
na etiketách objevují odkazy na Českou 
republiku nebo Žďár, jako je dvouocasý 
lev nebo motiv ochozu zelenohorského 
kostela.

Na jaký obor se soustředíte teď?
Momentálně je před námi další milník 

v mém podnikání s nemovitostmi. Doteď 
jsme se zabývali hlavně přípravou a zasí‑
ťováním pozemků, teď se chceme sami 
ujmout i samotné výstavby. V roce 2024 
chceme prodávat 52 domů ročně. V pod‑
nikání mám obvykle plány na 10 let, ale 
v nemovitostech plánuji na 30 let dopře‑
du.

Jaké máte pocity, když se sem vracíte?
Ke Žďáru mám silný vztah, jedu sem 

vždycky, když jsem v Česku. Rád se se‑
tkám s kamarády, rodinou. Mám v této 
zemi čtyři sourozence, takže pořád je za 
kým se vracet. Pokaždé, když sem přile‑
tím, vidím, že republika vzkvétá. Domy 
jsou krásně opravené, máte hezké silnice, 
je tu čisto. A vy to často nevidíte, protože 
v tom žijete každý den.

Blanka Sobolová

Josef Joe Chromý navštívil před odletem i žďárskou radnici Foto: Město Žďár n. S.Kontejnerová stání jsou v novém
Město postupně opravuje plochy pod 
kontejnery na tříděný odpad, aktuálně  
prošly opravou tři�

Plochy jsou na Studentské, Haškově a 
Kupecké ulici. „Na všechny plochy bylo tře-
ba povolení ze stavebního úřadu v  podobě 
územního souhlasu a vyjádření všech dotče-
ných „síťařů“. Za tyto stavební úpravy jsme 
zaplatili 104 tisíc,“ říká místostarostka města 
Ludmila Řezníčková. Příští rok bude město 
pokračovat, předpokládáme, že práce za‑
čnou v průběhu jara až léta.                   (red) Nově vydlážděná plocha na Kupecké ulici Foto: OKS

Letní svoz odpadu skončil
Letní svoz odpadů skončil a od 1� října 
se svoz vrátil k původnímu 14dennímu 
režimu� Prosíme všechny občany, aby 
tuto informaci vzali na vědomí�

„Standardní popelnice o objemu 110,120 
a 240 l se budou vyvážet každý sudý týden 
1x za 14 dní,” upozorňuje místostarost‑
ka města Ludmila Řezníčková. Přesný 
rozpis vývozu najdete na webu města 

www.zdarns.cz/OKS/harmonogram.
V chatových oblastech Krejdy a Strž od 

dubna do října stále funguje svážení vel‑
koobjemového odpadu ze zeleně. Kon‑
tejnery přistavujeme vždy první sobotu 
v měsíci. Pokud počasí dovolí, kontejnery 
budou přistaveny i v listopadu.

OKS

Letní svoz odpadu skončil, od října se vracíme ke 14dennímu intervalu Foto: archiv AVE

Uctí vznik republiky
28� října si každoročně připomínáme vý-
ročí vzniku samostatného Českosloven-
ska� Významný den si přijdou připome-
nout i zástupci města, připojte se nim�

Kvůli účasti místních základních škol je 
slavnostní akt plánovaný na 25. října od 
10.00 u busty T. G. Masaryka na náměstí 
Republiky. Historické souvislosti uvede his‑
torik Regionálního muzea Stanislav Mikule, 
zahraje Žesťový kvintet Města Žďáru nad 
Sázavou. 

(red)
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Reprezentace ploutvařů Musila a Švomové se v Kolumbii vydařila
Ploutvoví plavci žďárského Čochtanklu-
bu v červenci reprezentovali na Mistrov-
ství světa seniorů v  kolumbijském Cali, 
kterého se zúčastnili závodníci z 32 zemí 
světa� Oba čekala náročná cesta na závo-
dy s  mnoha komplikacemi, včetně zru-
šených letů a ztracených zavazadel, ale 
i přesto se se silnou konkurencí poprali 
velmi dobře�

David Musil se již tradičně představil 
v disciplínách bifins (se dvěma ploutvemi a 
šnorchlem, stylem kraul), kde se na tratích 
100 a 200 metrů umístil na 24. a 10. místě. 
Nejvíce se Davidovi dařilo na trati 400 me‑
trů, kde se přes rozplavby probojoval do fi‑
nále, v němž doplaval na skvělém 5. místě. 
Závody poté zakončil společně se štafetou 

na 4 x 100 metrů, kde muži vybojovali ve fi‑
nále 8. místo.

Závodnice Adéla Švomová se postupně 
představila ve sprinterských disciplínách 
50 RP (s monoploutví pod vodou na ná‑
dech) a 50 PP (s monoploutví a šnorchlem 
na hladině), kde si vyplavala 12. a 15. místo. 
Na dvakrát delší trati získala 16. místo a ve 
svém nejdelším závodě 200 bifins doplava‑
la sedmnáctá.

Adéla i David nyní začínají s  přípravou 
na další sezónu, ve které budou cílem co 
nejlepší umístění na Světových pohárech a 
kvalifikace na Mistrovství Evropy. 

Lucie Musilová
Čochtanklub

Investice podpořila kvalitu vzdělávání aranžérů 
Obor interiérová a aranžérská tvorba má 
na Střední škole obchodní a služeb ve 
Žďáře nad Sázavou dlouholetou tradici� 
Úspěch v oboru předpokládá výtvarný ta-
lent a cítění, kreativitu, zručnost i nápadité 
využívání nejrůznějších materiálů� To ho 
činí sice náročným, ale krásným!  

V současnosti se z něj vyprofilovala 
spousta svébytných profesí, jakými jsou 
florista, dekoratér interiérů, svateb a 
oslav, písmomalíř, pracovník v reklamní 
výrobě či grafik. Žáci si nejen projdou zmi‑
ňovanými odvětvími, ale mohou se v nich 
dále specializovat formou dalšího studia. 
Protože ho vedou pedagogové z  praxe, 
získávají žáci naší školy rozhled, kontakt 
s  realitou, novými trendy a technologi‑
emi. Osobně to vše mohou vidět nejen 
na návštěvách veletrhů, ale zkušenosti 
získávají i absolvováním řady workshopů, 
realizací výlohové prezentace místních 

prodejen, či výrobou maket pro expozice 
regionálního muzea. 

Součástí studia je také účast na růz‑
ných soutěžích s cílem poměřit nabyté 
dovednosti. Naši žáci se úspěšně účastní 
krajských kol výtvarných soutěží, kde jim 
konkurují specializované výtvarné školy. 
Pravidelně se zapojují do celostátní sou‑
těže pro obory s podobným zaměřením, 
kde opakovaně dosahují výborných vý‑
sledků. A výjimkou není ani účast na sou‑
těžích mezinárodních. 

V letošním roce jsme se zapojili do 
14. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže 
pro talentované studenty s tématem „Ra‑
dost Evropy“ pořádané velvyslanectvím 
Srbské republiky. K vyhlášení nejlepších 
prací teprve dojde a my s  napětím kaž‑
dým dnem očekáváme výsledky. 

Neméně významnou, a možná o to 
bližší, byla soutěž k příležitosti 300 let od 
vysvěcení Poutního kostela sv. Jana Ne‑
pomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad 
Sázavou vyhlášenou naším městem. Přes 
nemalé množství zaslaných výtvarných 
děl z širokého okolí se žáci našeho obo‑
ru umístili na všech třech vítězných příč‑
kách a tato umístění obohatili o zvláštní 

ocenění, která porota udělila nad rámec 
soutěže. Interiérová a aranžérská tvorba 
má zkrátka budoucnost, a proto se naše 
škola rozhodla do tohoto oboru význam‑
ně investovat. 

V posledním roce došlo na rekonstruk‑
ci učebny, posílení pedagogického týmu 
pro zlepšení individuálního přístupu k žá‑
kům a vybudování zcela nového praco‑
viště reklamního studia zaměřeného na 
reklamní výrobu. Právě toto studio od 
nového školního roku začalo nabízet své 
služby ostatním institucím, školám či širo‑
ké veřejnosti. 

Formou stážového pracoviště uvádí 
žáky do reálného prostředí reklamní vý‑
roby se všemi jejími technologiemi a ma‑
teriály. Podpora přichází i do hodin počí‑
tačové grafiky, kde se žáci mohou těšit na 
rozšíření softwarového vybavení. Každá 
investice do vzdělání je investicí do bu‑
doucnosti a změny se obvykle projevují 
až po delší době. V tomto případě je však 
posun viditelný již dnes, a to oceňují ne‑
jen žáci, pedagogové, ale i veřejnost.  

Kolektiv aranžérů
Střední škola obchodní a služeb SČMSD, 

Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Vítězové výtvarné soutěže ke třem stoletím posvěcení kostela sv. Jana Nepomuckého Foto: archiv školy

David Musil a Adéla Švomová   Foto:  Czech finswimming team

Jak pomoct lidem s mentálním postižením? Je tu Stacík 
Posláním stacionáře je poskytování péče 
a pomoci osobám s mentálním postižením 
a osobám s mentálním postižením s přidru-
ženými vadami tělesnými nebo smyslový-
mi� Zařízení podporuje rozvoj a uchovávání 
získaných psychických a fyzických schop-
ností, dovedností a návyků, rozvoj samo-
statnosti a soběstačnosti s přihlédnutím 
k individuálním možnostem uživatelů�

Denní stacionář začal fungovat ještě před 
zřízením příspěvkové organizace Sociální služ‑
by města Žďár nad Sázavou. Jeho provoz byl 
zahájen v říjnu 1986. Tehdejší zřizovatel Okres‑
ní ústav sociálních služeb Žďár nad Sázavou 
provozoval stacionář v dvoupokojovém bytě 
na ulici Marxova ‑ dnes Okružní. Kapacita byla 
tehdy 8 uživatelů a službu postupně využívalo 
asi 12 uživatelů.

Po transformaci Okresního ústavu sociál‑
ních služeb přešel stacionář od 1. 7. 1992 pod 
nově vzniklé Sociální služby města Žďár nad 
Sázavou. Ve velmi krátké době došlo k stěho‑
vání zařízení do bývalých jeslí na ulici Vesel‑
ská. S větším prostorem přišli i noví uživatelé, 
kapacita zařízení byla postupně navýšena na 

18 míst. Po pěti letech se zařízení stěhovalo 
potřetí a zatím naposled, tentokrát do nově 
zrekonstruovaného objektu bývalých jeslí na 
ulici Haškova.

Zde stacionář získal kvalitní zázemí a moh‑
lo se z něj stát moderní bezbariérové zařízení 
s pracovnami, tělocvičnou, keramickou dílnou, 
relaxační místností Snoezelen a dalšími prosto‑
ry, které slouží k aktivizačním, relaxačním a pra‑
covním činnostem. Před pěti lety se povedlo 
nedaleko stacionáře vybudovat cvičný byt, kde 
uživatelé mohou nacvičovat běžné každoden‑

ní činnosti. Před třemi lety Stacík získal značku 
kvality v sociálních službách a je jedinou ambu‑
lantní službou na Vysočině s  touto certifikací. 
V  loňském roce organizace získala dotaci na 
pořízení vozidla pro přepravu vozíčkářů.

Během 30 let fungování stacionáře využilo 
této služby přibližně 80 uživatelů, kterým se 
věnovalo na dvě desítky zaměstnanců. V sou‑
časné době má Stacík kapacitu 22 uživatelů 
a službu využívá 33 uživatelů.

Václav Šerák
Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Stacík sídlí na Haškově ulici Foto: Sociální služby

Zbavte se dluhů aneb Milostivé léto II
Stejně jako na podzim minulého roku, 
i letos stát nabízí možnost zbavit se někte-
rých dluhů� Prostřednictvím „milostivého 
léta“ se může dlužník – fyzická osoba – 
zbavit podstatné části tzv� „příslušenství“ 
svého dluhu vůči veřejné instituci� Jedná 
se zejména o úroky, úroky z  prodlení, 
smluvní sankce, penále a další�

Tato částka přitom mohla narůst do vyso‑
kých částek – oproti výši jistiny, tedy samot‑
nému základu dluhu, například u výše pokuty 
od dopravního podniku. U řady dlužníků tak 
může jít o podstatnou úlevu, zejména pokud 
se jejich celková dlužná částka sestává ze‑
jména z  pokut, nehrazeného pojistného na 
zdravotní pojištění, neuhrazených poplatků 
za televizi apod. Dlužník musí uhradit jistinu 
a sníženou paušální částku nákladů exekuce. 

Jaké jsou lhůty?
Do letošního milostivého léta je nutné se za‑

pojit v období od 1. září do 30. listopadu 2022.

Jaké jsou podmínky?
• Dlužník musí být fyzická osoba, nesmí 

se nacházet v insolvenčním řízení a záro-
veň musí být exekuce vyřizována soud-
ním exekutorem� To znamená, že do akce 
nespadají dluhy, které se řeší v rámci správní a 
daňové exekuce, jsou využívány např. Finanč‑
ním úřadem nebo Českou správou sociálního 
zabezpečení. Zahrnuty nejsou ani majetkové 
sankce nebo peněžité tresty uložené v rámci 
trestního řízení pro úmyslný trestný čin, pohle‑

dávky za výživné, na náhradu újmy způsobe‑
né na zdraví atp.

• Uplatněné dluhy musí být v  exekuci 
a musí se jednat o exekuce zahájené před 
28� říjnem 2021

• Věřitelem musí být veřejnoprávní sub-
jekt – stát, kraj, obec a organizace, kde mají ve‑
řejnoprávní subjekty majetkovou účast. Příkla‑
dem jsou to tyto dluhy: na nájmu z obecního 
bytu, za svoz odpadu a další obecní poplatky, 
koncesionářské poplatky u televize a rozhlasu, 
neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění, 
pokuty z  dopravních podniků, neuhrazené 
částky za energie u ČEZU aj. K milostivému 
létu se i tentokrát připojily i některé soukro‑
mé subjekty, a tak i u nich je možné zbavit se 
snadněji dluhů (Moneta Money Bank, Česká 
spořitelna, Raiffeisenbank, aj.)

• Dlužník musí kontaktovat jednotlivé 
exekutory s žádostí� Pokud nemá žádný pře‑
hled o svých exekucích, může využít Centrální 
evidenci exekucí na Czech Pointech. Formulář 
žádosti je k dispozici na oficiálních stránkách 
českého soudnictví justice.cz. Vyplněnou 
žádost exekutorovi je třeba zaslat do 15. lis‑
topadu, a to doporučeně (případně prostřed‑
nictvím datové schránky), jinak není garanto‑
váno, že exekutor žádost vyřídí.

• Na základě žádosti a údajů v  ní obsaže‑
ných je exekutor povinen dlužníkovi do 15 
dnů od doručení odpovědět� V  odpovědi 
ho informuje, jaké částky a kam bude dluž-
ník hradit: jedná se o jistinu či jistiny a sní-
ženou paušální částku nákladů exekuce, 
která činí 1 815 Kč včetně DPH� Dlužník při‑

tom musí dodržet stanovenou lhůtu, tedy do 
30. listopadu 2022.

• Pokud dlužník podmínky milostivého 
léta dodrží a uhradí řádně a včas poža-
dovanou částku, bude vydáno usnesení 
o osvobození od placení pohledávek a 
exekuce zastavena� Exekutor má následně 
povinnost zápis o exekuci z registru vymazat. 
Je v zájmu dlužníka si pak ověřit, že se to sku‑
tečně stalo; pokud ne, je třeba kontaktovat 
exekutora a žádat o vymazání. 

Pomoc
Zájemci o účast v milostivém létu se samo‑

zřejmě mohou o svém nároku a postupu pora‑
dit. K dispozici jsou všechny pobočky Poradny 
pro gambling Kraje Vysočina, tedy ve Žďáru 
nad Sázavou, Havlíčkově Brodě, Jihlavě a Třebíči. 
Pomoc, kterou nabízí Poradna pro gambling, ne‑
zahrnuje zdaleka jen práci s dluhy; její činnost je 
zaměřena na komplexní dlouhodobou terapeu‑
tickou podporu a pomoc lidem, kteří se potýkají 
s nelátkovými závislostmi (hazardním hraním a 
online sázkami, závislostmi na internetu a další‑
mi), včetně kombinace těchto závislostí se závis‑
lostí na návykových látkách. 

Kontakty na poradnu najdete na stránkách 
www.gamblingvysocina.cz nebo na Facebooku: 
Poradna pro gambling Kraje Vysočina nebo i In‑
stagramu: poradna.pro.gambling_vysocina. 

S tématem milostivého léta je možné se také 
obrátit například na Občanské poradny nebo ja‑
koukoli jinou dluhovou poradnu.

Anna Buchtíková
vedoucí Poradny pro gambling Kraje Vysočina Jedna ze studentských výtvarných prací Foto:  archiv školy
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Žďárská knihovna převzala ocenění  
za mediální vzdělávání

Bibliotheca Inspirans 2022 je ocenění 
Nadace OSF pro knihovny, které svým 
návštěvníkům pomáhají s  lepší orien-
tací ve spleti rozporuplných informací�  
V  roce 2022 proběhl první ročník za-
měřený na mediální vzdělávání� Za své 
aktivity, kterými inspirují i další knihov-
ny, bylo oceněno celkem 7 knihoven, 
od velkých krajských až po ty menší 
v obcích pod 50 tisíc obyvatel� Žďárská 
Knihovna Matěje Josefa Sychry se díky 
svým vzdělávacím akcím stala jednou ze 
sedmi oceněných� Vyhlášení oceněných 
proběhlo v Olomouci 15� září na největší 
knihovnické konferenci Knihovny sou-
časnosti 2022� 

Žďárská knihovna se mediální gramot‑
nosti věnuje velmi aktivně. „Cítila jsem, že 
knihovna by měla být institucí, která dá dě-
tem a dospívajícím vhled, jak se k mediálním 
zprávám stavět. Jsme zaplaveni informace-
mi a měli bychom je umět kriticky zhodnotit,“ 
vysvětluje knihovnice Kateřina Hošková 
důvod, proč začala v knihovně pořádat te‑
matické besedy pro školy. Besedy naplno 
běží od letošního jara a Kateřina Hošková 
v nich plánuje pokračovat. Koordinátorka 

programu z Nadace OSF Tereza Lišková 
věří, že knihovnice ve svém úsilí vytrvá: 
„Žďárská knihovna spolupracuje s  různými 
typy středních škol a s žáky pak otevírá důle-
žitá témata, která by v běžném školním pro-
vozu mohla pod návalem dalších povinností 
zůstat někde na okraji.“ 

Otázkám týkajícím se světa médií se 
v knihovně věnují i se žďárskými seniory. 
Do cyklu přednášek Knihovna seniorům 
pozvala Jaroslava Valůcha z  organizace 
Transitions, který se mediálnímu vzdělá‑
vání starší generace věnuje dlouhodobě. 
„Starší lidé někdy mají větší tendenci věřit 
všemu, co se píše. V podzimním cyklu již teď 
v září tato přednáška proběhla znovu,“ popi‑
suje Kateřina Hošková. 

Nadace OSF ve spolupráci s Českou spo‑
řitelnou touto cestou podporuje knihovny, 
které přinášejí příklady dobré a inspirativní 
praxe. V roce 2023 se ocenění Bibliotheca 
inspirans zaměří na komunitní roli kniho‑
ven. Nominační formulář bude stejně jako 
u letošního ročníku otevřen veřejnosti, ná‑
vštěvníkům knihoven i knihovnické obci. 

Nadační fond OSF

Řadu klavírních koncertů studentů JAMU zahájí Kento Satsuma
Koncertní sál žďárské ZUŠ Františka 
Drdly bude ve čtvrtek 13� října od 17�00 
patřit prvnímu z plánované řady klavír-
ních koncertů studentů JAMU� Domácí-
mu publiku se představí Kento Satsuma 
z Japonska� Tento pianista je hodnocen 
jako mimořádný talent� Vstupné  dobro-
volné�

Kento Satsuma se narodil roku 2002 
v Japonsku. Jako tříletý začal hrát na kla‑
vír a v osmi letech na housle. V letech 
2017–2020 studoval dirigování, klavír a 
housle na konzervatoři v Kyótu, kde do‑
stal první významné příležitosti ‑ dirigo‑
val Symfonický orchestr města Kyóto a 
Kyótský komorní orchestr. V klavírní hře 
se stal laureátem soutěží Japan Classical 
Music Competition, Takarazuka Vega Pia‑
no Competition a účinkoval na festivalu 
v Kobe. 

Od roku 2020 studuje na Janáčkově 
akademii múzických umění obory klavír a 
dirigování. V březnu 2022 provedl s Mo‑
ravskou filharmonií Olomouc symfonie 
W. A. Mozarta, R. Schumanna, skladby L. 
Janáčka, R. Kubína a v Mendelssohnově 
Klavírním koncertu g moll se představil 
jako pianista i dirigent v jedné osobě. V 
dubnu 2022 pak provedl v Praze s velkým 
úspěchem Beethovenův 5. klavírní kon‑
cert Es dur „Císařský“ s Pražskou komorní 
filharmonií, kterou opět sám od klavíru 
řídil. 

Profesor klavírní hry na JAMU v Brně 
Jan Jiraský jej hodnotí jako zcela mimo‑
řádný zjev. „Hrát a zároveň si dirigovat or-
chestr sám od klavíru, jak to uměli Mozart 
a Beethoven, to dnes zvládá jen hrstka pi-
anistů – napadá mě Barenboim, Zacha-
rias nebo Eschenbach. A teď už k nim patří 

i Kento Satsuma. Jeho dar hudební bezpro-
střednosti a výrazové sdělnosti je příslibem 
hraničícím s jistotou nevšedního zážitku pro 
odborné i laické publikum,“ doplňuje.

Prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D.
Janáčkova akademie múzických umění

Kento Satsuma zvládá hrát a dirigovat zároveň  Foto: Archiv JAMU

Oceněná Kateřina Hošková při přebírání ceny Foto: archiv SDRUK, Milan Říský

Visáči, Kopta, Dragoun a Žáček – co je spojuje?
Ne, to není společensko–kulturní kvíz, 
pouze vás chceme upozornit na tři po-
řady příspěvkové organizace Kultura 
Žďár, které by neměly uniknout vaší po-
zornosti a které jste v posledních letech 
na žďárské kulturní scéně nemohli zažít�

Už 6. října máte možnost na prknech 
žďárského divadla vidět a slyšet dvě vý‑
razné hudební osobnosti ve společném 
projektu. Art – rockový hudební a pěvecký 
mág, Roman Dragoun vystoupí spolu s in‑
strumentálním virtuózem na dechové ná‑
stroje, Michaelem Žáčkem. To, že se bude 
jednat o nevšední hudební zážitek netřeba 
zmiňovat.

O pár dní později, přesně 12. října si 
nemůžete nechat ujít talk show Václava 
Kopty. Tento herec, textař, moderátor, mu‑
zikant a zpěvák dorazil na „běžkách“ od 
Sněženek a machrů přes divadlo Semafor 
až do extra ligy českého divadla, televize a 
filmu. Jeho životní zkušenosti, humor, las‑
kavost a sklon k sebekritice jsou zárukou 
skvělého večera.

A v sobotu 22. října je velký den pro 
všechny milovníky dobrého punku. Do 

Žďáru totiž jede traktor, je to Zetor, jede 
do hor, orat brambor. Zasvěcení již vědí, 
že přijíždí absolutní česká punková legen‑
da, skupina Visací zámek. Tato skupina bý‑
valých vysokoškolských studentů již přes 
40 let zůstává věrná stejné sestavě, ryt‑
mické punkové hudbě a textům, co mají 
nadhled a které se nebojí pojmenovat, co 

mají. Přijďte jim dát vaši známku punku a 
přesvědčit se, že punk není „mrtvej,“ když 
ho provozuje Visací zámek!

 

Tamara Pecková
Kultura Žďár

Městská policie
Z tísňové linky 156: 

Všímavý občan nám nahlásil, že na 
ulici Santiniho v ZR 2 nefungují směrem 
od města přenosné semafory a to znač‑
ně zkomplikuje dopravu. Na místo přijela 
hlídka MP, která usměrňovala hustý silnič‑
ní provoz, zároveň jsme vyrozuměli firmu, 
která provádí servis semaforů. Technikovi 
se bohužel nepodařilo opravit závadu na 
místě, po instalaci nových semaforů se 
provoz podařilo po určité době standardně 
obnovit. 

Dostali jsme oznámení od občana z uli‑
ce Dolní, že má doma hada, který asi „utekl“ 
sousedům, chovatelům hadů. Ti ale neby‑
li doma. Na místo vyjela ihned hlídka MP, 
která hada odchytila. Jednalo se „pouze“  
o užovku korálovku, což je naštěstí nejedo‑
vatý plaz. Hada jsme v krabici převezli na 
služebnu MP a kontaktovali majitelku, kte‑
rá si hada následně převzala. Požádali jsme 
ji, aby hada lépe zabezpečila a ten příště 
zůstal v bezpečí svého terária. 

V dalším oznámení muž hlásil, že na Stu‑
dentské ve ZR 4 se z bytu pod ním line zá‑
pach spáleniny. Na souseda se zkoušel do‑
zvonit, ale marně. Do domu se neprodleně 
dostavila hlídka MP, která přivolala hasiče. 
Před příjezdem HZS se strážníkům poda‑
řilo zkontaktovat i majitele bytu. Hasiči se 
pokoušeli byt otevřít, ale ten byl zamčený  
a klíče vězely zevnitř v zámku. K velké úlevě 
všech přítomných „spící muž“ nakonec byt 
otevřel. Vysvětlil, že si připravoval na sporá‑
ku jídlo a poté usnul. 

O muži ležícím u výtahu na ulici Kovářo‑
va ve ZR 1 nás informoval další občan. Na 
místo vyjeli strážníci a zjistili, že se jedná  
o asi 40letého podnapilého muže, u něhož 
jsme při zkoušce na alkohol zjistili v dechu 
hodnotu téměř 2 ‰. Vzhledem k tomu, že 
se muž začal chovat agresivně, použili jsme 
donucovací prostředky včetně pout. Spolu‑
prací s Policií ČR jsme zjištili jeho totožnost 
a poté, co ho vyšetřil lékař záchranné služ‑
by, převezli jsme muže do protialkoholní 
záchytné stanice v Jihlavě.

Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár n. S.

Žďáráci se mohou těšit na českou punkovou legendu Visací zámek Foto: archiv  pořadatele

HOME/LES pomůže sbírkou oblečení i potravin
U nedávno otevřeného Domu sociálních 
služeb proběhne v říjnu akce HOME/LES, 
nově se sbírkou oblečení a jídla� 

Ve čtvrtek 20. října mezi 14.00 a 17.00 se 
letos už podruhé uskuteční akce nazvaná 
HOME/LES, která veřejnosti představuje re‑
alitu života lidí bez domova. Lidské osudy 
jsou různé a málokdy černobílé. Přijďte si 
poslechnout, jak každý den pracují terénní 
pracovníci a jak funguje azylový dům. Ten se 
nově přestěhoval na Dvořákovu ulici (za hy‑

permarketem Albert), kde celá akce také 
proběhne. „Protože se blíží zima, pro lidi bez 
domova nejnáročnější období, spojili jsme 
HOME/LES se sbírkou potravin a teplého 
oblečení. Pokud máte možnost věnovat 
zimní boty, teplé bundy nebo nějaké funkč‑
ní oblečení, přineste ho, prosím. Budeme 
vděční za trvanlivé potraviny, které se dají 
ihned konzumovat, jako paštiky a masové či 
luštěninové konzervy. Uvítáme i hygienické 
potřeby,“ vysvětluje Lucie Dvořáková, hlavní 
organizátorka akce. (red) HOME/LES ukazuje realitu bezdomovectví Foto:  Město Žďár n. S.
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Do Kina Vysočina nově s platební kartou k 
prodejnímu terminálu
Časy se mění a digitalizace postupuje i do ta-
kových konzervativních míst a služeb, jako 
je koupě vstupenky od paní pokladní v kině� 
Protože drtivá většina z  vás již nakupuje 
vstupenky online, rozhodli jsme se i my, že 
od října nebude v  Kině Vysočina fungovat 
klasická pokladna, jak jste zvyklí, ale nahra-
dí ji platební terminál, ve kterém si můžete 
zakoupit nejenom vstupenky na daný film, 
ale také na jiné filmy, koncerty a divadelní 
představení, které pořádá Příspěvková or-
ganizace Kultura Žďár a které jsou nasazené 
v prodejním systému Colosseum� 

K platebnímu terminálu potřebujete pouze 
svoji platební kartu. Celý systém je velmi jedno‑
duchý a intuitivní, pro vaši představu podob‑
ně jednoduchý, jako byste si šli vybrat peníze 
z bankomatu. Systém vám jednoduše nabídne 
program kina, konkrétní film a plánek sálu s vol‑
nými místy. Vyberete si je dle vašich představ, 
potvrdíte a kartou zaplatíte.

Co když žádnou platební kartu nemám?
Buďte v klidu. Vstupenky si samozřejmě stá‑

le můžete zakoupit osobně každý všední den 

v  Turistickém a informačním centru na Staré 
radnici, či na pokladně Domu kultury každé 
pondělí mezi 13. a 17. hodinou.

Co když nemám kartu, či ji neumím použí-
vat a nestihnu si zakoupit vstupenky v Turis-
tickém informačním centru ani na pokladně 
Domu kultury?

Dokud si nebudeme stoprocentně jistí, že 
jste si všichni na náš pokladní terminál zvykli, 
bude produkční dne u vstupu do sálu nápo‑
mocen (po odbavení všech diváků), připraven 
poradit s obsluhou terminálu, či poskytnout 
vstupenku v hotovosti u kontroly vstupenek.  
Navíc na filmy s označením Bio – senior ještě po 
nějakou dobu bude v pokladně přítomná paní 
pokladní.

Vážení přátelé dobrého filmu a Kina Vysoči‑
na, pevně věříme, že si všichni nový vstupenko‑
vý terminál brzy oblíbíte. Vstupenky si zakou‑
píte ve větším klidu, s rozvahou, a navíc se při 
návštěvě kina u terminálu můžete inspirovat 
i vstupenkami na jiné akce.

Aleš Hrbek
dramaturg Kina Vysočina

Říjen v Kině Vysočina!!
Podzimní filmová sezóna je zde! A není nad 

to strávit chladné pozdní odpoledne, či večer 
u dobrého filmu. A je na co se těšit! Tak ales‑
poň pár tipů! Jan Žižka pokračuje ve vítězném 
tažení vaší návštěvnosti. I když film má své 
příznivce a odpůrce, platí pro něj jediné. A to: 
udělejte si sami svůj názor. Je to prostě „biják“, 
který patří na velké plátno a v televizi jeho pra‑
vá síla nikdy nevyzní. Za filmem je vidět velký 
kus poctivé práce a po filmové stránce byste 
si ho hravě mohli splést s velkým historickým 
americkým filmem. Čili za nás ano, pojďte na 
Žižku!

Světově proslulý detektivní román s  ná‑
zvem Kde zpívají raci se dočkal svého filmové‑
ho zpracování a dle nás je to ten správný pod‑
zimní film pro vaši návštěvu Kina Vysočina.

Blíží se Halloween, a proto zařazujeme 
pokračování hororové filmové ságy, která má 
název – Halloween končí!

Julia Roberts a George Clooney se opět 
po letech setkají na jednom filmovém „place.“ 
A samozřejmě se bude na co dívat a čemu se 
smát. Název filmu? Vstupenka do ráje.

Štěpán Kozub je snad největší herecký ob‑
jev posledních let. Proto se všichni můžeme 
těšit na jeho roli desetiletého dítěte, které je 
uvězněno v těle dospělého muže v dramatu 
s komediálními prvky s názvem Spolu. Přízniv‑
ci režisérky Alice Nellis si nemohou nechat ujít 
její nový film Buko, kde nebude chybět herec 
Honza Cina, Petra Špalková, Martha Issová 
a další.

Těšit se můžete také na komedii Indián se 
skvělým Karlem Rodenem či na nové kome‑
diální drama Za vším hledej ženu s  Hanou 
Vágnerovou v hlavní roli. A určitě se přijďte ne‑
chat překvapit víkendem Filmů na slepo, kde 
zjistíte, co jsme pro vás vybrali za filmy. Nepla‑
títe žádné vstupné, pouze při odchodu z kina 
film ohodnotíte dobrovolnou částkou.

To a mnoho dalšího v říjnu ve vašem Kině 
Vysočina! Těšíme se na vás!

Aleš Hrbek
Kino Vysočina

www.dkzdar.cz
www.facebook.com/kinovysocina

Kino Vysočina

Oslavy SANTINI300 nekončí
Geniální stavbu opata Vejmluvy a archi-
tektka Santiniho na Zelené hoře oslavu-
jeme už mnoho měsíců� Hlavní program 
je sice za námi, oslavovat ale můžete až 
do konce roku výstavou, přednáškami 
nebo hudbou� 

Pokud jste ještě nenavštívili výstavu 
Roky v  baroku na tvrzi, máte čas až do 
6.  listopadu. Nese podtitul Životní cesta 
barokního člověka a věřte, že nudit se na 
ní nebudete. Kolo osudu vám prozradí, jak 
to s  vámi dopadne, a možná se náhodou 
stanete třeba rodičem malého pana Kršky 
nebo vojákem.

Po letní pauze pokračuje cyklus historic‑
kých přednášek profesora Jaroslava Čechu‑

ry Baroko všedního dne. Ve čtvrtek 20. října 
otevřeme téma Malé dějiny velkého světa, 
přednáška proběhne ve freskových sálech 
Zámku Žďár. Ve středu 23. listopadu na Sta‑
ré radnici zjistíte, jak to bylo s inkvizitorem 
Bobligem a děkanem Lautnerem. A 14. pro‑
since si nahradíme přeloženou březnovou 
přednášku Obyčejný život v baroku, u té se 
setkáme v expozici barokního umění ze sbí‑
rek Národní galerie v Zámku Žďár. 

Kdykoli se podle své chuti můžete vy‑
dat za tajemnou Santiniho šifrou, která vás 
provede po šesti Santiniho stavbách Koru‑
ny Vysočiny. Vypátráte symboly, tvary, čísla 
i písmena, která vám pomohu rozluštit šifru 
architekta Santiniho. 

(red)

Pokladnu Kina Vysočina nahradí od října platební terminál Foto:  Město Žďár n. S.

Na koncert Coldplay do Argentiny za 250 kaček?
Patrně jedna z nejpopulárnějších kapel 
současnosti, britská partička Coldplay 
je na světovém turné� Tihle mistři ve 
svém oboru bývají často zařazováni do 
škatulky s názvem „piano – rock“ a ve-
dle svého nabitého play listu se pyšní 
také pověstí skupiny s jednou z největ-
ších pódiových show na této planetě� 
Ceny vstupenek na Coldplay jdou do 
tisícovek korun a cesta autem nebo le-
tadlem na místa konání jejich koncertů 
jakbysmet� Což v dnešní době není prá-
vě zpráva, která by dokázala vyloudit 
úsměv na rtu� Ale co dělat, když jsem 
fanoušek Coldplay, nejsem zrovna ve 
finanční kondici, a přesto bych chtěl 
být součástí show?

Příspěvková organizace Kultura Žďár, 
která má pod křídly i vaše Kino Vysočina, 
pro vás má jednoduché řešení. S námi 
se v  přímém přenosu můžete v sobotu 
29.  října ve 20 hodin přesunout na jedi‑
nečný vyprodaný koncert Coldplay na 
stadion River Plate do Buenos Aires. Žád‑
ný filmový záznam, sestřih a podobné 
„berličky,“ ale nefalšovaný přímý přenos 
koncertu, který si užijete se vším dobrým 
i zlým, co se na stadionu právě bude dít. 

I když přece jenom s několika málo výjim‑
kami oproti skutečné návštěvě koncertu.

Ptáte se jakými? Nebudete se mač‑
kat v davu, nebude vám teplo ani zima a 
samozřejmě nezmoknete, nikdo vás ne‑
bude obtěžovat, nikdo vám nevylije váš 
drink, budete mít ta nejlepší místa, ze 
kterých uvidíte vše, co se děje na podiu 
do posledního detailu a budete mít zvuk, 
jako byste seděli vedle hlavního zvukaře.

A to nejlepší na závěr!!! Za tuto rocko‑
vou dovolenou do Argentiny na koncert 
Coldplay zaplatíte pouhých 250 korun 
českých. A proto naše dobrá rada zní, milé 
dámy a pánové – v sobotu 29. října jděte 
na koncert Coldplay s Kinem Vysočina a 
již nyní zakupujte vstupenky v síti Colo‑
sseum na stránkách dkzdar.cz. 

Tamara Pecková
Kultura Žďár

Přímý přenost koncertu Coldplay nabízí 29. října Kino Vysočina Foto: Aerofilms.cz

Větru zdar!
Na neděli 16� října chystá Active Drakiá-
du pod Zelenou horou� Akce se na louce 
pod Zelenou horou odehraje mezi 14�00 
a 17�00, Active SVČ na ní spolupracuje s Hit-
rádiem Vysočina a městem�

O zábavu během odpoledne se postará mo‑
derátor Milan Řezníček, soutěžit se bude o ceny, 
které věnovala firma TopDraci.cz. Pochutnáte si 
na dobrotách od místních Food&Stuff. Těšíme 
se na vás! (V případě nepřízně počasí se akce 
ruší.)  Romana Šimurdová

Active SVČ

Co na podzim? Zámecký kulturní kalendář přináší inspiraci
Slunce, teplo a období, které láká k pobytu 
venku je pro tento rok už minulostí� Při-
chází leckdy chladný, ale krásně barevný 
podzim a o to více času můžeme mít na nej-
různější relaxační, naučné i kulturní akce� 
Podívejte se, co nabízí Zámek Žďár a třeba 
se přijďte podívat�

13. 10. / Chytrá ruka: Relaxační omalovánky 
Zentangle (17.00–19.00)

Přijďte si zarelaxovat pomocí této originální 
techniky a vytvořit si pod vedením Zdenky Vo‑
lavé třeba pěknou záložku. 

15. 10. / Chytrá ruka: Pletení košíků (9.00–
16.00)

Upleťte si proutěný košík s Ivanem Soškou.

15. 10. / Tvořivý zámek: Stromy jako kniha 
(14.00–17.00)

Sobotní odpoledne pro děti. Speciální pro‑
gram ke Dni stromů – vyslechneme si třeba 
příběhy našeho státního stromu lípy.

20. 10. / Santini300: Prof� PhDr� Jaroslav Če-
chura, DrSc� / Malé dějiny velkého světa

Pořádá Město Žďár nad Sázavou v  rámci 
oslav výročí posvěcení kostela na Zelené hoře.

22. 10. / Chytrá ruka: Floristika - podzimní a 
dušičkové aranžmá (10.30–16.00)

Seminář s Evou Černou, kde se naučíte zá‑

klady floristiky, práce s květinou a aranžovací 
hmotou. Vytvoříte si venkovní vypichované 
aranžmá a podzimní kytici. 

23. 10. / Janáčkovo kvarteto (18.00–19.30)
Koncert k výročí založení Československé 

republiky zahraje nejlepší moravské kvarteto, 
které právě v říjnu tohoto roku samo oslaví 75. 
výročí vzniku. 

26. 10. / Chytrá ruka: Den s loutkařem (9.00–
16.00)

Děti se hravou formou dozví spoustu infor‑
mací o historii loutkového divadla a vyrobí si 
vlastní loutku s mistrem řemesla Miroslavem 
Niederlem z Království loutek Vojnův Městec. 

27. 10. / Chytrá ruka: Vyrob si své přáníčko 
(17.00–19.00)

Kombinaci metody krasopisu a Zentangle 
– tedy kreslení pomocí prolínání tvarů vás na‑
učí Zdena Volavá. 

29. 10. / Den dýní a jablek (10.00–19.00)
Oblíbený dýňový den na zámecké tera‑

se tentokrát doplníme také jablky v  různých 
podobách i skupenstvích. Těšte se na dýňové  
i jablečné pochoutky, tvoření s dýněmi a jabl‑
ky nebo večerní světýlkovou cestu pro děti.

5. 11. / Chytrá ruka: Vyrob si svoji stoličku 
(9.00–18.00)

Osvojíte si základy práce se dřevem. 
Z  kurzu si odnesete vlastnoručně vyrobe‑
nou stoličku. 

5. 11. / Tvořivý zámek : Svatomartinské tvo-
ření I (14.00–17.00)

Sobotní odpoledne plné aktivit pro děti. 
Kdo to byl svatý Martin a proč se na tento svá‑
tek peče husa? 

Vstupenky na akce zakoupíte na 
www.zamekzdar.cz nebo na zámecké recepci. 
Více informací najdete také na zámeckém Fa‑
cebooku a Instagramu. 

Martina Sedláková 
Zámek Žďár

Dýňové aranžmá je hotové Foto: Zámek Žďár
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ČESKÁ TRAVESTI SHOW TECHTLE MECHTLE POPRVÉ VE ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU!
25. 10. 2022 OD 19:00 hodin - MĚSTSKÉ DIVADLO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Vstupenky v prodeji v INFORMAČNÍM CENTRU ŽĎÁR NAD SÁZAVOU nebo
WWW.TICKETPORTAL.CZ 

více info: www.techtlemechtlerevue.cz 
 

Zaostřeno na Žďár 2022

Vyhodnocení! 
Zaostřeno na Žďár - Sport
Do druhého kola letošního ročníku Zaostřeno na Žďár bylo za‑
sláno 15 fotografií na téma Sport. Vítězem tohoto kola se stal 
Luboš Novák, zároveň obsadil i 3. místo. Gratulujeme!
Autora vítězné fotografie odměníme poukazem na služby v 
ateliéru FOTO Holán v hodnotě 600 Kč. Do celoročního hlaso‑
vání postupuje spolu s vítězem i  Leoš Klement.

Zaostřeno na Žďár - Žďár
(zasílejte do 16� listopadu 2022)
Jako další téma jsme pro vás připravili Žďár. Maximál‑
ně dvě fotografie na soutěžní téma posílejte na email:  
zaostrenona@zdarns�cz. Do předmětu e‑mailu uveďte Za‑
ostřeno na Žďár 2022 ‑ Žďár. Uveďte i celé jméno autora fotogra‑
fie, adresu a telefon. Více informací, témata na celý rok a pravidla 
soutěže najdete na webu města zdarns�cz. 
Dotazy zasílejte na e‑mail: zaostrenona@zdarns.cz. 

INZERUJTE 
VE ŽĎÁRSKÉM ZPRAVODAJI

Dotazy, podklady, objednávky:
Martina Skalníková, tel.: 739 304 124, e-mail: inzerce@zdarns.cz

Dejte o sobě vědět jedenácti tisícům 
domácností v našem městě a okolí.

 Ceník a informace naleznete na 
WWW.ZDARNS.CZ v sekci Žďárský zpravodaj.

1� místo Proti gravitaci          Foto: Luboš Novák

2� místo Triatlon v camera obscura          Foto: Leoš Klement 3� místo Na vlásku          Foto: Luboš Novák



Změna programu vyhrazena.

Další akce naleznete na www�zdarns�cz v kalendáři akcí�

DK ‑ Dům kultury, FP – Family point, GSR – Galerie Stará radnice, HK – Husova kaple, KMJS – Knihovna M. J. Sychry,  
KV – Kino Vysočina, LZH – louka pod Zelenou horou,  MD – Městské divadlo, NR – náměstí Republiky, NT – Nábřežní terasy,  

PUŽ – parkoviště u učiliště Žďas, RCS – Rodinné centrum Srdíčko, RM – Regionální muzeum, SMK – Skiareál M. Koukala u Pilské nádrže,  
SP – Senior Point v knihovně, ZH – kostel na Zelené hoře, ZUŠ – sál ZUŠ, ZŽ – Zámek Žďár nad Sázavou

DĚTEM
Tvořivý zámek /ZŽ/
SO 15. října, 14.00‑17.00 Stromy jako kniha

ST 5. října, 8.45, 10.30 a 13.00
ČT 6. října, 9.00 a 10.30
O chytrém Honzovi a krásné Madlence /MD/

NE 9. října a 23. října, 15.00
Nedělní animační program pro děti /NT/

ČT 13. října, 8.45, 10.30 a 13.00
PÁ 14. října, 9.00 a 10.30
Divadlo Drak – Poslední trik Georgese Méliese /MD/

NE 16. října, 14.00‑17.00 Drakiáda /LZH/

ST 19. října, 8.45, 10.30 a 13.00
ČT 20. října, 9.00 a 10.30
Divadlo Minaret – Démoni současnosti /MD/

ÚT 24. října, 14.00 Halloween – tvůrčí dílna /KMJS/

Chytrá ruka: Řemeslnička /ZŽ/
ST 26. října, 9.00‑16.00 Den s loutkářem
ČT 27. října, 9.00‑16.00 Den s cukrářem

SENIORŮM
PO 17. října, Knihovna seniorům /SP/

ÚT 11., 18. a 25. října, 9.00
Koordinační cvičení s Romanou Sochovou /SP/

ST 5. října, 9.00 Alzheimer poradna Vysočina /SP/

PÁ 7. října, 9.00‑10.00 Zdrav� monitoring s VZP /SP/

DUCHOVNÍ AKCE
NE 16. října, 19.00‑20.00 Nikodémova noc /ZH/

KONCERTY
ČT 6. října, 19.00 Roman Dragoun & M� Žáček /MD/

ČT 13. října, 17.00 Kent Satsuma – klavír /ZUŠ/

SO 22. října, 19.00 Visací zámek /DK/

KULTURNÍ AKCE
ST 5. října, 9.30 Setkání pečujících /RCS/

ČT 6. října, 17.00
Honza Mráz – Na Konec světa na kole Favorit /KMJS/

SO 8. října, 18.00‑22.00 Barokní gastrovečer /ZŽ/
ÚT 11. října a ST 12. října, 8.00‑18.00
Dobročinná burza dětského a těhoten� oblečení /RCS/

ST 12. října, 19.00 Václav Kopta – talkshow /MD/

ČT 13. října, 16.00
Ivan Kopecký – Letní cestování po USA /HK/

SO 15. října, 8.00‑11.30 Žďárský farmářský trh /NR/

NE 16. října, 11.00‑15.00 Brunch na „Terasách“ /NT/

ÚT 25. října, 19.00 Techtle Mechtle a Kočky /MD/

SO 29. října, 10.00‑19.00 Den dýní a jablek /ZŽ/

ÚT 1. listopadu, 19.00
Jiří Kolbaba – Sedm divů Islandu /KV/

VZDĚLÁVACÍ AKCE
ST 5. října, 8.00‑10.00
Jakub Jestřáb – Naučme se ošetřovat /SP/

ČT 13. října, 17.00
I� pomoc pro veřej� – Záchrana života není věda /KMJS/

Chytrá ruka /ZŽ/
ČT 13. října, 17.00 Relaxační omalovánky Zentangle
SO 15. října, 9.00 Pletení košíků
SO 22. října, 10.00 Podzimní a dušičkové aranžmá
ČT 27. října, 17.00 Vyrob si své přáníčko

ČT 20. října
16.00 Aleš Palán /KMJS/
17.00 J� Čechura – Malé dějiny velkého světa /ZŽ/
18.00 Minulost Havlíčkova náměstí /NT/

ÚT 25. října, 10.00
Michal Bačovský – Energie a její budoucnost /FP/

ČT 27. října, 16.00 Domácí léčba dětských nemocí /RCS/

SPORTOVNÍ AKCE
ST 5. října, 16.00 Běh Žďárák – Křivák /PUŽ/

ÚT 25. října, 11.45‑15:30 /SMK/
Republikové finále AŠSK ČR v přespolním běhu ZŠ a ŠŠ

VÝSTAVY
PÁ 10. června až NE 6. listopadu Roky v baroku /RM/

ÚT 20. září až NE 16. října /GSR/
Martin Srb – Rytina ve známkové a bankovkové tvorbě

SO 24. září až NE 30. listopadu
Jiří Pokorný – Život na zámku /ZŽ/

ÚT 18. října až NE 20. listopadu
Vladimír Nosek – Koláže fragmenty /GSR/


