V sídlišti Klafar
policie měří
Změna v intenzitě dopravy, ale především neukázněnost některých řidičů jsou příčinou měření rychlosti vozidel na Libické ulici a dalšího podrobného
sledování.
Otevření nového mostu na sídliště Klafar přineslo další dopravní spojení a snížení dopravní zátěže
v ulicích Dolní a Žižkova. Na druhé straně však
i zvýšený provoz na ulicích Libická, Revoluční a
Okružní.
Od otevření mostu provedla Městská policie po
dohodě s Policií ČR osm měření rychlosti, při nichž
bylo zjištěno celkem 19 přestupků. Z těchto bylo 18
vyřešeno na místě blokovou pokutou a jeden ve
správním řízení.
O tom, že po ulici Libické jezdí převážně místní řidiči, svědčí i struktura přestupců podle bydliště: osmi přestupků se dopustili řidiči z jiných obcí
a 11 přestupků řidiči z města Žďáru nad Sázavou.
Z toho: sedm řidičů jiné místní části a čtyři řidiči z
lokality Klafar.
Měření rychlosti bude probíhat i v následujících
měsících stejně jako sčítání dopravy ve městě. -red-

V ČERVNU obdržel 83letý Josef Chromý od zástupců radnice čestné občanství města Žďáru nad Sázavou.
Na snímku při podpisu do kroniky města.
Foto: Lenka Kopčáková

J. Chromý je čestným občanem Žďáru
V pondělí 9. června 2014 udělili
zástupci města Žďáru n. S. čestné
občanství panu Josefu Chromému.
Na základě usnesení zastupitelstva
města tak oficiálně ocenili celoživotní práci a úspěchy žďárského
rodáka.
Slavnostní předání ocenění se konalo od 18 hodin na Staré radnici, kde
83letému Josefu Chromému vedení
města veřejně poděkovalo za mimořádnou propagaci Žďáru nad Sázavou,
a to nejen v České republice, v Evropě, ale také po celém světě. V průběhu
ceremoniálu vystoupil další úspěšný
Žďárák, operní pěvec Jakub Pustina,
a žďárský komorní sbor C-VOX. Při
svém červnovém pobytu v ČR si pan
Chromý rovněž v Praze převzal cenu
ministra zahraničních věcí Gratias agit
za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.
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Když devatenáctiletý Josef Chromý v 50. letech emigroval, nalezl nový
domov na australském ostrově Tasmánie. Zde se stal váženým a uznávaným
mužem. „On skromně říká, že měl štěstí, ale já vím, že mu musel jít velmi dlouho a velmi vytrvale naproti,“ prohlásil o
panu Chromém jeden ze zastupitelů a
člověk, který udělení tohoto ocenění
navrhl, Radek Černý. Josef Chromý při
slavnostním předání podepsal také kroniku města Žďáru nad Sázavou a přes
zdravotní problémy způsobené mrtvicí, kterou v předchozích letech prodělal, k příchozím pronesl pár slov. „Jsem
velice hrdý na to, co se právě událo,“ vyjádřil pan Josef Chromý své dojmy a poté
slovo předal svému výkonnému řediteli Peteru Dixonovi. Ten jménem pana
Chromého poděkoval nejen za udělené ocenění, ale také příchozím hostům
za podporu žďárského rodáka.

Tento velmi činorodý a pracovitý
člověk odjížděl ze své rodné země jako
vyučený řezník a uzenář. V průběhu svého života v Austrálii vybudoval
velkou společnost Blue Ribbon, právě
na výrobu uzenin. Tu později prodal a
začal budovat novou značku, tentokrát
v oblasti vinařství. Tak vznikla světoznámá společnost Josef Chromy winery. Za kvalitu svých vín obdržel po
celém světe množství ocenění. V roce
2013 získala tato firma v nejprestižnější mezinárodní soutěži vín Decanter
World Wine Awards v Londýně titul
nejlepší víno odrůdy Chardonnay.
Pan Chromý je držitelem mnoha
významných světových ocenění včetně čestného řádu Austrálie. Večeřel s
anglickou královnou Alžbětou, při její
návštěvě Austrálie a jeho vína ochutnával například i tehdejší americký
prezident Bill Clinton. Rovněž získal

ocenění za jeho mimořádný přínos ve
městě Launceston, ve kterém pan Josef
Chromý nyní žije. Ústy svého spolupracovníka Petera Dixona však vyjádřil, že nejvíce si váží právě ocenění,
které dostává ve městě jeho dětství a
mládí, tedy čestného občanství Žďáru
nad Sázavou.
Úspěšný podnikatel a obchodník s
českými kořeny se vypracoval doslova holýma rukama, není mu tak cizí
ani pomoc druhým. „Často přispívá na charitu a v současné době například velmi pomáhá s opravou tajfunem
zničených částí Filipín,“ popsal Černý.
Pan Chromý nikdy nezapomněl, kde
se narodil. Ve znaku jeho firem je lev
jako symbol české státnosti a řada těch
nejlepších vín nese dokonce jméno
ZDAR. Na vinětě je uvedeno rodiště
Josefa Chromého, ke kterému se hrdě
hlásí.
-red-

