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Město řeší rozkopání nedáv-
no opravené ulice Mánesova 
kvůli trhlině na vodovodním 
potrubí. Nově bude ostražitěj-
ší.

� Lenka Kopčáková

V nově zrekonstruované ulici 
Mánesova se koncem loňského roku 
vyskytla havárie vodovodu a v před-
vánočním období bylo nutné povr-
chy znovu rozkopat. Taková událost 
se v minulém zastupitelstvu měs-
ta (12. 12.) neobešla bez odezvy. 
Živou diskuzi otevřel Josef Klement 
(KDU-ČSL). 

Volené zástupce občanů nejvíce 
nadzvedlo, že k havárii došlo i přes 
pečlivou přípravu celkové rekon-
strukce sídliště Vodojem. Město 
v dostatečném předstihu oslovilo 
všechny správce sítí, zda jsou jejich 
podzemní rozvody v pořádku, nebo 
zda se k městské rekonstrukci ulic 
připojí. Ideou bylo vše udělat při tzv. 
jednom bahně. 

Město chtělo začít právě ulicemi 
Kavánova a Mánesova. Plynaři se 
vyjádřili, že v této části sídliště plyn 
nevede a Svaz vodovodů a kanaliza-
cí (SVK) Žďársko situaci vyhodno-
til, že infrastruktura je tu v pořádku. 
„Začali jsme tedy od této části a jako 

první prošly rekonstrukcí povrchů jme-
nované ulice,“ ohlíží se místostarosta 
Klement. 

Informaci o poruše obdržela tehdy 
z Vodárenské a.s. Dagmar Zvěřinová 
(ČSSD) z titulu předsedkyně SVAK. 
Jak pak kolegy zastupitele informo-
vala, příčinou havárie byla nejspíš 
bodová trhlina na potrubí, k níž 
mohlo dojít vlivem zemních a povr-
chových prací, např. kvůli zatížení, 
hutnění, popř. při nějakém sesuvu 
půdy. Jak uvedla, porucha v Máneso-
vě ul. je formou minimální. „Tako-
vé poruchy na potrubí jsou četnější při 
přechodu počasí z podzimu na zimu, a 
pak ze zimy na jaro, kdy podloží pra-
cuje, “ vysvětluje.

Nešťastný je podle předsedky-
ně SVK Žďársko fakt, že musel být 
zničen nový povrch komunikace. 
„Bohužel nyní přes zimu nejedou oba-
lovny a nezbývá než odkrytý povrch 
provizorně zapravit a dokončit jej až 
na jaře,“ uvedla Zvěřinová při pro-
sincovém zastupitelstvu.

Vodárenská a. s. dle předsedkyně 

SVK na jednání s městem docháze-
la pravidelně a opakovaně deklaro-
vala, že v případě rekonstrukce ulice 
Mánesova není třeba potrubí měnit. 
Má za sebou 40 let provozu a to dle 
vodařů není konec životnosti, pro-
tože daný materiál má vydržet 70 let. 
„I dnes si VAS stojí za tím, že materiál 
je kvalitní a v plné síle,“ dodává před-
sedkyně. Sama prý byla pro výměnu 
potrubí před rekonstrukcí povrchů. 
Nicméně ve „vodařském“ plénu zví-
tězila varianta, že v lokalitě se zaříze-
ní vyměňovat nebude. 

Dle vysvětlení Zvěřinové jde o 
sítě budované těsně před revolu-
cí a VAS, a.s., která navázala na Jm. 
vodárny si rozhoduje operativně, 
co už je „zralé“ na rekonstrukci a co 
ještě ne. „Požadavků je totiž obrov-
ské množství. Jsou i obce, které chtějí 
výměnu i za cenu, že se samy budou 
podílet,“ připomíná Zvěřinová.

„Argument, že i po 40 letech a při 
nastalé poruše je materiál v pořádku, 
mi připadá poněkud zvláštní,“ vyjád-
řil pochyby i dalších kolegů starosta 
Martin Mrkos (Žďár- ŽM). 

Radnice pověřila svého zástup-
ce v SVK Žďársko Radka Zlesáka 
(ANO 2011), aby zjistil, proč sva-
zek a provozovatel nepočítal s touto 
investicí. Zlesák chce na předsednic-

tvu SVK Žďársko prosadit přehod-
nocení stavu částí vodovodů, které 
mají zůstat. 

„V dnešním důsledku správce sítě, 
na kterého my máme největší vliv, toto 
zanedbal. Nechal síť za poločasem své 
životnosti v zemi, kde byla provedena 
celková rekonstrukce povrchů,“ konsta-
tuje Zlesák. Obává se potíží, až začne 
rozmrzat půda. Nad vodovodním 
potrubím se při pokládání povrchů 
zhutňovalo a vibrovalo.

Město rozhodlo, že v ulici Máneso-
va bude trvat na obnovení povrchu 
v celé šíři, aby byla komunikace uve-
dena do naprosto perfektního stavu. 
Jde o asfalty a dlažbu na chodnících.

Jak místostarosta Josef Klement 
informuje, zbytek rekonstrukce síd-
liště Vodojem bude v letošní stavební 
sezóně pokračovat podle plánu, jak 
byla akce vysoutěžena. Tedy v něko-
lika etapách, ale jako jediná stavba.

„Oprava začne od ulice Špálova, 
povede vrchní částí Vodojemu, aby se 
zase vrátila do spodní části sídliště, kde 
už vodovod měněn byl,“ uvádí Kle-
ment. 

(Celou diskuzi zastupitelů si lze 
poslechnout na webu města, v zázna-
mu ZM 12. 12. 2019 – bod Různé). 

Příčinou havárie byla trhlina potrubí

Oprava na Vodojemu 
pojede dle plánu

Koncem minulého roku nás 
zastihla velmi smutná zpráva. Dne 
26. 11. 2019 zemřela ve věku 64 let 
po delší nemoci Mgr. Zora Černá. 
Naše bývalá kolegyně, dlouholetá 
ředitelka Státního okresního archi-
vu Žďár nad Sázavou. 

Svůj život měla s okresním archi-
vem spojen po více než čtvrtstole-
tí. Když 1. 3. 1987 ještě jako Zora 
Prokešová vstoupila do jeho služeb, 
ocitla se na zámku. Žďárský okresní 
archiv sídlil v několika místnostech 
státního zámku. Nutno dodat, že v 
místnostech nevyhovujících a vlh-
kých. Život žďárských archivářů roz-
hodně nebyl jako v pohádce. Odpo-
vědnost za chod a zajištění archivu 
brzy padla na bedra nové archivář-
ky. Dosavadní ředitel Jiří Petrlík byl 
dlouhodobě nemocen a odešel do 
penze. Vedením archivu byla pově-
řena Zora Prokešová a 1. 8. 1989 se 
stala oficiálně jeho ředitelkou. 

Už v roce 1988 započala náročná 
rekonstrukce archivních depozi-
tářů a posléze i kanceláří archivu, 
ukončená r. 1991. 

Aktuálně vyvstala potřeba zajistit 
odpovídající prostorové podmínky 
pro znovuotvíranou pobočku Okr. 
archivu ve Velkém Meziříčí. Též 
sídlila na zámku a též v nevyhovu-
jících podmínkách. Agilní ředitel-
ce se podařilo pro pobočku získat 
nové prostory v budově Agropod-
niku. A tak od dubna do června 
1991 probíhalo velké vyklízení a 
stěhování. Meziříčská pobočka ote-
vřela 1. 7. 1991. 

A začalo se blýskat na časy i pro 
centrálu archivu ve Žďáru n. S. 
V roce 1992 získal archiv příslib 
vlastní budovy (na ulici U Malého 
lesa po bývalém okresním podni-
ku služeb). Na podzim 1993 začala 
rekonstrukce a v létě 1994 se archiv 
stěhoval do nového. Otevřel 1. lis-
topadu. 

Starosti se sháněním nových pro-
stor a jejich rekonstrukcí či se stě-
hováním metráků a metráků archi-
válií, za přispění vlastních paží, ještě 
navýšil zesílený zájem veřejnosti o 
archiv. Sametová revoluce otevře-
la cestu k odčinění starých křivd – 
soudním rehabilitacím a restitucím, 
k nimž byly hojně hledány podkla-
dy v archivních dokumentech. Pro 
žďárský okresní archiv a hlavně 
jeho ředitelku byl přelom 80. a 90. 
let min. stol. časem velmi činoro-
dým a plným změn, které naštěstí 
přinesly i významné posílení per-

sonálního stavu archivu. 
Ve srovnání s touto dobou se 

mohlo Zoře Černé zdát následu-
jících dvacet let jako pohádka, i 
když naplněná běžnou prací archi-
váře. K ní se přidalo i působení v 
redakční radě vlastivědného sbor-
níku Západní Morava, na jehož 
založení se r. 1997 podílela, a také 
v něm publikovala. Navázala tak 
na své dřívější působení v redakční 
radě Zpravodaje města Žďáru n. S. 
a své články ve Zpravodaji i okresní 
Vysočině. 

Mgr. Zora Černá svoji aktivní 
archivní činnost ukončila v závě-
ru roku 2015 odchodem do penze. 
Nemilosrdný osud jí však nedopřál 
dlouhá léta odpočinku při milova-
ných procházkách. 

Milá Zoro, stále vzpomínáme! Za 
současné i bývalé žďárské a velko-
meziříčské archiváře

 Vít Křesadlo

Zora Černá
* 5. 4. 1955
† 26. 11. 2019

Odešla archivářka Zora Černá

Tříkrálová sbírka
je sečtena

Sumu téměř 3,8 miliónu Kč věnova-
li dárci ze žďárského okresu při letošní 
jubilejní 20. Tříkrálové sbírce. Potřeb-
ným jde o 205,7 tisíc Kč více než loni. 

Ředitelka oblastní charity Jana Zele-
ná vzkazuje velké díky dárcům, ale 
i samotným koledníčkům. Jak říká, 
výtěžek sbírky bude přímo v našem 
regionu využit na pomoc nemocným, 
handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně 
potřebným skupinám lidí. Desetina 
výnosu tradičně směřuje na humani-
tární pomoc v zahraničí. -lko-

Lidé by na sběrných hnízdech tříděného odpadu uví-
tali kontejnery na papír a plasty s větším otvorem. Tak by 
mohlo skončit odkládání kartónů a rozměrných předmě-
tů z papíru a plastů na zem. To se potvrdilo o svátcích, kdy 
lidé namísto aby krabice od velkých spotřebičů rozřezali a 
uložili do běžného kontejneru, maximálně je zmáčknuli a 
odložili vedle. Město reagovalo zvýšením frekvence vývozu 
tříděného odpadu.

Jak na dotaz ŽN odpovídá místostarostka Ludmila Řez-
níčková (Ano 2011) zodpovědná za oblast komunálního 
odpadu, radnice již má některé kontejnery s velkými otvo-
ry nakoupené a zjišťuje, kde jsou nejvíc potřeba. Zároveň 
uzavírá smlouvy s podnikateli, kteří se chtějí do systému 

tříděného sběru papíru a plastů zapojit. Kontejnery s šir-
šími otvory se tak objeví např. u některých obchodních 
domů či na stanovišti kontejnerů v ul. Bratří Čapků.

„Od lidí máme řadu podnětů, které vyhodnotíme. Uvažujeme 
buď o přidání kontejneru se širším otvorem nebo o zvýšení frek-
vence vývozů,“ uvádí místostarostka. 

Město plánuje schůzku s provozovatelem svozu KO a 
tříděného sběru. Zejména obyvatelé lokalit s rodinnými 
domy požadují snížení frekvence svozů. Ta týdenní jim 
přijde zbytečná. „Takže v některých lokalitách bychom mohli 
nově vyvážet jednou za 14 dní a naopak, v lokalitách, kde je to 
potřeba, operativně zvýšíme frekvenci vývozu i na 2krát týdně,“ 
nevylučuje Ludmila Řezníčková. -lko-

Nádoby s širšími otvory budou


