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Centra vysočinských
měst hyzdí obludnosti
Rekonstrukce Prioru
v Jihlavě je v nedohlednu. V Nové synagoze ve
Velkém Meziříčí zůstává i nadále vietnamská
tržnice.

Největší strašidla center
vysočinských měst
Jihlava: Prior a průhledy do
podzemí
Třebíč: Budova Grand hotelu
Velké Meziříčí: Vietnamská
tržnice v synagoze
Žďár nad Sázavou: Obchodní
domy na náměstí

Pavel Bajer
Region
Obchodní dům Prior nebo
nepovedené průhledy do podzemí. Většina Jihlavanů si vzpomene právě na tyto stavby při
otázce, co se jim na Masarykově
náměstí nelíbí.
Obchodní dům Prior již straší
návštěvníky jihlavského Masarykova náměstí od roku 1983.
Přitom na jeho místě dříve stál
komplex měšťanských domů z
13. století zvaný Krecl, který byl
zdemolován v roce 1975 pod
dohledem tehdejšího předsedy
Městského národního výboru
Karla Prchala.
Po sametové revoluci se prověřovala možnost demolice
nebo přestavby obchodního
domu. Ten však úplně odstranit nejde, protože jeho základy sahají hluboko do podzemí.
Navíc jej provozuje v současné
době soukromý vlastník.
„Nepředpokládám, že by se v
této otázce v dohledné době něco dělo. Soukromý vlastník nechce úpravy tohoto objektu hra-

Sloupek

„Ošklivky“

Každé větší městečko má na
svém území budovu, za kterou
se stydí. Objekt buď chátrá, je
ošklivý, nebo prostě nezapadá
do konceptu architektů dané
oblasti. S některými padajícími domy je potíž, protože
patří soukromým vlastníkům
žijícím někde na druhé straně
republiky. Jiné objekty se nám
třeba jen nelíbí, ale druhému
ano, a tak je „kvalita“ stavby
posuzována počtem lidí, kteří
jsou pro, nebo proti ní. V tom
bývá zádrhel. Vždyť i taková Eiffelova věž byla Pařížany nenáviděná a kritizovali ji
i takové spisovatelské osobnosti jako Maupassant nebo
Dumas. A hleďme, stačilo pár
desetiletí a Paříž si bez eiffeilovky nikdo nedokáže představit.
Pravda, u nás na Vysočině
žádnou příšernou novostavbu snad ani nemáme. A pod
ty staré „ošklivky“ (a všichni
v Jihlavě mají na mysli Prior),
jsou podepsáni režim s tehdejšími místními politiky.
Petr Klukan

BUDOVA obchodního domu Prior bude ještě dlouho součástí hlavního náměstí krajské metropole.
Foto: archiv JL
dit,“ informoval mluvčí města
Radek Tulis.
Naopak se zdá být vyřešena
otázka nepovedených průhledů
do podzemí. Dva průhledy do
jihlavského podzemí byly vybudovány před necelými dvěma roky. Od samého počátku
mnohým obyvatelům krajského města více než atrakci pro
turisty připomínaly nevzhledná pařeniště. Podle informací
města stálo zhotovení průhledů
162 tisíc korun.
Že se průhledy nepovedly, po
čase uznalo i samotné vedení
města. Delší dobu se uvažovalo, co s nimi. Nakonec se zdá, že
zvítězila varianta, zbavit se jich
úplně.

„Do podzimu bychom chtěli tyto nepovedené průhledy
zadláždit. V současné době na to
město hledá inanční prostředky,“ dodal Tulis.

Velké Meziříčí má ze
synagogy tržnici
Třebíč patří k nejhezčím
vysočinským městům. Přesto
i ona má v centru také svého
strašáka. Budovu Grand hotelu, kterou notně již poznamenal zub času. Místo supermarketu Mana se v prostoru hotelu,
nalézá také prodejna potravin.
„Tato stavba působí na náměstí dosti rušivě. Na tom se shodne
v Třebíči poměrně hodně lidí,“

Do Jihlavy přijíždí cirkus
Originál Berousek i s medvědy
JIHLAVA (pk) - Od středy 25.
do neděle 29. května se v Jihlavě
představí Národní cirkus Originál Berousek.
S novým programem a řadou
přírůstků, takový do Jihlavy přijíždí, cirkus, jehož medvědy proslavil film Oldřicha Lipského Šest
medvědů s Cibulkou.
Cirkus s chovem i drezúrou
medvědů stále úspěšně pokračuje. „Letos se nám 1. ledna narodila trojčata medvíďata,“ říká Marie
Berousková z cirkusu, „jmenují
se Berry, Šanty a Max. Návštěvníci cirkusu budou mít jedinečnou
možnost se během představení

s medvídky vyfotografovat.“ Jak
dodává, pětiměsíční medvíďata
už málem nemohou unést.
„Jako jediný cirkus v Evropě vám
představíme v manéži drezúru
dvanácti koní – složenou z dvanácti arabských plnokrevníků,“
avizuje.
Cirkus se honosí velkým
zvěřincem, a tak návštěvníky
čeká také drezúra exotických
zvířat. Mezi nimi jsou velbloudi, zebry, slon, tibetský jak,
buvol indický, minizebu a další.
Nejen děti pobaví vystoupení
10 papoušků Ara.
(Pokračování na str. 3)

potvrzuje jedna z obyvatelek
města, jejíž jméno je redakci JL
známo.
Úprava budovy je však v
nedohlednu, protože je v soukromých rukou. „Nemáme žádné zprávy o tom, že by se majitel chystal hotel opravit. Jsme
však rádi, že hotel funguje,“ sdělil starosta Třebíče Pavel Janata
(KDU-ČSL).
Ve Žďáře nad Sázavou se jednoho strašáka zbavili. Zchátralý
hotel Bílý lev ze 70. let byl před
necelými dvěma roky zbořen
firmou, která jej vlastnila. Prostor, kde hotel dřív stál, zůstává
oplocený a prázdný.
Obyvatele města však v současnosti trápí zchátralé patrové
obchodní domy s rovnými střechami, které byly postavené v
80. letech v levé části Náměstí
republiky. Stará zástavba byla
tehdy na příkaz tehdejšího
předsedy Městského národního
výboru vybourána.
(Pokračování na str. 2)

VÍKEND PATŘIL V JIHLAVĚ CYKLISTŮM. Již pošesté se jel v krajském

městě extrémní závod horských kol Jihlavská 24 MTB. Závodníky
prověřila rychlá, ale náročná trať, vedená i po Staré plovárně. Na
snímku právě z tohotu úseku veterán Karel Hnátek. Více o závodu na
straně 16.
Foto: Vladimír Šťastný

Rozhovor

Gerhát: Klasická branná výchova
se do základních škol nevrací

Ivan Gerhát z Ministerstva obrany školil
v Jihlavě učitele ZŠ v Přípravě občanů k obraně
státu.
Pavel Bajer

Proč stát zavedl před třemi
lety Přípravu občanů k obraně státu (POKOS) do vzdělávacího programu základních
a středních škol?
Východiskem je zákon O
zajišťování obrany ČR č. 222
z roku 1999. Znamená to, že se
nejedná o novou záležitost, která by reagovala na aktuální vývoj
v Evropě, ať je to situace na
Ukrajině nebo migrace. Uspíšilo
to, že vláda v roce 2013 schválila Koncepci přípravy občanů
k obraně státu a v této době se
zrovna aktualizoval Rámcový
vzdělávací program pro základ-

v bezpečnostním systému ČR.
Poslání a úkoly armády, její úkoly při misích v zahraničí nebo její roli v krizových situacích.

Ing. Ivan
Gerhát
ní školy. Do něho byly požadavky na výuku ze strany Ministerstva obrany zakomponovány.
Znamená to, že se do škol
vrací klasická branná výchova, kde se žáci dozví například, jak si nasadit plynovou
masku nebo jak postupovat
v případě jaderného útoku?
Je to spíše teorie. Věci, o kterých hovoříte, zatím neřešíme.
Nejsou ani v naší kompetenci.
Snažíme se učitelům a žákům
ozřejmit místo ozbrojených sil

To se však týká pouze
základních a středních škol.
Plánujete zavedení POKOS
také na vysokých školách?
Zatím ne, protože nám k tomu
výše uvedený zákon nedává
mandát. Naší cílovou skupinovou skupinou jsou však pedagogové, jak ti, kteří již vyučují, tak
i ti budoucí. Proto jsme navázali
kontakt se všemi pedagogickými fakultami v ČR. Snažíme se je
přesvědčit, aby se touto problematikou při přípravě budoucích
pedagogů zabývaly. Máme totiž
signály, že ne na všech pedagogických fakultách to probíhá a
usilujeme o zlepšení stavu.
(Pokračování na str. 3)

