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Projekt MagNet

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje 

MA21/Gemeinde 21

 realizováno v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG   V-A 

Rakousko-Česká republika

 doba realizace: březen 2017 – prosinec 2019

 partneři: Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Dolní Rakousko, Regionální 

rozvojová agentura jižních Čech

 aktivity: 

o Aleje života

o Vzdělávání pro zástupce obcí 

o Oživení center obcí

o Ženy/muži po mateřské/rodičovské dovolené

o E-zpravodaj

o e-mapa příkladů dobré praxe
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Příroda
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Prvá skutečně doložená písemná zpráva o Meziříčí je z roku 1281, ačkoli již ve 30. letech stál na skále

nad řekou Oslavou pevný hrad, jeden z nejstarších šlechtických hradů na Moravě. Město bývalo

z počátku opevněno patrně jen palisádovými hradbami a teprve ve 14. století byly vybudovány

kamenné hradby. A právě do tohoto století můžeme zařadit druhou nejstarší památku města a to kostel

sv. Mikuláše.

Plná městská práva město získalo roku 1408

Do konce 14. století drželi Meziříčí páni z Lomnic, kteří městu dali znak: sedm bílých orlích per

v červeném poli svázaných zlatou stuhou.
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Největšího rozkvětu dosáhlo město v období renesance,

jak o tom svědčí některé dochované domy na Náměstí

zdobené sgrafity. Z nich nejkrásnější a nejcennější je

palácová stavba bývalého luteránského gymnázia, dále

bývalý městský pivovar, zvaný Obecník, a radnice, která

tvoří čelní dominantu celého náměstí.

Za třicetileté války bylo město 8x vypáleno a mnoho

domů zůstalo pustých. V té době vzniká ve městě též

samostatná židovská obec, ačkoli prvé zmínky o Židech

jsou zde již z let 1497 a 1518.

V 18. století v době vlády Marie Terezie a Josefa II.

došlo opět k rozkvětu města. Přes Velké Meziříčí byla

vystavěna císařská silnice Brno – Jihlava a v letech 1783

až 1794 sem císař Josef II. umístil sídlo krajského úřadu

jihlavského kraje.
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• Počet obyvatel města:  
11 800

• Místních částí: 7

• Počet obyvatel 

správního obvodu 
Velkého Meziříčí:                                                                                                            
35 800

• Obcí ve správním 
obvodu Velkého 

Meziříčí:  71
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Město se neustále potýká s nedostatkem v docházkové vzdálenosti dostupných sportovních plácků, 

kde by se mohla soustředit mládež a vybít si svoji přebytečnou negativní energii. Potýká 

s problematickým jednáním mládeže. Určitá vrstva mládeže vyrůstá bez patřičné péče rodičů, tito se 

sdružují a dopouští se protiprávního jednáni, vandalizmu, užívají drogy. Město v minulých letech 

vybudovalo tři obdobné „centra“ v přirozených místech soustředění mládeže. Další přirozené  místo 

je areál Kunšovec. V minulosti zde bylo neoficiální sportoviště - hliněný plácek  se zázemím (boudou) 

udržováno občany svépomocí, Postupně však zařízení chátralo, bouda sloužila jako centrum 

„protiprávního“ chování mládeže. V současné době tato část města zažívá bouřlivý příliv mladých lidí 

a v r 2016 bylo třeba vzniklou situaci změnit, s mladými lidmi odborně pracovat.
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https://hristekunsovec.webnode.cz/o-nas/
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V lokalitě Kunšovec, nacházející se východně od středu města, v přirozeném centru již historicky se 

odehrávajících sportovních aktivit, které se nachází uprostřed zastavěné části. Bylo navrženo zřízení 

zpevněné plochy s umělým povrchem, které bude využíváno pro volnočasové sportovní aktivity. 

Projekt je určen pro všechny věkové skupiny zvláště pak pro děti a mladistvé bydlící ve Velkém 

Meziříčí. Potřeba realizace vychází ze stávajícího neutěšeného počtu hřišť a volnočasových plácků pro 

výše jmenované sociální skupiny ve městě na straně jedné a obrovské poptávky a zájmu občanů po 

neorganizovaně stráveném volném čase na straně druhé. Zájem o toto zařízení vychází i z jednání s 

obyvateli města a volnočasových organizací. Plánovaný projekt vzniknul v lokalitě s vysokou 

koncentrací dětí, mládeže tak i seniorů. V blízkosti této lokality se nachází Základní škola a školní 

jídelna, víceleté gymnázium a rozlehlá sídliště Velkého Meziříčí. Výstavbou projektu vzniknou alespoň 

základní podmínky pro aktivně strávený volný čas. Vybudovaný nízkoprahový víceúčelový plácek 

bude volně přístupný. Budou jej moci využívat občané všech věkových kategorií, zejména pak mládež. 

Město Velké Meziříčí bude hřiště pravidelně udržovat a provádět případné opravy. „Supervizi“ zde 

budou vykonávat sociální pracovníci města a specializovaní pracovníci nízkoprahového centra 

Wellmez.
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Projekt je podpořen z programu

Prevence kriminality MV ČR
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Děkuji za pozornost.

Dotazy?

Bc. Ing. Josef Švec

Město Velké Meziříčí

Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

e–mail: svec@mestovm.cz, tel.: 566781150, 

www.velkemezirici.cz


