Olympiáda škol
zná vítěze

Filozofický
festival probíhá

Soutěžní klání základních škol,
které se koná každoročně ve
sportovním areálu u třetí ZŠ v
Čechových sadech, zná svého
letošního vítěze. Stala se jím základní škola Sokolovská.

Evropský filozofický festival
právě probíhá - o víkendu se
můžete těšit například na Erazima Koháka a v doprovodném
programu na Druhou trávu s
Robertem Křesťanem a Katkou
García.

Více na straně 3

Více na straně 8

Pozvánka na jednání Zastupitelstva
města
úterý 26. června
2012
v 15 hodin
koncertní sál Jupiter
clubu Velké Meziříčí

Program jednání na str. 4
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„Zastavovali“ řeku Oslavu
Praktická ukázka systému
protipovodňového hrazení
proběhla ve čtvrtek 14. června
na řece Oslavě v Nesměři.
V prostoru kolem mostu u
lihovaru zástupci firmy, jež v
Česku i na Slovensku nabízí
vodní hráze – tzv. water-gate –,
Velkomeziříčským za spolupráce hasičů předvedli, jak
originálně, jednoduše a přitom
efektivně lze „zastavit“ řeku či
usměrnit její tok.
Velké Meziříčí se s hrozbami větších či menších povodní potýká v
podstatě rok co rok. V současné
době se připravuje na výstavbu
protipovodňových opatření, která by měla začít již letos. Tato
problematika je tedy ve vedení
města aktuální. Velkomeziříčští
navíc potřebují vyřešit ochranu
zadního traktu nemovitostí na
Hornoměstské ulici před povod-

ní od řeky Balinky. Tam projekt
protipovodňových opatření nepočítá ani s pevnými zídkami,
ani s mobilním hrazením. Město
bude tuto lokalitu řešit na vlastní náklady a zvažuje nyní i koupi
právě prezentovaného hrazení
water-gate.
Předvedli
Velkomeziříčským, jak
originálně a efektivně
„zastavit“ řeku či její
tok pomocí vodní hráze
nazvané water-gate.
„Čekáme na cenovou nabídku od
firmy,“ potvrdil starosta Radovan
Necid a dodal, že město už předtím zadalo za padesát tisíc vypracování projektové dokumentace variant řešení ochrany této
lokality – mobilního hrazení u
zahrad, jehož pořízení odhadem
může vyjít až na deset milionů

korun. Cena desetimetrového
kusu water-gate o výšce jeden a
půl metru oproti tomu vychází
na asi 180 tisíc korun.

Voda zadržuje vodu

Vodní hráz water-gate tuto problematiku řeší na principu, kdy
voda zadržuje vodu. Dokáže tak
ve velmi krátké době nahradit
tisíce pytlů s pískem. Bariéra je
vyrobená z odolného materiálu,
je srolovaná do malého balíčku,
který lze rozvinout kdekoliv podle potřeby.
Její konstrukce je řešena tak, že
když voda začne vnikat dovnitř
hráze, sama ji automaticky vztyčí
a stabilizuje svou vlastní vahou
na místě, a to i v nerovném terénu. K instalaci není nutná těžká technika, vše provede i jedna
osoba během několika minut.
Hráze je možné vzájemně spojovat a kombinovat.
Pokr. str. 4

Filozofický festival zahájil Jan Sokol
Filozofie opět vkročila do ulic
Velkého Meziříčí. V pondělí 18.
června byl v kinosále pořádajícího Jupiter clubu zahájen šestý
ročník Evropského festivalu filozofie (EFF). Potrvá až do neděle
24. června a lidé se mohou těšit
na zajímavé přednášky a diskuze
na téma Etika a morálka, jakou
byla třeba i ta úvodní. Ta patřila
Janu Sokolovi.
Slavnostní zahájení připadlo na
šestnáctou hodinu odpolední,
kdy moderátorka akce Iva Horká
uvedla video, jež provedlo hosty
předchozími ročníky festivalu.
Po něm vkročily na pódium členky divadelního uskupení studentů A.I.D.S. se svým hudebně-dramatickým pásmem z výňatků
díla Jakuba Demla.
Úvodního slova se ujal ředitel
festivalu Milan Dufek a po něm
následovali hosté, za generálního
partnera EFF město Velké Meziříčí
jím byl starosta Radovan Necid, za
Kraj Vysočina náměstek hejtmana
Vladimír Novotný, za odborného
garanta FÚ AV ČR Jiří Beneš a za
FF MU Brno její děkan Josef Krob.
Martina Strnadová

Filozof a publicista J. Sokol byl prvním přednášejícím
letošního festivalu. Foto: Martina Strnadová

Město Velké Meziříčí vyhlašuje soutěž

ROZKVETLÉ MĚSTO
Kategorie:
▶

▶

květinová výzdoba oken, balkonů a lodžií
květinová výzdoba předzahrádky, která je
viditelná z ulice

Pro vítěze jsou připraveny dárky.
Více na straně 7

Hrazení water-gate sice nezastavilo Oslavu zcela, nicméně prezentace ukázala
jednoduchost jeho instalace i efektivnost tohoto protipovodňového systému.
Foto: Martina Strnadová

Registr vozidel bude
mimo provoz
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Velké Meziříčí upozorňuje všechny
klienty, že v souvislosti s plánovaným přechodem pracovišť registru vozidel na nový centrální
registr vozidel budou pracoviště
registru vozidel od 2. do 4. 7.
2012 mimo provoz.
Podle informace Ministerstva
dopravy ČR bude provoz stávajícího registru vozidel celostátně
ukončen v pátek 29. června 2012
v 15 hodin, provoz nového centrálního registru vozidel by měl
být podle aktuálně předaných
informací spuštěn pro celou Českou republiku v pondělí 9. července 2012 v 8 hodin.
„V tomto období nebude tedy
možno z technických důvodů
provádět jakékoliv změny v registru vozidel,“ upozorňuje Jiří
Pospíchal, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Městského úřadu Velké Meziříčí.
Podle jeho slov bude pracoviště
registru řidičů v tomto období v
běžném provozu bez technických
omezení.
Připr.: Iva Horká

Nové jízdní řády v prodeji

Byla provedena změna jízdních řádů,
platná od 10. 6. 2012.
Jsou v prodeji v Turistickém
a informačním centru Velké Meziříčí.

Modernizace D1 kolem
Velké Bíteše začne letos
Historicky první československá dálnice D1 projde v
budoucnu modernizací. Hned
v první fázi, která začne ještě
letos, se oprava dotkne i tří úseků na Vysočině, což jsou Větrný
Jeníkov – Jihlava, Lhotka – Velká Bíteš a Velká Bíteš – Devět
křížů. Hotovy by měly být do
podzimu 2013.
„Běží výběrové řízení na dodavatele a zahájení prací předpokládáme v září letošního roku,“
upřesnila Nina Ledvinová, tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR.
Vše se ovšem bude odvíjet od
průběhu výběrového řízení, neboť případná odvolání by mohla
začátek prací oddálit a plánovaný
harmonogram narušit. „Každopádně přípravné práce chceme
v letošním roce zahájit,“ dodala
Ledvinová.
Modernizace celé D1 by měla
skončit v roce 2018 a bude stát
cca 27 miliard korun. Pro letošek

má ŘSD přiděleno 1,5 miliardy.
Z toho jen asi devítikilometrový
úsek od Lhotky po Velkou Bíteš
by měl vyjít na 967.222.000 Kč
a další šestikilometrový od Velké Bíteše po Devět křížů pak na
637.235.000 Kč – obojí bez DPH
a rezervy.
Modernizace bude spočívat v
rozšíření dálnice o tři čtvrtě metru na každé straně.
Navíc dojde ke kompletní opravě
vozovek, k úpravě odbočovacích
pruhů i přejezdů středního dělicího pásu.
V daných úsecích projdou opravou i dálniční mosty a nadjezdy,
kanalizace, systém tísňového volání. Výměny se dočkají svodidla
a kabelová vedení ve středním
dělicím pásu.
Řidiči, kteří nejvytíženější, ale
také nejzdevastovanější část dálnice mezi Prahou a Brnem pravidelně využívají, se budou muset
obrnit trpělivostí. Objízdné trasy
žádné určené nejsou.
Martina Strnadová

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91

Nově: Pokryvné a botanické
růže. Bylinky, denivky,
okrasné trávy, skalničky.
Zakrslé jehličnany.

Otevřeno st, čt 8-12, 13-17, pá 8-12, 13-18
www.zahradnictvivm.cz, tel.: 790 204 813
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FACTA PROBANT HOMINES – Skutky
svědčí o lidech
V letošním květnovém maturitním
týdnu proběhly na velkomeziříčském
gymnáziu již 20. maturity z výtvarné
výchovy. Od roku 1992, kdy se k této
maturitní zkoušce přihlásili první
studenti, jí každoročně prošla řada
absolventů našeho gymnázia.
A ty lze počítat už nejen v desítkách.
Rovněž tak maturantů z tohoto oboru
vstupujících na vysoké školy s nutností
využití tvůrčích výtvarných schopností
je již solidní počet. Letos z dvanácti maturantů už máme písemné oznámení
přijetí jedné absolventky na Fakultu výtvarného umění na VUT, další odchází

Rada města projednala...
Jednání Rady města Velké Meziříčí ze 13. 6. 2012

1. Rada města souhlasila:

* dle § 23 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), s povolením výjimky z nejnižšího počtu žáků
ve školním roce 2012/2013 pro Základní školu a
mateřskou školu Velké Meziříčí, Lhotky 42, příspěvkovou organizaci v součásti ZŠ na 22 žáků
* se zvýšením nájmu v tělocvičnách ZŠ VM, Sokolovská 470/13 (tělocvična na ulici Komenského a
na ulici Bezděkov) od 1. 9. 2012 dle návrhu ředitele
školy

2. Vzala na vědomí:

* informaci ředitele Mgr. P. Hladíka o dopolední
výuce v délce 6 vyučovacích hodin v pátém ročníku
v Základní škole Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
* informaci o problémech s vypouštěním odpadních vod ve školní jídelně na ulici Poštovní
* informace o stavu hřiště u hasičské zbrojnice
* zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
města Velké Meziříčí za rok 2011 bez výhrad

3. Rada města schválila:

* odkoupení 250 m vnitrozávodní splaškové kanalizace v majetku nkt cables Velké Meziříčí, k. s., v pozemcích majitele parc. č. 2236/20 a 2247/1 v areálu
firmy za kupní cenu 1 Kč
* zvýšit smluvní nájemné o 1 Kč tj. z 48 Kč/m2/měsíc na 49 Kč/m2/měsíc v bytech ve vlastnictví města
na období 1. 7. 2012–30. 6. 2013 (zvýšeno o inflační
doložku, míra inflace za rok 2011 ve výši 1,9 %)
* rozpočtové opatření: zdroj 20 tis. Kč – § 6409 rezerva na projekty; rozdělení: 20 tis. Kč – § 2212
projekt na rozšíření parkoviště a úpravu chodníku
ul. Gen. Jaroše
* rozpočtové opatření: zdroj 370 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Olší; rozdělení: 370 tis. Kč – § 3111 náklady hrazené městem – oprava kuchyně v MŠ Olší
* rozpočtové opatření: zdroj 84 tis. Kč – § 6409 rezerva m. č. Mostiště; rozdělení: 84 tis. Kč – § 2321
poradenská činnost a místní stavební dozor při
stavbě kanalizace Mostiště (dohoda o pracovní činnosti p. Škop).
Ing. Radovan Necid, starosta města

Pozvánka na Zastupitelstvo města
Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Velké
Meziříčí, které se uskuteční v úterý 26. června
2012 v 15 hodin v koncertním sále Jupiter clubu,
s. r. o., Velké Meziříčí
Program jednání:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení
3. Žádost o zrušení předkupního práva pro město –
parc. č. 2778/2, ul. Bezděkov, VM
4. Návrh na zrušení usnesení ZM čís. 16/2008 pod
bodem 1f) ze dne 16. 12. 2008
5. Návrh na doplnění usnesení ZM čís. 99/2011 –
směna pozemků ve Lhotkách
6. Žádost o prodej pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou
pro zemědělské využití
7. Žádost o prodej pruhu o šířce 5 m z pozemku
parc. č. 233/1, 233/6, 2028/2 a 33/1 v k. ú. Olší nad
Oslavou
8. Žádost o směnu pozemků parc. č. 5999/189 a
5999/190 za parc. č. 5974/4 na ul. Mírová, k. ú. VM
9. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 5999/183
na ul. Mírová, k. ú. VM
10. Žádost o odkoupení stavební parc. č. 3800/79 o
výměře 1 238 m2 v Hliništích
11. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 3700/17 o
výměře 422 m2 v Hliništích, k. ú. VM
12. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 3700/18 o
výměře 393 m2 v Hliništích, k. ú. VM
13. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 3627/101
o výměře 412 m2 v Hliništích, k. ú. VM
14. Žádost o odkoupení pozemku parc. č. 3627/102
o výměře 447 m2 v Hliništích, k. ú. VM
15. Návrh „Smlouvy o financování akce realizované
v rámci PROGRAMU 129 120“ – výstavba protipovodňových opatření
16. Majetkové vypořádání komunikace parc. č.
5768/31 /1 653 m2 / z ul. Třebíčské na Bezručovu
17. Návrh na prodloužení termínu plnění úkolu z
usnesení ZM čís. 137/2011
18. Návrh na uznání vlastnického práva k pozemku
parc. č. 1879/1, ul. Nová, VM
19. Nabídka odkoupení pozemku v lokalitě Františkov – chodníku u areálu nkt cables

20. Návrh na snížení prodejní ceny bytu č. 12 Čechova 1595/8, Velké Meziříčí
21. Rozpočtová opatření:
I. Výkupy nemovitostí
II. Příspěvek na provoz pro MŠ VM – vybavení zahrad MŠ
III. Příspěvek na provoz pro MŠ VM – vybavení
nové třídy MŠ
IV. Příspěvek na provoz pro ZŠ Mostiště – dotace
na vzdělávání
V. Příspěvek na provoz pro ZŠ Lhotky – dotace na
vzdělávání
VI. Příspěvek na provoz pro ZŠ Sokolovská – oprava učebny
VII. Příspěvek pro SVK Žďársko – novostavba vodovodu
VIII. Víceúčelové hřiště v Hrbově
IX. Příspěvek pro SVK Žďársko – přeložka vodovodu Hrbov
X. Příspěvek na provoz Městské knihovny – dofinancování povinného podílu k dotaci na web katalog + nákup regálů
XI. Dotace pro SDH Mostiště – úhrada části nákladů spojených s hasičským soustředěním mládeže
SDH v táboře Meziříčko
XII. Dotace pro Spolek rodičů a přátel z DS Březejc
– oslavy 60. výročí založení DS Březejc
22. Rozpočtová opatření – dotace z min. kultury
23. Rozpočtová opatření III.
I. Úplná aktualizace Územně analytických podkladů ORP Velké Meziříčí
II. Dotace na provoz pro Jupiter club s. r. o. – pronájem zatřešeného pódia na akci Kulturní léto ve
Velkém Meziříčí
24. Zajištění finančních prostředků v rozpočtu 2013
na akci Repase oken v budově České spořitelny
25. Závěrečný účet města Velké Meziříčí za rok 2011
26. Rozpočtový výhled na roky 2013–2017
27. Darování majetku (software) ZŠ Sokolovská,
Velké Meziříčí
28. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací.
29. Integrovaný plán rozvoje města.
Ing. Radovan Necid, starosta města Velké Meziříčí

studovat obor zahradní architektury a
opět máme úspěšně přijatou studentku
architektury na ČVUT.
(Architektům se v našem regionu daří –
v loňském roce ji odešli z velkomeziříčského gymnázia studovat dva absolventi, v předloňském rovněž dva a celkově
jejich počet slibně narůstá.)
Ale neznamená to, že absolventi maturitní zkoušky z výtvarné výchovy jsou
pouze profesně zaměřeni výtvarníci. Je
mezi nimi řada budoucích či již nastalých pedagogů, psychologů, filozofů,
inženýrů, lékařů.
A z touhy vyjádřit svůj názor na sebe
ve světě a svět v nás a z možnosti, kte-

rou poskytuje naše gymnázium, rodí se
každoročně (už téměř tradičně) výstavní prostor v nenapodobitelné patině a
atmosféře staré půdy gymnázia. Letos
má téma velmi aktuální Facta probant
homines.
Věru, pouze skutky svědčí o lidech.
O mladé generaci svědčí tato výstava,
o té starší skutečnost možnosti těchto
maturit, o lidech vzdělaných a moudrých udržení vědomí nutnosti podpory
tvůrčího potencionálu lidstva.
A vlastně: o každém z nás svědčí vše, co
činíme. Přijďte se přesvědčit.
Text a foto: PaedDr. Eva Kočí Valová,
Gymnázium Velké Meziříčí

„Zastavovali“ řeku Oslavu
Pokračování ze strany 1
A to s modely různých výšek podle terénu. Jsou ekologické a k
opakovanému použití.
Systém water-gate lze navíc využít i mimo povodní – například
při tvorbě vodních rezervoárů,
pro zamezení úniku nebezpečných látek, při regulaci a zamezení úniku vody v obydlených
oblastech či při práci na vodních
dílech a samotných tocích.
Firma nenabízí jen protipovodňová hrazení water-gate, ale i
další produkty.
Například jsou to účinné mobilní
protipovodňové ochrany z big-bagů či protipovodňové zábrany
doordam, které chrání před vnikem vody dveřmi do obytných
domů.
Martina Strnadová

Vodní hráz se dá snadno srolovat do úhledného
balíčku. Foto: Martina Strnadová

Protipovodňové zídky někde chybí,
nahradit je může water-gate
Minulý týden Velkomeziříčští
zhlédli názornou ukázku moderního systému protipovodňového hrazení (water-gate) na
řece Oslavě v Nesměři. Vedení
města nyní zvažuje jeho koupi,
neboť potřebuje ochránit před
velkou vodou asi dvousetmetrový úsek od Palouků až k
obloukovému mostu na Třebíčské ulici. V těchto místech
totiž projekt protipovodňových
opatření, jehož realizace má být
zahájena již letos, se zídkami
ani s mobilním hrazením proti
vodě nepočítá.
Lidem, kteří mají v oblasti svoje
nemovitosti, se to nelíbí. „Nejde
jen o naše zahrady, při každém
jarním rozploutí máme vodu až
ve sklepě,“ říká Stanislav Hammer, jeden z obyvatelů lokality.
Problém je, že v době přípravy
projektu protipovodňových opatření se Povodí Moravy s majiteli
nemovitostí nedohodlo na umístění zídek na jejich pozemcích.
Jenomže S. Hammer tvrdí, že to
není zcela přesné.
„Většina z nás s výstavbou zídek
na našich zahradách souhlasila, byli jsme ochotni kvůli tomu
i vykácet stromy,“ vysvětluje a
dodává, že jen jeden ze sousedů
byl tehdy proti. Na jeho postoj by
nyní měli ostatní majitelé nemo-

vitostí při velké vodě „doplácet“.
S výstavbou zídek až těsně na
břehové hraně řeky, kde by nezasahovaly na pozemky soukromých vlastníků, zase tehdy nesouhlasilo Povodí Moravy kvůli
ztíženému přístupu ke korytu
řeky, které je potřeba čas od času
čistit.
Vedení města se proto rozhodlo problém řešit, i když to bude
muset udělat na náklady města.
Systém water-gate by v tomto případě mohl být tou vhodnou variantou, i když někteří o jeho stoprocentní účinnosti v extrémních
podmínkách pochybují. Starosta

Radovan Necid k tomu podotýká, že v tomto případě vskutku
jde spíš o ochranu zahrad, kdežto
protipovodňová opatření s dotací
z ministerstva zemědělství mají
chránit hlavně hodnoty, majetek,
ne stromy a ploty.
Výhodou systému water-gate je
hlavně jeho mnohem nižší cena
v řádu stovek tisíc korun ve srovnání s miliony za mobilní hrazení
či pevné zídky.
„Každopádně budeme rádi alespoň za nějakou ochranu proti
vodě,“ uzavírá Stanislav Hammer
z Velkého Meziříčí.
Martina Strnadová

Stanislav Hammer se přišel podívat na praktickou
ukázku vodní hráze, která by mohla ochránit i jeho
nemovitost u Balinky. Foto: Martina Strnadová

Podrobné informace o systému water-gate najdete též na webových stránkách www.bransevode.cz

