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Vysílání Českého rozhlasu Vysočina 
přímo z Knihovny Matěje Josefa Sych-
ry. Tak to tu ještě nebylo. Foyer Čecho-
va domu se pro středeční dopoledne 21. 
září změnil ve studio, kde se střídali hos-
té mající vztah k našemu městu. 

Prvním byl Žďárák Vít Pohanka, 
bývalý zpravodaj ve Spojených státech, 
kterého nyní můžeme často v rozhla-
se slyšet. Historik Regionálního muzea 
Stanislav Mikule poutavě vypravoval 
o obrozeneckém spisovateli a lingvis-
tovi Josefu Matěji Sychrovi. Hostem 
Tamary Peckové byl i bývalý rozhlasák 
a žďárský spisovatel, dnes 83letý Zde-
něk Vyhlídal. 

Éterem Vysočiny se nesly i vstupy z 
technického zázemí knihovny. „Právě 
dělám reportáž z míst, kam se běžný čte-
nář nedostane,“ říká usměvavá reportérka 

Dagmar Kubíková. V doprovodu ředite-
le knihovny Romana Kratochvíla již prý 
byla ve skladu a v akvizicích. „A teď se jdu 
podívat, jak se balí knížky,“ hlásí. 

Mezitím mohli lidé přicházet do 
Čechova domu a dát si zahrát třeba pís-
ničku na přání.

Událost si nenechala ujít ani desítka 
seniorů z Domu klidného stáří. Tří z 
nich se ŽN zeptaly, zda již někdy roz-
hlasové vysílání viděli naživo, a zda si 
nechají zahrát... 

Pro 90letého Václava Kuneše to prý 
byla premiéra. „Živé vysílání je zajíma-
vé, lepší než jen zprávy,“ soudí. „No, a 
písničky, ty mám rád všechny. Uvidíme, 
co budou dávat,“ očekává. Pan Kuneš 
je původem z Rokycan a do Žďáru 
přišel v roce 1958 za prací na Ždas. 
„Ale ve Žďáře se žije dobře,“ chválí. 

Besedu se zájmem sledovala i 96letá 
Jarmila Mládková. Také ona ještě 
nikdy živé vysílání neviděla. A pís-
nička? „Co tady bude, to bude,“ říká 
skromně. Paní Mládková se do Žďáru 
kdysi přivdala z Prahy.

Také 83letá Marie Smejkalová, 
rodačka z Velké Losenice, nikdy před-
tím živé vysílání neviděla, ale zato 
poznala historika, který byl hostem 
moderátorky. „To je Standa Mikule, 
můj bývalý soused,“ rozzářila se. 

Jak pro ŽN uvádí ředitel Roman 
Kratochvíl, na myšlenku pozvat roz-
hlas do knihovny přišel po předcho-
zích zkušenostech tiskového mluvčí 
nemocnice. „Tam rozhlas vysílal pří-
mo z chirurgického pavilonu, tak proč jej 
nepozvat do knihovny, kde předtím ještě 
nikdy nebyl,“ dodává Kratochvíl. -lko-

NA ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ Českého rozhlasu se přišli do knihovny podívat i senioři z DKS. Na snímku je zrovna hostem Tama-
ry Peckové historik Stanislav Mikule. Foto: Lenka Kopčáková

Rozhlas vysílal přímo z knihovny

Zamíříme
k volebním urnám

Zanedlouho nás čekají volby do 
dolní komory Parlamentu ČR. O 
křesla  ve sněmovně usiluje 25 poli-
tických stran a hnutí.

Volební místnosti se otevřou takto: 
pá 20. 10. (14-22 hod.), so 21.10. 
(8-14 hod.).

Před volební komisí se musíme 
prokázat platným  občanským prů-
kazem či cestovním pasem. Pokud 
zjistíme propadlý občanský prů-
kaz, služba na MěÚ nám vyří-
dí doklad určený jen pro volební 
výkon. Nemocní a nepohybliví voliči 
mohou zažádat o přenosnou  voleb-
ní schránku u nich doma.  Výsledky 
voleb na webu www.volby.cz -lko-

Závadné studánky
Voda ve studánkách Salvatorka a 

U Křiváku je závadná; zvláště velké 
množství bakterií prokazuje druhý 
pramen. Odběry proběhly 9. září. 

Platba za odpad 
Zastupitelé schválili úpravu pravi-

del k poplatku za domovní odpad. 
Nově jej budeme hradit jednou 
složenkou ročně v jarním kvartálu.  
Pro Žďáráky zůstává cena 580 Kč/
za rok stejná. Navýšení v roce 2018 
čeká majitele objektů, kteří nemají 
trvalý pobyt ve Žďáře. Zaplatí nově  
760 Kč/za rok. 

Koláč pro hospic
Tradiční charitativní akce Koláč 

pro hospic se koná ve st. 4. 10. od 
9.00 do 14.00 hodin před Vesnou 
v Horní ulici. Koupí koláče podpoří-
me hospicovou a paliativní péči Cha-
rity o nevyléčitelně nemocné a její 
snahu o protiváhu kampaním zastá-
vajícím eutanázii.  -lko-
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