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Milí čtenáři,
v září jsme pro vás uspořádali výroční
konferenci s příznačným názvem Pětiletka – splněno na 110 %. Ne nadarmo
jsme volili recesi tohoto druhu. Po více
než pěti letech fungování Regionální rady Jihovýchod nemáme totiž zač
se stydět, spíše naopak. Když začnu
plněním cílů programu, které jsme si
v roce 2006 stanovili a čísly, která znamenají nové či zrekonstruované silnice
v regionu, přestupní terminály veřejné dopravy, desítky kilometrů nových
cyklostezek, nové služby a atraktivní
cíle pro turisty či vysoké počty nových
technologií a vybavení ve školách,
zdravotnických zařízeních, na sportovních hřištích či krásná zrekonstruovaná

centra měst, vidíme, že se daří dostát
našim představám nejen s kvalitními
výsledky, ale také s výborným tempem
čerpání evropských peněz. V žádném
případě není a nikdy nebylo naším cílem v čerpání závodit. Pro současnou
strategii řízení programu byly zejména
následující důvody:
splnit pevné termíny pro možnost čerpání evropských fondů z Bruselu na každý
jednotlivý rok (tzv. pravidlo N+3);
s již dlouho dopředu avizovaným poklesem kurzu eura vůči koruně získat co
největší objem prostředků do regionu
s vyšším kurzem za euro – tedy dříve,
protože celková alokace programu je
fixována v eurech. Změna v celkovém
finančním objemu programu od roku
2006 k dnešnímu dni činí díky poklesu
kurzu téměř tři miliardy korun (!);
s ohledem na pravidlo N+3 vytvořit časový a finanční prostor pro řešení velkých
strategických projektů, které jsou časově
náročnější na přípravu a realizaci;
v ytvořit rezervu pro případné navýšení
prostředků v ROP Jihovýchod (z jiných
OP nebo dalších zdrojů), zvláště pro prioritu 3 – Rozvoj měst a venkova.

S blížícím se koncem tohoto programového období se ROP Jihovýchod také připravuje na nové období 2014–2020. Jsme připraveni využít všech zkušeností a znalostí
regionu, které jsme dosud z praxe nabyli.
Věřím, že náš stabilní tým, se kterým se
posledních několik let potkáváte, vás bude
i nadále profesionálně provádět úskalími evropských dotací. Současné výborné
výsledky nás přesvědčují o tom, že není
dobré měnit fungující systém, i když vždy
máme a víme co zlepšovat.
Hezký podzim bez finančních chmur a depresí!
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Nové výzvy ROP Jihovýchod
V Brně dne 7. září 2011 zasedal již po třiatřicáté Výbor Regionální rady Jihovýchod. Kromě tradičních bodů jednání,
které jsou důležité pro běžný chod Úřadu Regionální rady, schválil také šest
projektů v oblasti podpory 3.1 Rozvoj
urbanizačních center. Jednalo se o projekty města Brna a také Diecézní charity
města Brna. Díky evropským dotacím
vzniknou zařízení krizové sociální pomoci, azylové domy a noclehárny. Podporu získala výstavba základní školy či
rekonstrukce mateřské školky v Brně.
Výbor Regionální rady Jihovýchod vyhlásil další možnost čerpat evropské dotace
na podporu zařízení neziskové sociální
péče. Až do konce letošního roku mohou
obce od 500 do 50 000 obyvatel, jimi zřízené organizace, svazky obcí a nestátní

Žadatel

Schválené projekty z oblasti podpory 3.1
Rozvoj urbanizačních center

Schválená dotace
v Kč

Statutární město Brno

Městské středisko krizové sociální pomoci
pro osoby v extrémní sociální tísni

Diecézní charita Brno

Denní centrum pro lidi bez domova
a nízkoprahové ubytovací zařízení

Statutární město Brno

Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Brno,
Zeiberlichova 49

Statutární město Brno

Stará školka

Statutární město Brno

Základní škola Otevřená

97 077 207,78

Statutární město Brno

Víceúčelová tělocvična při EZŠ
a MŠ Čejkovická

38 072 413,00

neziskové organizace podávat projekty
chráněného bydlení, nízkoprahových denních center nebo projekty na zkvalitnění

8 901 999,66
9 170 111,90
22 672 852,80
5 069 791,00

péče o seniory v pobytových zařízeních.
Regionální rada Jihovýchod rozdělí do sociální oblasti ještě 360 milionů korun.

Čím projekty ROP Jihovýchod
přispěly k rozvoji regionu?
Po silnicích, obchvatech, křižovatkách a mostech, projede denně 340 tisíc vozidel (D1
u Prahy má denní průjezd 90 tisíc vozidel).
V nových přestupních terminálech denně
přestupuje 66 tisíc lidí.
Po 87 kilometrech cyklostezek projíždí
denně až 12 tisíc cyklistů a in-line bruslařů.
N
 ové nízkopodlažní ekobusy svezou každý den 50 tisíc cestujících.
Nové nízkopodlažní tramvaje ujedou každý rok 65 milionů místokilometrů.
Obnovené památky navštíví 2 miliony návštěvníků ročně (nejnavštěvovanější památ-
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ka ČR, Katedrála sv. Víta, má roční návštěvnost 1 milion).
Ostatní objekty turistické infrastruktury
(hotely, penziony, TIC, rozhledny, naučné
stezky, atd…), jejichž výstavbu či rekonstrukci jsme podpořili, navštíví každý rok
4,5 milionu lidí.
O
 bjekty pro kulturní a volnočasové využití
(kulturní domy, divadla, ZOO, sportoviště,
dětská hřiště, parky,…) vykazují každý rok
více než 5 milionů návštěv.
N
 ové školy a školky navštěvuje 31,5 tisíc školáků a předškoláků.

 nemocnicích a zdravotnických zařízeních
V
jsme podpořili projekty do zlepšení přístrojového vybavení a léčebného prostředí, které
každý rok pomáhají 150 tisíc hospitalizovaných
a 500 tisíc ambulantně léčených pacientů.
Bylo zřízeno či rekonstruováno 420 lůžek
v objektech sociálních služeb a 200 míst
v denních stacionářích.
Bylo vytvořeno 275 pracovních míst, celkový závazek schválených projektů je přes 600
nových pracovních míst.

www.jihovychod.cz

Velký přehled čerpání z ROP Jihovýchod
Vážení čtenáři,
v následujících číslech newsletteru vás budeme postupně seznamovat s informacemi, jak se daří čerpat dotace z ROP Jihovýchod v jednotlivých částech našeho regionu. Díky názorným mapkám lehce zjistíte, jaké projekty a výše dotace byly
poskytnuty jak ve vašem, tak i dalších okresech Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.
Na úvod jsme pro vás připravili souhrnné přehledy u obou krajů, zajímavou informací pro vás určitě bude výše investice do jednotlivých
okresů přepočtená na obyvatele.

Investice dle okresu
v Kč na obyvatele

Projekty ROP Jihovýchod v jihomoravském kraji
srpen 2011

Okres

Investice dle prioritních os v mil. Kč
Okres

Dopravní
infrastruktura

Cestovní
ruch

Občanská
vybavenost

Blansko

486

90

224

Brno-město

726

507

760

1 091

466

247

Břeclav

423

248

192

Hodonín

460

149

236

Vyškov

369

148

58

Znojmo

582

121

168

Celkem

4 138

1 730

1 885

Brno-venkov

486
90

224

Blansko

726 507 760

369

1 091
466

148 58

Vyškov
247

Brno-město

Kč z ROP
Jihovýchod
na obyvatele

Blansko

7 450

Brno-město

7 100

Brno-venkov

9 200

Břeclav

7 350

Hodonín

5 300

Vyškov

6 400

Znojmo

6 500

Celkem
(průměr)

7 043

Brno-venkov
460
582
121

149

168
423

248 192

236

Hodonín

Znojmo
Břeclav

Vysvětlivky:
Investice dle prioritních os
Dopravní infrastruktura
Cestovní ruch
Občanská vybavenost

www.jihovychod.cz

Hodnoty v mil. Kč

3

Velký přehled čerpání z ROP Jihovýchod
Projekty ROP Jihovýchod v kraji Vysočina
srpen 2011
Investice dle prioritních os v mil. Kč
Okres

Dopravní
infrastruktura

Havlíčkův Brod

Vysvětlivky:

Cestovní
ruch

266

52

233

1 584

286

806

Pelhřimov

523

109

275

Třebíč

579

256

268

Žďár nad Sázavou

700

210

352

3 653

912

1 934

Jihlava

Celkem

Investice dle prioritních os

Občanská
vybavenost

Dopravní infrastruktura
Cestovní ruch
Občanská vybavenost

Hodnoty v mil. Kč

266

Investice dle okresu
v Kč na obyvatele
Okres
Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod

Kč
z ROP Jihovýchod
na obyvatele
5 750

Jihlava

23 250

Pelhřimov

12 400

Třebíč

52 233

9 600

Žďár nad Sázavou

10 550

Celkem (průměr)

12 310

700

523

109

275

Pelhřimov

352

Žďár nad Sázavou

1 584

806
286

Jihlava
579

256

268

Třebíč

4

210

Unikátní přibyslavská cyklostezka
po staré železniční trati

V pátek 9. září byla slavnostně otevřena nová cyklostezka z Přibyslavi
do Sázavy. Stezka vede romantickou
trasou bývalé železniční trati v délce
téměř 9 kilometrů. Projekt podpoří
Regionální operační program Jihovýchod dotací ve výši 25 milionů korun.

Město Přibyslav se rozhodlo k výstavbě cyklostezky využít více než 100 let starou železniční trať. Po historické železniční dráze jezdily od roku 1997 výletní vlaky, na jaře roku
2006 vlastník provoz ukončil kvůli vysokým
provozním nákladům. Cyklostezka byla
možností, jak návštěvníkům zachovat toto
výjimečné místo. Trasa cyklostezky tak vede
půvabným prostředím biokoridoru horního
toku řeky Sázavy, typickou krajinou Vysočiny – lesem, polem i kolem skalních stěn.

protože v zimě bude sloužit běžkařům.
Město Přibyslav zajistí běžkařské trasy.
Na trase stezky jsou zřízena dvě větší odpočinková místa s lavičkami se stolky a jednoduchým zastřešením, také stojany na kolo.
Po cestě si zájemci mohou na informačních
tabulích přečíst podrobnosti o cyklostezce,
okolních obcích a historii železniční trati.

Cyklostezka je vhodná pro cykloturisty, in-line bruslaře, vozíčkáře, pro pěší turisty maminky s kočárky, i děti s koloběžkami. Zákaz
vjezdu na ni mají motorová vozidla. Na nově
vybudované stezce bude rušno po celý rok,

Hotel Artaban v Žirovnici

Na jižní straně náměstí v samém centru Žirovnice vyrostl místo původních
objektů určených k demolici nový
hotel, který nyní poskytuje služby
ve standardu ****.
www.jihovychod.cz

Díky dotaci 23 milionů korun z ROP Jihovýchod nový hotel od září nabízí 24 lůžek,
salonek pro pořádání školení a seminářů
a restauraci. Celý komplex je bezbariérový. Podobné zařízení ve městě a jeho okolí
dlouhodobě chybělo, jeho vybudováním
bude významně podpořen rozvoj cestovního ruchu této oblasti. Díky hotelu bylo
vytvořeno 12 nových pracovních míst.
Ke komplexu patří bowling se dvěma drahami a welness – relaxační zóna, ve které
je hostům k dispozici sauna s ochlazovacími sprchami, solárium a výřivky. Na vlastní
náklady investor dále vybudoval kosmetické studio a víceúčelový sál pro pořádání
kulturních i sportovních aktivit. V recepci
hotelu funguje informační centrum, kde

jsou k dispozici mapky s doporučením
turistických nebo cykloturistických tras
v okolí, půjčovna lyží, kol a walking holí.
ROP Jihovýchod v Žirovnici podpořil dotací také projekt Knoflíkářské muzeum v zámeckém pivovaru.
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Pětiletka ROP Jihovýchod nabídla zajímavý
pohled do budoucnosti evropských fondů
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Zástupci Úřadu Regionální rady Jihovýchod prezentovali současný stav čerpání
dotací z ROP Jihovýchod, představili úzká
místa při realizaci projektů a dotkli se
i aktuálního tématu kontroly evropských
fondů. Širokému publiku více než 230
posluchačů představili starostové měst
Slavkov u Brna a Olešnice, zástupci města Havlíčkův Brod, města Brna a Jihlavy
své úspěchy i překážky při čerpaní dotací
Hejtman Jihomoravského kraje Michal
Hašek 14. 9. 2011 úvodním slovem zahájil již pátý ročník konference ROP
Jihovýchod, tentokrát na téma současného stavu ROP Jihovýchod a budoucnosti evropských fondů po roce 2014.
Hejtman Hašek ve svém vystoupení vyjádřil potěšení, že se Jihomoravskému kraji
daří čerpat evropské peníze z ROP Jihovýchod velmi dobře. Na jižní Moravě a Vysočině byly schváleny evropské projekty
za téměř 15 miliard korun. Konečným příjemcům dotací ROP Jihovýchod proplatil
9,5 miliardy korun.

6

z fondů EU, ukázali své úspěšné projekty,
které realizovali a přidali návrhy a nápady
na změny pro budoucí plánovací období.
Odpolední část konference byla věnována pohledu do budoucnosti – přípravám
a prioritám pro budoucí programové období 2014–2020. V panelové diskusi nastínil pohled Ministerstva pro místní rozvoj ČR náměstek ministra Daniel Braun.
Své postřehy přidal renomovaný odborník na evropské fondy Petr Zahradník
a do diskuse se zapojil také hejtman kraje
Vysočina Jiří Běhounek, který mimo jiné
řekl:
„Je nutno regionální dimenzi udržet,
o tom není žádná diskuse. Pokud nějaké
peníze budou, tak je potřeba, aby byly
v krajích a regionech udrženy. Peníze pro
regiony jsou peníze pro stát.“
Všem účastníkům i přednášejícím děkujeme za účast a těšíme se nashledanou opět příští rok.

www.jihovychod.cz

V novém Pavilonu interních oborů
Nemocnice Nové Město na Moravě se opět léčí
budova s novým rehabilitačním bazénem, která začala sloužit pacientům
v září letošního roku.

Poslední tři roky byly v areálu novoměstské nemocnice ve znamení čilého
stavebního ruchu. Za částečného provozu se zde od roku 2008 rekonstruoval celý pavilon interních oborů. V průběhu těchto tří let vyrostla moderní

Investorem stavby je Kraj Vysočina, rekonstrukce Pavilonu interních oborů přišla
celkem na téměř 432 milionů korun, více
než 30 % pokryje dotace z ROP Jihovýchod. Původní budova interních oborů
fungovala již od roku 1942, proto byla
třeba její kompletní rekonstrukce. Pavilon
interních oborů má kapacitu 120 lůžek
ve dvou a třílůžkových pokojích, 11 lůžek
pro hemodialýzu a 11 lůžek na společné
jednotce intenzivní péče. V přízemí pavilonu je pro pacienty připraven moderní ambulantní trakt, v suterénu je pak umístěno

jedno z nejmodernějších rehabilitačních
center v Kraji Vysočina. V nových prostorách bude poskytována fyzikální terapie
a léčebná tělesná výchova. K dispozici je
vodoléčebný sál se cvičebním bazénem,
vířivkami, multifunkčními vanami na podvodní masáže a perličkové lázně. Přístrojové vybavení jednotlivých oddělení splňuje
veškeré požadavky dané zdravotními pojišťovnami a umožní přesnější diagnostiku
a léčbu širokého spektra nemocí. Služeb
Nemocnice Nové Město na Moravě využívá spádově více jak 120 tisíc obyvatel ze
žďárského okresu a přilehlých oblastí.

Vysočina nabízí 860 km jezdeckých stezek
Pro příznivce jezdecké turistiky byla
v Kraji Vysočina vyznačena síť jezdeckých stezek o celkové délce 864 km doplněná o služby 150 jezdeckých stanic.
Slavnostní otevření stezek proběhlo
21. 9. v Hospodářském statku v Bohuslavicích.
Síť značených tras pro pěší a cyklo turisty
je na Vysočině nově doplněna o značené
trasy pro jezdce na koních. Páteřní jezdecké trasy vedou přes celý kraj a navazují
na východočeské a jihočeské trasy, které
směřují až do sousedního Rakouska. Pro
značení tras byla využita metodika značení používaná Klubem českých turistů, v regionu tak turisté najdou trasy s červenými,
www.jihovychod.cz

modrými, zelenými a žlutými jezdeckými
značkami a navigují je směrovky s názvem
„Jezdecká stezka Kraje Vysočina“. Při putování Vysočinou po značených trasách již
nebudou mít jezdci problémy s blouděním či neprostupným terénem, ani s majiteli pozemků, kteří by jim zakázali vstup
na svůj pozemek. I díky jezdeckým stanicím na trasách je turistika na koni v regionu Vysočina mnohem pohodlnější, neboť poskytují potřebné zázemí pro turisty
v sedle a ustájení pro jejich koně, mnohdy
ale i řadu dalších zajímavých služeb. Jezdecké trasy tak přinášejí výhody turistům,
koním, jezdeckým stanicím a též zatraktivnění celému regionu. Pro usnadnění
orientace na trasách je turistům k dispo-

zici soubor map obsahující vyznačené jezdecké trasy na Vysočině, jejich podrobný
popis, kontakty na jezdecké stanice a další
služby. Vyznačení jezdeckých tras bylo realizováno v rámci projektu podpořeného
z ROP Jihovýchod, celkové náklady činily
2,8 milionů korun.
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Tipy na výlety s ROP Jihovýchod – 5. Část
Vážení čtenáři, v tomto čísle vám přinášíme doporučení na několik míst, kam je
možné vyrazit i ve vrtkavém období babího léta, tzn. takřka za každého počasí.
Vznik těchto nových turistických atraktivit
nebo úpravu jejich nejbližšího okolí spolufinancoval ROP Jihovýchod.

obuvníky, čalouníky, kloboučníky a kožešníky.
Atmosféru bývalého pivovaru pak navozuje
malá expozice části pivovarnické výroby v 1.
patře budovy. Parková úprava okolí pivovaru je
příjemným místem pro odpočinek dospělých
a dětské hřiště s prolézačkami zase pro zábavu
dětí. Muzeum je otevřeno od 9.00 do 17.00
hodin mimo pondělí.

VYSOČINA
1. Knoflíkářské muzeum
v zámeckém pivovaru v Žirovnici
Od 1. října 2011 můžete v Žirovnici navštívit
unikátní Knoflíkářské muzeum v budově
zámeckého pivovaru. Barokní zámecký pivovar
z roku 1640, který je kulturní nemovitou
památkou,
byl
nově
zrekonstruován
a zpřístupněn veřejnosti. V muzeu uvidíte
expozice knoflíkářství a perleti, šicích strojů
a pivovarnictví. Expozice perleťářství začíná
za zvuků moře v podmořském světě, kde
je zobrazen lov lastur a ulit, z nichž se získává
perleť. Uvidíte ukázky různých druhů perletě,
jejich naleziště a perleťářské stroje. Seznámíte
se s tím, jak historická perleťářská dílna vypadala
a jaké výrobky dokázali vyrobit žirovničtí
perleťáři. V expozici šicích strojů je vystavena
kolekce, kterou shromáždil za léta sběratelské
činnosti Jiří Vetýška. Jsou zde ukázky šicích
stojů pro domácnost, pro krejčovské dílny, pro
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2. Zřícenina hradu Zubštejn
Rozhlehlá zřícenina hradu Zubštejn se tyčí
na skalnatém břehu řeky Svratky u vesnice Pivonice nedaleko Bystřice nad Pernštejnem v nadmořské výšce cca 668 metrů. Hrad nazývaný
původně Kámen, byl postaven zřejmě ve 14.
století a patřil pánům z Medlova, později z Pernštejna. Svým rozsahem a dochováním pozůstatků obytného paláce a vstupní věže se řadí mezi
nejvýznamnější památky středověkých dějin
celého Bystřicka. K místu se pojí několik pověstí – O pokladu ve zřícenině, O duchu nešťastné Blaženky, která zde pyká za svou zrazenou
lásku, O tajné chodbě. Od roku 2009 probíhaly
na hradě stavební úpravy, byla zajištěna jeho
stabilita, obnoven původní přístup, vystavěny
dřevěné lavičky pro odpočinek návštěvníků.
Z nového dřevěného mostku budete mít rozhled do širokého okolí, jižně až téměř k Brnu,
jihozápadně na Křižanovsko. Na nádvoří hradu

si můžete prohlédnout repliky obléhacích strojů – dva historické praky a obléhací věž. Přijeďte
navštívit jedno z nejromantičtějších míst Vysočiny. Hrad je volně přístupný celoročně.
3. Bazilika sv. Prokopa v Třebíči
Jedinečný třebíčský soubor – bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť a židovský hřbitov byly v roce
2003 zapsány na prestižní Seznam světového
a kulturního dědictví UNESCO. Hned po Jeruzalému jsou třebíčské židovské památky jedinými, které byly samostatně takto zapsány
na seznam UNESCO. Bazilika sv. Prokopa patří
ke klenotům středověkého evropského stavitelství. Chrám byl vybudován pravděpodobně
v letech 1240–1260 v takzvaném přechodném
stavebním slohu. Celková koncepce trojlodního chrámu je románská, ale objevují se v ní
už nové prvky právě nastupujícího gotického
slohu. K bazilice sv. Prokopa se nyní dostanete
původní přístupovou cestou, která byla vybudována v minulém roce a která spojuje baziliku
s židovskou čtvrtí. Klášterní kostel v Třebíči patří k největším a nejpozoruhodnějším stavebním monumentům 13. století nejen v českých
zemích, ale i v celé střední Evropě. Pokud vás
láká historie, Třebíč opravdu stojí za výlet!
Bazilika je v období října až května otevřena
v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 17.00 hodin,

www.jihovychod.cz
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do soboty od 9.00 do 17.00 hodin. Protože
přímo v budově sídlí také turistické informační
centrum, dostane se vám zde nejlepší péče
a informací, kam si váš výlet dále prodloužit.

1. Muzeum a informační centrum
Vedrovice
Obec Vedrovice leží 6 km od Moravského
Krumlova. Vedrovice jsou známy četnými
archeologickými nálezy z období neolitu.
V obci i jejím blízkém okolí, zejména na úpatí
lesního komplexu Krumlovský les, jsou
k vidění unikátní naleziště středoevropského
neolitu asi 6000 až 4000 let př. n. l., které
odborníci zkoumají již řadu let. V roce 2010
bylo ve Vedrovicích otevřeno muzeum
zdejších archeologických nálezů a tradičních
nástrojů venkova 19. a 20. století. Celoročně
si zde návštěvníci mohou prohlédnout dvě
expozice: Vedrovice před 6000 lety – o životě
zemědělců, o pohřbívání a Krumlovský
les – těžba kamene rohovce. V období letní
sezóny je otevřena Venkovská stodola, kde
jsou k vidění exponáty s tématikou venkova.
Prohlédnete si zde staré zemědělské stoje jako
mlátičku, selský vůz, koňský pluh a nejrůznější
řemeslné nástroje. Muzeum má otevřeno
od května do října od úterý do pátku od 10.00
do 18.00 hodin a o víkendech od 14.00
do 18.00 hodin. Od listopadu pak od úterý

2. B
 rno židovské
Židovské památky v Brně patří mezi nejcennější
na Moravě. Zdejší židovský hřbitov patří k nejvzácnějším a nejzachovalejším v celoevropském měřítku. Židovská synagoga na Skořepce
je unikátní svou funkcionalistickou architekturou. Na brněnském židovském hřbitově bylo
na konci roku 2010 otevřeno turistické informační centrum s přednáškovým a výstavním
sálem. Prohlédnout si zde můžete expozici
středověkých náhrobků z přelomu 15. a 16.
století a vzácných synagogálních opon. Ze
zvukového informačního panelu tzv. mluvící
mapy se dozvíte zajímavé informace, půjčit si
můžete audio průvodce a orientační mapku
s vyznačenými zajímavostmi. K shlédnutí je
pro vás připraven hodinový dokumentární film
o židovských památkách, tradici, kultuře, tragédii a také odkazu brněnských a moravských
židů. Židovský hřbitov v Brně-Židenicích a turistické informační centrum můžete v měsíci
říjnu navštívit od neděle do čtvrtka od 9.00
do 17.00 hodin, v pátek od 9.00 do 16.00 hodin. O sobotách a hlavních židovských svátcích

v pátek od 9.00 do 15.00 hodin a o víkendech
od 12.30 do 17.00 hodin.

www.jihovychod.cz



historická zahrada

má hřbitov a TIC zavřeno. Vyplatí se navštívit
webové stránky projektu www.jewishbrno.eu,
kde najdete spoustu dalších tipů a informací.
3. Zámek Slavkov – Austerlitz
Slavkovský zámek je jedním z nejstarších dochovaných panských sídel na Moravě a národní
kulturní památkou. Historie zámku začíná ve 13.
století, kdy zde byla vybudována komenda řádu
německých rytířů. Na konci 17. století započala
barokní přestavba pod vedením slavného italského architekta Domenika Martinelliho z Luccy.
Slavkovský zámek je ale především spjat s bitvou
tří císařů, která se u Slavkova udála v roce 1805.
Po svém vítězství nad ruskou a rakouskou spojeneckou armádou Napoleon přenesl svůj hlavní
stan do slavkovského zámku, který se v následujících dnech stal místem diplomatických jednání,
které předcházely ukončení války. Na zámku
si vyberete prohlídku z okruhů: historické sály,
historické salónky a podzemí. Součástí areálu je
historická zahrada s rozlohou 15,5 ha. Do zámku se v současnosti dostanete po nových dlážděných přístupových cestách a projdete se také
po vydlážděném nádvoří zámku. Pro vaše lepší
cestovní pohodlí bylo opraveno a zvětšeno parkoviště u zámku. Zámek Slavkov je v období
do konce listopadu otevřen od úterý do neděle
od 9.00 do 16.00 hodin.
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Bezpečné a kvalitní –
nové silnice v Jihomoravském kraji

Silnice Popůvky – stav po rekonstrukci

Nová silnice mezi Popůvkami a Ostrovačicemi na Brněnsku v celkové délce pěti kilometrů je již od 12. 9. 2011
v provozu.
Díky dotaci z ROP Jihovýchod bylo na silnici
II/602 provedeno rozšíření silnice o stoupací
pruh. V úseku od Popůvek byla odstraněna původní dlážděná vozovka, která svým
stavebním stavem a šířkovými parametry
nevyhovovala narůstající intenzitě silničního
provozu a zejména v zimním období způsobovala komplikace v zajištění sjízdnosti.
Na silnici III/6021 Kývalka–Žebětín došlo
k celkové úpravě živičného krytu včetně nového trvanlivého dopravního značení.

5. 9. 2011 ukončený projekt komunikace „II/379 Podomí–Drnovice“ vyřešil modernizaci silnice na dopravně
zatíženém silničním tahu mezi Vyškovem a Blanskem, a to v úseku mezi
obcemi Podomí a Drnovice v délce
11,4 km.
Provedené stavební úpravy převážně respektují původní stávající a směrové vedení trasy. Oproti původnímu stavu je
ale silnice opatřena kvalitním živičným
povrchem včetně nového trvanlivého dopravního značení. Podstatnou změnou,
zejména z pohledu bezpečnosti silničního
provozu, je směrová a výšková úprava oblouku u obce Drnovice v úseku se zvýšeným výskytem dopravních nehod. Celková
délka zmodernizovaných silnic v rámci tohoto projektu činí 16,018 km.
Již od srpna mohou cestující IDS využít nový přestupní uzel v prostorách
u železniční stanice Tetčiče.
Stavba nového přestupního uzlu byla zahájena 26. dubna a přišla na 9,8 milionu

korun. V jejím rámci byla vybudována nová
nástupiště a obratiště pro autobusy a 16
stání park&ride. Celý uzel je řešen jako
bezbariérový a je vybaven elektronickým
informačním panelem pro cestující s on-line informacemi o spojích IDS. Přestupní
uzel Tetčice je po Zastávce nejvýznamnější
napaječový uzel na vlakové lince S4 Brno–
Zastávka–Náměšť nad Oslavou. Zajišťuje
přestup z vlaku na autobusové linky 406
a 423 směr Oslavany, Ivančice, Mohelno.
Dále pak slouží nezaintegrovaným linkám
z Dačic, Moravských Budějovic a Hrotovic
do Brna.

Silnice Popůvky – stav před rekonstrukcí

Oprava Joštovy ulice v Brně dokončena
Ve čtvrtek 1. září 2011 byla otevřena kompletně zrekonstruovaná ulice Joštova.
Stavební práce probíhaly ve druhé části této ulice
- od Komenského náměstí po Údolní. Z dopravního hlediska ulice Joštova zajišťuje propojení
MHD na severní straně historického jádra města. V křížení s ulicí Českou vytváří Joštova jeden
z největších přestupních uzlů veřejné dopravy
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nejen v Brně, ale i v Jihomoravském kraji. Díky
dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod byla vybudována nová bezbariérová
úprava povrchu komunikací, zrekonstruována
tramvajová trať a upraveno umístění tramvajových zastávek. Na ulici vzniklo nové veřejné
osvětlení, upraveno bylo stromořadí podél ulice
a umístěn nový mobiliář. Součástí stavby byla
i rekonstrukce všech inženýrských sítí.

Vinný sklep s ubytováním
Milotice-Šidleny
Projekt získal z ROP Jihovýchod dotaci více
než 17 milionů korun při celkové investici téměř 30 milionů korun. Zeptali jsme se pana
Zdeňka Vávry, jaké vidí přínosy projektu pro
rozvoj cestovního ruchu v dané oblasti.
Pane Vávro, představte nám prosím
vesničku Šidleny a oblast Milotic?
Malebná obec Milotice je situována mezi
Kyjovem a Hodonínem. Počátky obce se
datují přelomem 11. – 12. století a obec reprezentuje barokní zámek s francouzským
parkem a bažantnicí. Vinařství má v obci
dlouhou tradici, vinná réva se zde pěstuje
již od 12. století. Daří se zde zejména odrůdám Rulandské, Tramín, Rýnský Ryzlink,
Svatovavřinecké. Veškerá činnost milotických vinařů je soustředěna v areálu sklípků
Šidleny, kterých je zde více než 200. V areálu se nachází sklípky historické i novodobé. Součástí sklípků jsou rozlehlé vinice.
Z Šidlen je nádherný pohled na panorama Chřibů, hrad Buchlov, zámek Milotice
a obce nacházející se v údolí.

Co díky Vašemu projektu vzniklo v Šidlenách nového?
V Šidlenách díky našemu projektu vzniklo
unikátní a kvalitní ubytování mezi vinohrady a vinnými sklípky, které zde výrazně
chybělo, a byla po něm poptávka. Hotel Vinohrad hostům nabízí komfortní ubytování
ve 14 dvoulůžkových pokojích a jednom
DeLuxe Apartmá ve standardu ****, které
je skutečným skvostem pro ty nejnáročnější klienty. Standardní pokoje jsou vybaveny
v kategorii *** superior, všechna lůžka jsou
opatřena pohodlnými zdravotními matracemi, pokoje disponují vlastním sociálním
zařízením a koupelnou. Nabízíme samozřejmě možnost degustací vín jak malých
místních vinařů, tak regionálních úspěšných vinařů, např. vinařství Krist, Metroflora, Livi apod. V tomto momentě bych chtěl
poděkovat všem, kteří tento projekt podpořili a umožnili jej zrealizovat, v místě, kde
velice chybí infrastruktura cestovního ruchu, která je pro tuto oblast tolik potřebná.
Proč jste se rozhodl právě zde realizovat svůj projekt?    
Rozhodli jsme se tento projekt realizovat,
proto, že jsme chtěli do této oblasti dostat
co nejvíce turistů, a tím podpořit místní vinaře a drobné vinaření, které je v dnešní
době evropský i světový unikát. Dále jsme
viděli další možnost poskytnout kvalitní
služby další významné cílové skupině návštěvníků této oblasti – cyklistům, kteří
projíždějí okolo po cyklostezce.
Kde vidíte největší přínosy Vašeho
projektu?

www.jihovychod.cz

Představujeme
projekty

Přínosy našeho projektu pro místní region vidím ve vytvoření nových pracovních
míst, podpoře malovinařů i středních vinařů, místní výrobní infrastruktury (pekárna,
výroba uzenin, cukrárna, prádelna) a rozšíření řad návštěvníků milotického zámku. Samozřejmostí je pro nás provozovat
kvalitní služby v ubytování, gastronomii
a enologické činnosti.
Je již možné Váš sklep navštívit a pro
koho je určen?
Hotel Vinohrad disponuje jak původním
starobylým, tak nově vystavěným vinným
sklepem s možností degustace sudových
vín a vín předních moravských vinařů. Je
určen pro širokou veřejnost, rodinné akce
i firemní setkávání. Vinný sklep je možné
navštívit každý den a po celý rok. Kompletní informace lze získat na našich webových
stránkách www.hotelvinohrad.cz.
Bylo pro Vás těžké administrovat dotaci z ROP Jihovýchod?
Administrace našeho projektu proběhla
etapově. Administraci a spolupráci s pracovníky vašeho úřadu hodnotím velice
kladně.
Děkujeme za rozhovor.
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Představujeme
projekty

Klub Yukon
Projekt rekonstrukce tří chatek v chatové oblasti Tři studně získal z ROP Jihovýchod dotaci
téměř 1,5 milionů korun při celkové investici
více než 1,7 milionů korun. Zeptali jsme se
majitele Jana Ondry, jaký byl hlavní cíl projektu a v čem vnímá jeho zásadní přínos.
Pane Ondro, přibližte nám prosím stav
Klubu Yukon před realizací projektu.
Klub Yukon Tři Studně byl postaven v 60. letech
20. století jako ubytovna firmy Svitap. V této
podobě bez dalších investic byl provozován až
do roku 2004, kdy jsem tuto lokalitu zakoupil.
V první řadě mě okouzlila skutečnost, že celé
okolí klubu je zasazeno do krásných hlubokých
lesů. Klub je obklopen ze dvou stran rybníky
(Sykovec a Medlov), které umožňují trávení volného času u vody. Přesto to svým způsobem
byl odvážný počin, protože chatičky i celé okolí
byly doslova v zuboženém stavu.
Co bylo díky projektu vybudováno, jaká
je celková ubytovací kapacita chatek
a v čem vnímáte největší přínos projektu?
Projekt umožnil zdemolovat tři již nefunkční
chatky a na jejich základě vybudovat nové,
komfortně vybavené a bezbariérové dřevěné
chatky, které zapadají do přírodní scenérie
obklopující chatovou osadu. Díky projektu
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vzniklo 30 nových lůžek, celková kapacita klubu je 60 lůžek. Chatky jsou vybaveny kuchyní, společenským zázemím, TV, připojením
na internet a krytou venkovní terasou pro příjemné posezení. Na virtuální návštěvu můžete zavítat na www.klubyukon.cz. Klub získal
certifikaci Kempy a chatové osady ČR s přidělením **** úrovni ubytování a služeb. Díky
kamarádům a celkové investici do klubu přes
4 miliony korun jsme dále upravili komunikace v osadě, zeleň, venkovní posezení s ohništěm a grilem, volejbalové hřiště, lanovku pro
děti, bar a vystavěli hospůdku s restaurací.
Ovlivnila realizace projektu návštěvnost Klubu Yukon?
Rozhodně. Původní chatky neměly zavedenu
vodu, plyn, neměly vlastní sociální zázemí,
nebyly zateplené, byly to staré likusové stavby
a okolí bylo spíše rumiště než přirozená přírodní scenerie. Dnes mohu prohlásit, že oproti cca 30% obsazenosti se současná obsazenost v průběhu roku zvedla cca na 55–60 %
a věříme, že díky naší snaze a stálému zlepšování služeb a infrastruktury ještě naroste.
Jaké jsou ohlasy návštěvníků na nově
zrekonstruované chatky, a jste Vy
sám s výsledky projektu spokojen?
Pro mne osobně je nejcennější, že se k nám
návštěvníci rádi vrací a doporučují nás dále
svým známým. To je asi nejlepší vizitka jak
úrovně ubytovacího zázemí a služeb, tak přístupu zaměstnanců k našim návštěvníkům.
Klub Yukon bere každého návštěvníka tzv.
do své velké rodiny dobrých kamarádů kytary
a táborového ohně… S radostí mohu říci, že
Klub Yukon se již stal i místem, které si vybrali

naši návštěvníci pro svůj svatební den a pod
sochou Výra si řekli své ano.
Jaká byla vaše zkušenost s administrací projektu na našem úřadě?
Jsem podnikající fyzická osoba bez vlastních
právníků, ekonomů, poradců apod. Jako běžný
živnostník jsem byl tedy zaskočen náročností
administrace a často složitostí výkladu nesmírného množství podpůrné dokumentace programu. Na administraci projektu jsem si byl nucen
najmout externí poradkyni, která mi pomohla
projít celým procesem. Pracovníci úřadu jsou
zběhlí a specializovaní na ROP JV a někdy jsem
měl pocit, že jsou mírně odtrženi od reálného
tržního prostředí, ve kterém my malí podnikatelé
bojujeme o každodenní přežití. Nicméně, administrace i za pomoci pracovníků úřadu proběhla
zdárně a vždy jsme nakonec našli společnou řeč
i pomocnou ruku při řešení určitých problémů,
které se vyskytly, za což Vašim pracovníkům
upřímně děkuji.
Děkujeme za rozhovor.
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