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Začne oprava 
vodovodu

V centru města začne 11. června 
plánovaná rekonstrukce vodovod-
ního potrubí mezi ulicemi Bratří 
Čapků až k řece na Nábřežní ulici. 

V této trase bude provedeno osm 
startovacích jam pro provedení 
cementace. Práce dle vodařů prak-
ticky nepřinesou dopravní ome-
zení, výjimečně omezí na krátkou 
dobu chodce. 

Hlavním smyslem rekonstruk-
ce je tzv. cementace potrubí. Jde 
o moderní technologii, která pro-
dlouží životnost potrubí o desítky 
let. Jak vysvětluje stavbyvedoucí 
Miroslav Inwald, vlivem usazování 
nánosů na vnitřní straně ocelového 
vodovodního potrubí dochází ke 
vzniku pevných nánosů, které sice 
neovlivňují kvalitu vody, ale snižu-
jí kapacitu potrubí. „Při cementaci 
se usazeniny vysokotlakým čističem 
odstraní a na vnitřní povrch potru-
bí nanese specializovaná firma šesti-
milimetrovou vrstvu směsi cementu 
a křemičitého písku. Potrubí je pak 
chráněné na dlouhá léta,“ dodává 
stavbyvedoucí. Rekonstrukce začne 
provedením vodovodních přípojek 
pro supermarket a objekt banky, 
obyvatele práce nijak neomezí na 
dodávkách vody.  -red-

Letošní dlouho očekávanou Žďárskou pouť 
máme za sebou a milovníci adrenalinu si 
opravdu užili. Nádherné počasí zaplnilo areál 
pouti k prasknutí. 
� Lenka Kopčáková

Rušno bylo od pátku 13. května až do hlavního svát-
ku v pondělí 16. května i v poutním kostele sv. Jana 
Nepomuckého na zelenohorském kopci. Zvláště při 
letošním třístém výročí posvěcení kostela, a také stej-
ném výročí konání zdejších barokních poutí na svátek 

ŽĎÁRSKÁ pouť se vrátila po třech covidových letech. Děti i dospělí si užili atrakce v areálu u stadionu i slavnostní chvíle na 
Zelené hoře.  Foto: Lenka Kopčáková

Žďárská pouť přilákala mraky lidí
tohoto českého patrona. 

Návštěvníci památky UNESCO obdivovali krásu kostela 
po jeho nedávné rekonstrukci, všímali si, jak zrestaurova-
ná ústřední socha sv. Jana Nepomuckého na hlavním oltá-
ři po obnově nabrala zapomenutou barevnost. Krásná je i 
historizující dlažba v chrámu. Nyní v poutním areálu plá-
nují navrátit santioniovskou podobu a především výzdobu 
i ambitu a jeho kaplím. 

V areálu světské části Žďárské pouti kolem zimního sta-
dionu byly děti ve svém živlu. Rodiče jim dopřáli zábavu i 
přes letošní rekordní ceny jízd na atrakcích. 

Nejmenší děti se dočkaly dokonce i oblíbených poníků. 
Jízdárny byly tentokrát opravdu na travnatém nebo měk-
kém povrchu a ve stínu, aby zvířata netrpěla. V horkém 
počasí byli koníci pravidelně napájeni. Žďár už v minulosti 
z důvodu ochrany zvířat uvažoval o opuštění této atrakce. 

Jak na dotaz ŽN uvádí Marie Šustrová z odboru komu-
nálních služeb, vyúčtování pouti zatím není kvůli dobíhají-
cím fakturám k dispozici. „Určitě jsme ale ušetřili za vysávání 
vody a navážení štěrku na nezpevněné plochy, kterým jsme se v 
minulosti kvůli silnému dešti nevyhnuli,“ říká.

Za posledních 28 let, kdy má Žďárskou pouť na staros-
ti, to dle Marie Šustrové bylo poprvé, kdy od pondělí do 
neděle nespadla ani kapka. „Tříletá pouťová pauza jistě také 
udělala svoje. Návštěvníků byly doslova mraky, těžko odhad-
nout jejich počet,“ dodává.

V kanceláři provozovatele prý ošetřili jen pár odřenin a 
do městských ztrát a nálezů odevzdali několik poztráce-
ných svazků klíčů. „Jinak nic zásadního. Myslím, že Žďár-
ská pouť proběhla dobře, soudě i podle ohlasů veřejnosti,“ říká 
Marie Šustrová na závěr. 


