Mimořádné setkání
se starostou města

LINDT - NOVĚ v prodejně od 7. 10. 2013

Mimořádné setkání starosty Radovana Necida s občany tentokrát
s vyhlášením soutěže a s hostem
■ 17. 10. 2013 v 16 hodin na malé scéně v Jupiter clubu, Velké Meziříčí.
V úvodu budou vyhlášeni vítězové soutěže Rozkvetlé město, a poté bude
beseda s hostem, ekologem Viktorem Třebickým na téma Ekologická stopa
Velkého Meziříčí a využití obnovitelných zdrojů energie
v domácnostech a o možnostech získání dotace v této oblasti.
–měú–
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Archeologové zkoumají unikátní řez historií města
Rozsáhlé výkopy kolem povodí
podél náměstí ve Velkém Meziříčí odkryly naprosto unikátní
řez historií města. Zatím jsou
nejstarší archeologické nálezy
datovány do 14. století, ale lze
očekávat i starší.
Práce na stavbě největší protipovodňové stěny kolem levého
břehu Balinky pozdrží důležitý
a rozsáhlý archeologický průzkum. Dlouhý a hluboký výkop
hned za domy na spodní straně
náměstí odhalil jednotlivé vrstvy
z různých století, v nichž archeologové objevili velké množství
nálezů. „Každý nález si můžeme
zasadit do konkrétního profilu.
Velice cenné je, že to máme poskládané v jednom řezu – celý
průběh města od počátku až
po současnost. To nemá obdoby,“ uvádí archeolog a ředitel archeologické společnosti Pueblo,
o. p. s. Pavel Hušták. Podle něj
jsou jednou z nejdůležitějších
věcí nálezy desítek zachovalých
dřev. Pomocí dendrochronolo-

gie lze totiž určit stáří stromu
a díky tomu i upřesnit datování
keramických a dalších nálezů ze
stejné vrstvy. „Budeme to mít
přesně datováno na rok, kdy byl
strom pokácen. To je to nejúžasnější, co tady pro Velkomeziříčsko a celé Žďársko může být. To
nemá obdoby a doposud tady
výzkum takového rozsahu nebyl
prováděn,“ zdůrazňuje Hušták
a podotýká, že to je i díky dobré
spolupráci s investorem stavby
protipovodňové ochrany města,
v tomto případě Povodí Moravy.

Našly se střepy, ale
i kůže či polský plot

Stěnu hlubokého výkopu pokrývají desítky značek dvojího
druhu. Jedny slouží k dokumentaci řezu pomocí fotogrametrie. Druhé označují objekty
v jednotlivých vrstvách, které
interpretují archeologické události. „Díky přesným popisům
i definici místa získané nálezy
dokážeme zasadit do kontextu.

Výstupem by tak měl být časový sousled na základě datování
nálezu z těch jednotlivých vrstev,“ vysvětluje P. Hušták. Proto
když archeologové objevili velké
množství odřezků kůží či keramických střepů, bylo jim jasné,
že nejde o nálezy staré třeba jen
dvacet let, ale celá století, neboť
ležely v dané vrstvě. Například
zbytků kůží je v jednom místě opravdu ohromné množství.
To nemůže být náhodné, ale je
to důsledkem nějaké výrobní
činnosti, třeba kožařství nebo
čižmářství. A ještě jedna zajímavost, právě zbytky kůží se podařilo archeologům zachytit jedině
díky tomu, že byly ve vlhkém
prostředí. V suchém by se dávno rozpadly. Dalším zachovalým
nálezem je třeba tzv. polský plot,
tedy dřevěná palisáda propletená větvemi, která mohla sloužit současně jako ochrana proti
vodě i jako součást hradeb. Našla se i keramika s příměsí slídy
typická pro 14. století.
Pokračování na straně 4

Rozhledna na Fajťáku bude
Předseda Ski klubu Velké Meziříčí ing. Jiří Novotný hovoří
v následujícím rozhovoru pro
náš týdeník o rozhledně, která
bude stát v jejich areálu na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí.

Předseda ski klubu ing. Jiří Novotný ukazuje místo,
kde bude stát nová rozhledna. Foto: Iva Horká

Uzavírka místních komunikací je o pár dní
zkrácena
Od 7. 10. do 15. 11. 2013 jsou uzavřeny místní komunikace
Nábřežní (od místa za vjezdem k zásobování Penny, až po křižovatku se silnicí II/602 – Sokolovská) a místní komunikace
Ostrůvek ve Velkém Meziříčí (od křižovatky se silnicí II/360 –
K Novému nádraží až po lávku od ulice Komenského) v rámci
jejich opravy při dokončování stavby protipovoňových opatření.
–měú–

Jak vlastně vznikla myšlenka
na výstavbu rozhledny?
Myšlenka se zrodila před třemi lety
ve ski klubu v rámci úvah o dalších
možnostech rozvoje areálu. Zamýšleli jsme se nad tím, jak vyrovnat
disproporce v počtu zaměstnanců
mezi letní a zimní sezonou a jak
zabezpečit na léto práci pro ty, které
nechceme ztratit. Rozhledna nám
připadala jako výborný nápad nejenom pro náš areál, ale i pro město.
I proto jsme při výběru architektonického řešení rozhledny oslovili
občany města a byli jsme velice
rádi, že jejich hlasování vyznělo
stejně jako hlasování v rámci ski
klubu. Pokračování na straně 3

Ředitel archeologické společnosti Pueblo Pavel Hušták ukazuje na zachovalý
polský plot – dřevěnou palisádu propletenou větvemi. Foto: Martina Strnadová

Generál Jiří Jaroš má nyní
památník ve svém rodném městě

Nový památník Jiřího Jaroše. Foto: Iva Horká

Vzdát natrvalo hold rodákovi
a válečnému hrdinovi gen. Jiřímu
Jarošovi, který se narodil ve Velkém Meziříčí a navštěvoval zdejší

ing. Ladislav Molnár
Zahradní centrum v Budišově

ZAHAJUJEME PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ
otevřeno po-pá 9-17 hod
sobota 8-12 hod

tel.: 568 875 403, 736 484 434,
736 484 435

gymnázium, se rozhodli Velkomeziříčští. S nápadem umístit
památník tomuto hrdinovi v jeho
rodném městě přišla předsedkyně

Vlastivědné a genealog. společnosti
Helena Švecová. Té bylo poté nápomocno jak vedení radnice či příslušných institucí, tak další ochotní
lidé ve městě i mimo něj, včetně
generálových potomků. Slavnostní
odhalení památníku a nově zrestaurované pamětní desky z Jarošova rodného domu proběhlo 4. 10.
na místním hřbitově. Tedy v roce,
kdy uplynulo 70 let od popravy
J. Jaroše. Autorem díla je Milan
Štoksa a restaurátorem desky Miroslav Štěpánek. Krom starosty R.
Necida, některých radních a dalších osobností, přijela také dcera
J. Jaroše Helena Dolková se svým
manželem a synem Jiřím a manžel
vnučky Věry, P. Halaška. Přítomen
byl též historik plk. Eduard Stehlík
a ředitel Krajského vojen. velitelství
v Jihlavě Jan Ňachaj s vojenským
doprovodem. Pokračování str. 2

ZAHRADNICTVÍ, Vídeň 91
Aktuálně: Od 11. 10.
bohatý sortiment růží (27 odrůd).
Od 17. 10. prodej ovocných stromků.
Otevřeno: st, čt 8–12, 13–17,
pá 8–12, 13–18
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Za luteránským
gymnáziem
objevili loštický
pohár
Jedna z nejdůležitějších parcel
ve městě, co se týká nálezů, je
za domem pánů z Lomnice,
tedy renesančním palácem z lu-

teránské koleje. „Máme odtud
už celou sbírku renesančních,
velice reprezentativních kachlů s pěknou plastickou výzdobou, a také nález loštického
poháru,“ vyjmenovává Hušták.
Jde o typickou keramiku s puchýřkovitým povrchem, jejíž
výroba probíhala od konce 14.
do poloviny 16. století v Lošticích na Moravě. „Zajímavé je,
že tyto poháry se distribuovaly

už tehdy do celé Evropy a jeden
je dokonce ztvárněn i na obraze Hieronyma Bosche Zahrada
pozemských rozkoší,“ dodává
zajímavost archeolog s tím, že je
to vůbec první nález takového
typu keramiky ve Velkém Meziříčí. Z dalších nálezů, jež napoví
více o životě našich předků, jsou
třeba odkryté zdi, ale také kosti
nebo makrozbytky, jako třeba
pecky, semena, obilky, které se

získávají flotací přes jemná síta.
Zachovalé organické materiály
pomohou zrekonstruovat i přírodní prostředí ve středověku.

Výzkum bude
u konce možná
za rok

„Nyní už máme asi pět beden
nálezů, a to provádíme průzkum
od konce září,“ říká Hušták

s tím, že archeologové budou
na místě ještě tak další tři týdny, tedy celkem měsíc v terénu.
Za tu dobu se jim nakupí beden možná i padesát. Poté bude
probíhat základní zpracování –
omytí a ošetření nálezu, každý
dostane své evidenční číslo, pak
jich část půjde na konzervaci,
další ke zkoumání desítek odborníků. Může trvat ještě tak
rok, než bude práce archeologů

u konce,“ poznamenává ředitel
společnosti Pueblo, o. p. s.
O výsledcích výzkumu by se
pak mohli více dozvědět i lidé
ve městě, archeologická společnost je ochotna veřejnost informovat. „Podle zájmu města,
případně Povodí Moravy, může
proběhnout výstava, prezentace v podobě informační tabule a podobně,“ uzavírá Pavel
Martina Strnadová
Hušták.

Fotogalerie z archeologického průzkumu

Stěna výkopu je pokryta bílými papírky s čísly, jimiž si archeologové označují
jednotlivé vrstvy, nálezy apod. Foto: Martina Strnadová

Pro získávání jednotlivých vzorků jsou využívány různé způsoby, flotací se oddělují
ty nejmenší částice. Foto: Martina Strnadová

Pracovnice archeologické společnosti přímo v terénu popisuje speciální snímek –
fotogram. Foto: Martina Strnadová

Mezi archeologickými nálezy jsou různé keramické střepy, železa, zbytky kůže, ale
i kosti či pecky a obilky. Foto: Martina Strnadová

Jedna z nejdůležitějších parcel ve městě z hlediska archeologických nálezů je za
palácem pánů z Lomnice. Foto: Martina Strnadová

I na pohled nezajímavé kousky hlíny archeologům odkrývají poznatky. Maznicí se
zbytky zrn například předkové opravovali obydlí po požáru. Foto: Martina Strnadová

