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Milé čtenářky, milí čtenáři, 
pro Regionální operační program Jiho-
východ je rok 2012 ve znamení vyhlašo-
vání závěrečných výzev, které by měly 
díky kvalitním projektům zajistit vyčer-
pání maximální možné dotace přidělené 
pro programovací období 2007–2013. 
Plán závěrečných výzev se stanovuje 
vzhledem k dosaženým výsledkům pro-
gramu a plnění indikátorů, ke kterým 
se řídící orgán zavázal vůči Evropské 
komisi. Z tohoto důvodu jsou plánova-

né a vyhlašované výzvy zacíleny pouze 
na vybrané aktivity a v některých přípa-
dech i pro vybrané lokality regionu Ji-
hovýchod. Projekty předložené v rámci 
posledních výzev musí být ukončeny 
do 31. 5. 2015, což je nejzazší termín pro 
předložení posledních žádostí o platby.

Na Jaké aktivity bude mOžNé 
žádat dO kONce ROku 2012?

v roce 2012 jsou připraveny více než 
dvě miliardy korun pro investiční 
projekty v dopravě, cestovním ruchu 
a rozvoji měst a venkova.

Projektům na výstavbu a modernizaci sil-
nic II. a III. tříd uvolní Regionální rada Ji-
hovýchod v kontinuální výzvě 856 milionů 
korun. Do dnešního dne bylo v kraji Jiho-
moravském a na Vysočině proinvestováno 
kolem 4,1 miliardy korun na vybudování 
nových či rekonstruovaných úseků silnic, 
obchvatů či mostních konstrukcí. 

Pro region Jihovýchod je plánováno dalších 
148 milionů korun na podporu přestupních 
terminálů a naváděcích informačních a dis-

pečerských systémů, které mají za cíl zkva-
litnit úroveň veřejné dopravy. Dotací ve výši 
486 milionů korun bylo doposud podpořeno 
25 projektů v oblasti rozvoje dopravní ob-
služnosti a veřejné dopravy, jako například 
modernizace přestupních terminálů ve Veselí 
nad Moravou, v Telči, Moravském Krumlově,  
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POzváNka  
Na kONfeReNci
20. 6. 2012 
Brno – hotel Voroněž

Co se osvědčilo  
a má smysl pro budoucnost?
Aneb hodně jsme se poučili  
a použijeme to příště!
Konferenci moderuje Roman Svoboda.
Vstup zdarma na základě registrace na www.jihovychod.cz
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Registrace účastníků

 mudr. Jiří běhounek 
předseda Regionální rady Jihovýchod  
a hejtman Kraje Vysočina

Pozitivní dopady 
dotací v regionu, 
strategie pro příští 
programové období, 
pohled Rady Asociace 
krajů ČR

 ing. artur zatloukal 
ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod

Výsledky ROP Jihovýchod v číslech

 Hyde PaRk aReNa  
na téma Jsou naše kraje mobilní?

Odborníci, příjemci 
dotací, zástupci 
krajů, měst a obcí 
budou diskutovat 
o stavu silnic v našich 
krajích, o terminálech 

a hromadné veřejné dopravě 
a také cyklostezkách, cyklotrasách 
a bezmotorové dopravě.  
Kam by měla podpora směřovat 
v budoucnu?

 Hyde PaRk aReNa  
na téma Jak se žije městům a obcím?

Odborníci, příjemci 
dotací, zástupci 
krajů, měst a obcí 
zhodnotí dosavadní 
rozvoj díky dotacím, 
představí priority pro 

budoucnost. Má smysl tvořit místní 
akční skupiny? Je dostatečná podpora 
neziskových organizací? Zajímá nás 
i pohled podnikatele a ministerstva pro 
místní rozvoj.

Oběd

 Prezentace dobré praxe z Walesu

Dobrá praxe strategického plánování, 
ERDF + ESF = jak správně dělat 
integrované projekty.

 Strategie obou krajů jsou připraveny

Zástupci Jihomoravského kraje  
i Kraje Vysočina Vás seznámí s vizemi, 
strategickými cíli a směry rozvoje krajů 
v nejbližších letech.

 diskuse, závěr konference

Chcete se zeptat na něco, co Vás zaujalo?
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 1 Náměšti nad Oslavou a dále zavedení no-

vého odbavovacího systému v Jihlavě či 
modernizace odbavování cestujících v rám-
ci Integrovaného dopravního systému Jiho-
moravského kraje. 

Díky reliéfu, kulturní a přírodní rozmani-
tosti regionu Jihovýchod a především díky 
úspěšným projektovým záměrům se poda-
řilo vybudovat 64 kilometrů cyklostezek, 
které jsou již dnes hojně využívány neje-
nom v oblasti cestovního ruchu, ale také 
jako cesta do práce, za kulturou a volno-
časovými aktivitami. Do konce roku 2012 
je v plánu rozdělit dalších 76 milionů korun 
na rozvoj cyklistické dopravy, zejména pod-
pořit strategické páteřní cyklostezky.

cestovní ruch na jižní moravě a vyso-
čině podpoříme v tomto roce více než 
půl miliardou korun.

Projekty připravované do aktuální výzvy 
na podporu rozvoje infrastruktury pro cestov-
ní ruch musí prokázat nadregionální dopad 
na cestovní ruch v regionu Jihovýchod. Jde 
o závěrečnou výzvu, jejímž smyslem je podpo-
řit zásadní projekty, které zaručí významný pří-

liv turistů do regionu, a také to, aby zůstali déle. 
Toho lze dosáhnout specifikací aktivit vymeze-
ných výzvou, např.  se zaměřením na konkrét-
ní téma a osobnost nadregionálního významu 
spjaté s regionem, nebo rozvíjet projekty pou-
ze v zónách soustředěného cestovního ruchu 
nebo střediscích regionálního a nadregionální-
ho významu pro cestovní ruch dle Kvantifikační 
analýzy CR v NUTS 2 Jihovýchod. 

Závěrečnou výzvu do oblasti podpory 2.2 Služ-
by v cest. ruchu ve výši 66 milionů korun, kte-
rou připravujeme na přelom roku 2012 a 2013, 
cílíme na tvorbu a propagaci specifických turis-
tických produktů významně přesahujících regi-
on, vycházejících z místních podmínek.

868 milionů korun podpoří rozvoj 
vzdělávání, volnočasové aktivity a revi-
talizaci veřejných prostranství v mnoha 
městech na jižní moravě a vysočině.

V krajských městech Jihlavě a Brně můžete 
objevit mnoho úspěšně zrealizovaných pro-
jektů z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod, které přispěly ke zlepšení pod-
mínek života obyvatel. Ať vybudováním 
sportovních a kulturních zařízení, zkvalitně-
ním veřejných prostranství, vybudováním 
zařízení sociální péče, tak vybudováním 
infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu. 
Mezi konkrétní projekty patří Sportovní are-
ál u Hellerova rybníka v Jihlavě, Salesiánský 
areál pro líšeňskou veřejnost – rozšíření mož-
ností volnočasových a sportovních aktivit 
Brno, Park Gustava Mahlera Jihlava, Morav-
ské náměstí včetně Běhounské v Brně, Zvý-
šení komfortu klientů Domova pro seniory 

Jihlava-Lesnov, Centrum služeb pro seniory 
trpící poruchami komunikace Brno a dále 
rozšíření nabídky ZOO Jihlava či ZOO Brno. 

Pro ostatní města a obce regionu Jihovýchod 
se otevírá možnost získat prostředky na pro-
jekty v oblasti školství, volnočasových aktivit 
a na revitalizaci významných území měst 
a obcí ve vazbě na rozvoj ekonomických akti-
vit v celkově plánovaném objemu 263 milio-
nů korun. Prostřednictvím vyhlášených výzev 
podporujeme také investiční projekty střed-
ního školství a celoživotního vzdělávání v re-
gionu Jihovýchod částkou 106 milionů korun 
a dále s dotací 100 milionů korun projekty 
na zavedení vysokorychlostního internetu.

243 milionů korun zkvalitní nezisko-
vé sociální služby na vysočině i jižní 
moravě. 

Dalším z cílů Regionálního operačního pro-
gramu Jihovýchod je rozšířit a zkvalitnit in-
frastrukturu poskytování sociálních služeb 
v Kraji Vysočina a Jihomoravském. K napl-
nění tohoto cíle přispějí projekty schválené 
Výborem Regionální rady 25. 4. 2012.

Nový odbavovací systém cestujících v MHD 
Jihlava

Cyklostezka Brno-Obřany–Bílovice nad 
Svitavou
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v Jihomoravském kraji bylo podpo-
řeno celkem 6 projektů v hodnotě té-
měř 104 milionů korun.

21 milionů korun půjde na vybudování ob-
jektu chráněného bydlení rodinného typu pro 
12 dospělých s mentálním a kombinovaným 
postižením s názvem Mirandie v Brumovi-
cích, kde realizátorem projektu je Diakonie 
CČE – středisko BETLÉM. Mezi další podpoře-
né projekty patří například chráněné bydlení 
pro zdravotně postižené v Olešnici s dotací 
16 milionů korun, také v Nosislavi s podporou 
18 milionů korun. Částka 30 milionů korun 
půjde na podporu chráněného bydlení pro 
osoby s demencí a Alzheimerovou choro-
bou v Rajhradě u Brna. Díky těmto nemalým 
částkám bude pro uživatele chráněných by-
dlení zajištěno prostředí, které umožní lepší 
podmínky pro poskytování sociálních služeb 
podle jejich individuálních potřeb a stupně 
zdravotního postižení.

Na vysočinu půjde 139,4 milionu ko-
run na podporu 11 projektů do oblasti 
sociální péče.

V Kraji Vysočina byl podpořen projekt No-
vostavby domu pro chráněné bydlení města 
Hrotovice s dotací ve výši 6,7 milionu korun. 
Vznikne tak chráněné bydlení pro 6 osob 
v místě nevyužívaných budov bývalého li-
hovaru, nyní brownfieldu. Nově vybudova-
ný jednopodlažní objekt s centrální vstupní 
částí bude rozdělen na dvě bytové jednotky. 
Každá bytová jednotka zahrnuje 3 samo-
statné ložnice, jeden společný obývací po-
koj spojený s kuchyňkou a technické zázemí.

Dotace ve výši 20,3 milionu korun přispěje 
na vybudování Centra sociálních služeb Pe-
trklíč v Ledči nad Sázavou, které poskytne 
komplex sociálních služeb pro děti, mládež 
a dospělé lidi se závažným mentálním a kom-
binovaným handicapem z Ledče nad Sáza-
vou a okolí do 40 kilometrů. Poskytovatelem 
služeb bude na základě Smlouvy o poskyto-
vání služeb obecného (sociálního) hospodář-
ského zájmu Oblastní charita Havlíčkův Brod. 
Žadatel má mnohaleté a bohaté zkušenosti 
s poskytováním sociálních služeb.

Realizátor projektu Kolpingovo dílo Čes-
ké republiky o.s. získal příspěvek z ROP JV 
ve výši 14,3 milionu korun na rekonstrukci 
Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou. 
Jedná se o centrum, které nabízí komplexní 
služby v oblasti odvykání užívání návykových 
látek a dalšího rizikového chování v okresech 
Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. 

Peníze též poputují do Telče na vybudování 
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Zastávka Telč či do Havlíčkova Brodu na re-
konstrukci Domova pro seniory.

Věřím, že se nám společnými silami poda-
ří vyčerpat maximální alokaci současného 
programového období na projekty, které 
svou kvalitou přispějí k rozvoji Vysočiny 
a Jihomoravského kraje. 

Věřím také, že i budoucí programové ob-
dobí bude nakloněno regionům, městům 
a obcím, které se již dnes mohou prezento-
vat úspěšně zrealizovanými projekty a kon-
cepcemi dalšího rozvoje území.

Děkuji Vám, žadatelům a příjemcům do-
tace, za příjemnou spolupráci a přeji všem 
krásné letní dny. 

Autor článku: 
Ing. Erika Šteflová
vedoucí odboru implementace projektů 
Jihlava

Park Gustava Mahlera v Jihlavě
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ScHváleNé PROJekty

Seznam úspěšných projektů, které získaly dotaci: 

Regionální rada Jihovýchod podpoří dotacemi ve výši více než 243 milionů korun celkem 17 nových projektů na rozvoj ne-
ziskových služeb. O podpoře pro neziskové sociální služby rozhodl Výbor Regionální rady Jihovýchod dne 25. dubna 2012.

Oblast  

podpory
žadatel Název projektu

výše dotace 

(kč)

1.1
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje

Propojení I/38 Znojmo 31 211 795

1.1
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje

II/421 Bořetice průtah–Kobylí 60 800 980

1.1
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje

II/422 Čejkovice–Velké Bílovice 85 880 521

2.1 Obec Lednice Lázeňská zóna Lednice – doplnění infrastruktury 101 699 680

3.1 Liga vozíčkářů Středisko terénních sociálních služeb pro zdravotně postižené 7 635 689

3.1 Statutární město Brno Centrum pro sport a volný čas Komín 13 762 295

3.1 Malá baseballová liga Sportovně rekreační areál „U hrocha“ 34 084 382

3.2 Nové Město na Moravě Rekonstrukce a rozšíření objektu č.p. 350, Nové Město na Moravě – Centrum Zdislava 8 016 034

3.2 Diecézní charita Brno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zastávka Telč 8 382 207

3.2 Město Havlíčkův Brod Rekonstrukce Domova pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod 3 254 354

3.2 Oblastní charita Havlíčkův Brod Centrum sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou 20 357 385

3.2 Město Bystřice nad Pernštejnem Denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem 12 838 149

3.2 Kolpingovo dílo České republiky o.s. Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sázavou 14 307 294

3.2 Město Havlíčkův Brod Rekonstrukce objektu č. 311, Havlíčkův Brod na chráněné bydlení 12 998 599

3.3 Diakonie ČCE – středisko BETLÉM Vybudování objektu chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích 21 025 947

3.3 Město Brtnice Centrum denních služeb 3 443 000

3.3 Centrum komunitního plánování Chráněné bydlení – vzdělávací, školící a ubytovací centrum pro osoby s autismem 11 191 619

3.3 Diecézní charita Brno Chráněné bydlení Vranov u Brna 7 373 050

3.3 Diakonie ČCE – středisko v Brně Chráněné bydlení Nosislav 18 022 440

3.3 Město Olešnice Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice 16 001 859

3.3 Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích Půdní vestavba – Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích 22 527 792

3.3 Město Hrotovice Novostavba domu pro chráněné bydlení, Hrotovice, p.č. 3/1 st. a 9/11 6 734 958

3.3 Diecézní charita Brno Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením – osoby s demencí 30 275 258

3.3 Městys Luka nad Jihlavou Pohodář – pohodový stacionář 26 541 494
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změNy v OblaSti PROmÍJeNÍ OdvOdů  
a zavedeNÍ SNÍžeNýcH OdvOdů

Autor článku: 
Mgr. Simona Eichlerová
právnička

Ministerstvo financí ČR v reakci na po-
žadavky Evropské komise připravilo 
řadu opatření, kterými upravuje stá-
vající opatření v oblasti nesrovnalostí, 
spočívajících v porušení rozpočtové 
kázně a jejich vymáhání. Regionální 
rada Jihovýchod připravuje metodi-
ku, jak tato opatření přijmout, proto 
věnujte pozornost jejich popisu a vy-
světlení  v následujícím článku.

NOvá OPatřeNÍ  
lze SHRNOut taktO:
1.  Právní akty, kterými jsou poskytovány 

prostředky příjemcům (v případě RR 
Jihovýchod Smlouva o poskytnutí do-
tace), musí bez výjimky od 1. 5. 2012 
obsahovat za porušení podmínek či 
povinností, u kterých je to vhodné, sní-
žené odvody pro případ porušení roz-
počtové kázně. 

2.  Obecný zákaz promíjení odvodů za po-
rušení rozpočtové kázně v souvislosti 
s porušením podmínek či povinností 
stanovených právními akty uzavřenými  
dle bodu 1.

3.  U stávajících  právních aktů, které ne-
obsahují institut snížených odvodů 
pro případ porušení rozpočtové káz-
ně, a které založily právní titul na po-
skytnutí prostředků před 1. 5. 2012, je 
možné použít institut promíjení odvodů 
ve skutečně odůvodněných taxativně 
vymezených případech. 

4.  Z důvodu zajištění větší transparentnos-
ti průběhu řízení o promíjení, kterou 
požaduje EK, budou zveřejněny vnitřní 
dokumenty, na základě kterých dochá-
zí k promíjení odvodů za porušení roz-
počtové kázně dle § 22 odst. 12 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních samosprávných rozpo-
čtů, ve znění pozdějších předpisů.

Zavedení těchto opatření znamená pod-
statnou změnu ve stávajícím systému ze-
jména s ohledem na zákonnou povinnost 
sčítat snížené odvody. Potenciálně tak 
nové opatření může vést k situaci, kdy 
porušení povinnosti ve výběrovém řízení 
zjištěné před proplacením bude posu-
zováno v souladu s metodikou stanovující 
za porušení povinností ve výběrovém říze-
ní jednu sankci, a to za nejpřísněji posti-
žitelné provinění (tzv. zásada absorpce), 
zatímco stejné porušení povinností zjiš-
těné až po proplacení prostředků bude 
posuzováno odlišně s ohledem na pravi-
dla aplikace snížených odvodů (respektive 
povinnost sčítání odvodů). 

K eliminaci negativního dopadu na příjemce 
ve smyslu rozdílného postupu u výběrových 
řízení před a po proplacení může významnou 
měrou přispět včasné zjištění případného po-
rušení podmínek či povinností. Sami příjemci 
tak mohou svým aktivním přístupem a řád-
ným plněním svých smluvních povinností 
takovým situacím předcházet. Preventivní 
kroky tak mohou příjemcům ušetřit nemalé 
finanční prostředky při řešení porušení povin-
ností či podmínek poskytnutí dotace.  

PReveNtivNÍ kROky: 
•  předkládání zadávací dokumentace 

k výběrovému řízení ke kontrole pra-
covníkům Úřadu Regionální rady Jiho-
východ (dále úřad) Před podpisem 
smlouvy;

•  vyčkání na výsledek kontroly;
•  podpis smlouvy s dodavatelem až 

po kontrole úřadem (při respektování 
jeho závěru);

•  striktní dodržení smlouvy při realizaci 
dodávky či služby;

•  oznámení a konzultace nezbytných 
změn v realizaci s pracovníky úřadu 
Před jejich sjednáním s dodavate-
lem a fyzickým provedením;

•  kvalitní podklady a maximální součin-
nost při kontrole Žádosti o platbu.

Opatření budou ještě projednávána 
na červnovém jednání výboru Regi-
onální rady Jihovýchod. O výsledné 
podobě  vás budeme informovat v dal-
ších číslech newsletteru.
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Dne 23. dubna 2012 proběhl v Jihlavě 
seminář pro žadatele dotací z oblasti 
podpory 3.3 Rozvoj a stabilizace ven-
kovských sídel ROP Jihovýchod – širo-
kopásmové sítě NGA.

Účastníci získali informace o zaměření 
a podmínkách této výzvy, hlavními tématy 
byla především:
•  obecná specifika výzvy;
•  podmínky slučitelnosti veřejné podpory;
•  lokalizace sítě;
•  technologické podmínky;
•  vlastnictví sítě, její správa, cenová politika 

a doklad o vyjádření zájmu;

•  poskytování služeb obecného hospodář-
ského zájmu.

Semináře se zúčastnilo 25 účastníků z Kra-
je Vysočina, kterým byly představeny také 
zkušenosti a postoje kraje k plánované 
podpoře širokopásmových sítí. 

Diskuze na konci semináře potvrdila hlubší 
zájem o téma výzvy. Zájemci, kteří se se-
mináře nemohli zúčastnit, se mohou se 
svými dotazy obrátit na některého z pro-
jektových manažerů Úřadu Regionální rady 
Jihovýchod v Brně nebo regionálního pra-
coviště v Jihlavě. 

Příjem žádostí o dotaci k této výzvě 
probíhá v termínu od 14. května 2012 
do 31. července 2012. místem realiza-
ce projektů jsou oba kraje, Jihomo-
ravský kraj i kraj vysočina.

Téměř 120 představitelů měst a obcí Jiho-
moravského kraje a Kraje Vysočina se zú-
častnilo setkání starostů obcí a primátorů 
měst regionu Jihovýchod s předsedou 
Regionální rady Jihovýchod a hejtmanem 
Kraje Vysočina, MUDr. Jiřím Běhounkem, 
aby se seznámili s výsledky čerpání evrop-
ských dotací a otázkou budoucnosti dota-
cí v České republice a jejích regionech.

Důvodem setkání bylo mimo jiné připravova-
né jednání Vlády ČR, na němž je plánováno 
navržení nové architektury operačních progra-
mů na programové období 2014–2020. Její 
rozhodnutí přímo ovlivní desítky miliard korun 
evropských dotací pro regiony. Podle oficiál-
ních prohlášení ministerstva pro místní rozvoj 
chce vláda sloučit 7 regionálních operačních 
programů do jednoho společného regionál-
ního operačního programu. Toto rozhodnutí 
může zásadním způsobem zpomalit vývoj 
všech krajů ČR na mnoho let dopředu. 

Představitelé Regionální rady regionu Jiho-
východ představili výsledky čerpání dotací 
z Evropské unie, současnou situaci Regio-
nálního operačního programu Jihovýchod 
a varianty dalšího možného vývoje. 

Hlavními tématy byly:
•  klíčové racionální argumenty, proč je důle-

žité zachovat strukturu a kontinuitu ROP;
•  příprava regionu Jihovýchod na nové 

programové období;
•  současný stav realizace Regionálního 

operačního programu Jihovýchod;
•  statistiky a porovnání úspěšnosti/neúspěš-

nosti čerpání operačních programů v ČR;
•  představení východisek strategie rozvoje 

Kraje Vysočina/Jihomoravského kraje.

Společné setkání starostů obcí a primá-
torů měst regionu Jihovýchod se konalo 
19. 4. 2012 v Jihlavě a 25. 4. 2012 v Brně.

SemiNáře PRO žadatele
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iN-liNe JÍzda PřiPOmNěla deN evROPy

V sobotu 12. května jsme uspořáda-
li jízdu městem Brnem u příležitosti 
Dne Evropy. Letos se jel již 4. ročník 
populární in-line jízdy, který trochu 
pokazilo deštivé počasí. I přes to se 
akce zúčastnilo na 150 bruslařů, kteří 
se hrozbou deště nenechali odradit. 
Za to jim velice děkujeme a vážíme si 
jejich času a nadšení.  

Účastníci jízdy se scházeli od 16.00 hodin 
na Moravském náměstí, kde byl připraven 
bohatý program určený nejen pro brusla-
ře. Oblíbené zejména menšími dětmi bylo 
kreslení na obličej. Ke hraní byl k dispozici 
skákací hrad, bungee running a aerotrim. 
Na stánku Regionální rady, kde návštěv-
níci mohli získat propagační předměty 
se sportovní tématikou, bylo také plno. 

Zájemci mohli vyzkoušet školu bruslení 
a půjčit si bezpečnostní pomůcky. Celé 
odpoledne moderovala Petra Beránková. 

Těsně před startem jízdy vystoupili cyklotrialis-
té – jezdci Vašek Kolář a Miloš Zavadil. Kluci pa-
tří mezi absolutní špičku současné scény, Vašek 
Kolář je pětinásobným mistrem světa, Miloš 
Zavadil dvojnásobným mistrem republiky. 

Samotnou jízdu odstartoval v 17.00 zastu-
pitel Jihomoravského kraje a člen Výboru 
Regionální rady Jihovýchod, pan Zdeněk 
Dufek, a peleton bruslařů se vydal ulicí 
Rooseveltovou a Jezuitskou kolem náměs-
tí Svobody, po Lidické, Štefánikově a Pa-
lackého do Králova Pole a zpět. Trasa měla 
cca 7 km. Pro každého účastníka in-line 
jízdy byl připraven malý dárek. 

Ještě jednou vám děkujeme za vaši přízeň 
a těšíme se na příští rok – snad i s lepším 
počasím.
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tiPy Na výlety S ROP JiHOvýcHOd – 11. ČáSt

Vážení čtenáři, v květnovém čísle vám představíme několik dalších turistických lahůdek, jejichž výstavba či propagace 
byla podpořena z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

vySOČiNa
1.  dalešická PřeHRada
Dalešická přehrada je největší vodní nádrží 
v Kraji Vysočina. Leží na řece Jihlavě nedaleko 
měst Třebíče a Náměště nad Oslavou. Dale-
šická přehrada, která byla postavena v letech 
1971 až 1979, má dvě nádrže – jednu u Kra-
molína a druhou u obce Mohelno. Přehrada 
a její okolí je doslova rájem pro turisty a re-
kreanty, nabízí nespočet výletních cílů. V létě 
můžete podniknout výletní plavbu, protože 
od roku 2007 brázdí vlny Dalešické přehra-
dy loď Vysočina s kapacitou 150 cestujících. 
Pravidelné jízdní řády najdete na www.lodni-
dopravaorlikslapy.cz. Kolem přehrady se tyčí 
zříceniny dvou středověkých hrádků, Kozlova 
a Holoubka. Bronz nachytáte na travnato-pís-
čité pláži pod Koněšínem nebo na Hartvíko-
vické pláži. Milovníci přírody mohou navštívit 
národní přírodní rezervaci Mohelenskou had-
covou step, která patří k nejpozoruhodnějším 
a nejcennějším rezervacím v České republice. 
Jedná se vlastně o rozsáhlý skalnatý amfiteátr 
nad údolím řeky Jihlavy.

2.  klub yukON
Klub Yukon najdete v malebném prostředí 
Českomoravské vrchoviny, v rekreační a cha-
tové oblasti Tři Studně. Yukon leží v lesích 
obklopen rybníky Medlov a Sykovec v nad-
mořské výšce 730 metrů a svým hostům tak 
nabízí skvělé prostředí pro trávení volného 
času u vody. Klub Yukon nabízí celoroční 
ubytování v 5 dřevěných chatkách, z toho 
3 bezbariérových, s celkovou kapacitou až 
60 míst. Díky své poloze v chráněné krajinné 
oblasti vám zaručí optimální podmínky pro 
sport, turistiku i odpočinek. Můžete se zde 
občerstvit v areálu, posedět u táborového 
ohně a udírny. Děti ocení 18 metrovou la-
novou dráhu, zábavné prolézačky, kolotoč 
a houpačky, pingpongový stůl a také nové 
dětské hřiště. Osada myslí na vaše pohodlí 
a tak se tady můžete ubytovat v bezbari-
érové chatce nebo s sebou bez problémů 
vzít i psa. V letních měsících jsou zde ideální 
podmínky a nespočet možností pro pěší tu-
ristiku i cykloturistiku.

3.  WeSteRN šiklův mlýN
Westernové městečko Šiklův mlýn je největší 
přírodní zábavní areál v ČR. Kombinace kva-
litního ubytování, zábavy a krásné přírody 
z něj dělá unikátní ráj pro trávení rodinné do-
volené s dětmi. V areálu probíhají po dobu 
letních prázdnin denně mimo pondělí atrak-
tivní vystoupení jako westernová show, akční 
divadelní vystoupení s kaskadéry a pyrotech-
nickými efekty, animal show, ukázky a výuka 
country tanců, přehlídky historických kos-
týmů, soutěže pro děti. O víkendu se navíc 
konají mimořádné víkendové akce, z nichž 
nejpopulárnější je velké Rodeo, Mexické dny, 
Noční ohňová show a Velký den koní. Může-
te si na vlastní kůži vyzkoušet některé z wes-
ternových disciplín, například rýžování zlata, 
střelbu z luku nebo jízdu na koni. Po městeč-
ku se svezete vláčkem Union Pacific, v indi-
ánské vesnici uvidíte zvyky a tradice Indiánů. 
Pro příznivce adrenalinu a vůně benzínu je 
součástí zábavného areálu Westernového 
městečka i Military & Off-Road zóna.
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JiHOmORavSký kRaJ
1.   zámecká zaHRada  

v HabROvaNecH
Klasicistní průčelí habrovanského zámečku 
a věž kostela Nejsvětější Trojice vás přivítá už 
po výjezdu z blízkého města Rousínova. Zá-
mek obklopuje nádherný rozlehlý park – kul-
turní památka, který pochází již z 1. čtvrtiny 
19. století a je domovem mnoha vzácných 
a exotických dřevin, např. jinanu dvoulaloč-
ného. Byl a je místem, kde se lidé rádi schá-
zejí. Kdysi zde býval i taneční parket, tenisové 
kurty, v létě se hrávalo divadlo a v zimě brus-
lilo. Celý park byl nově obnoven, projdete se 
po nových zpevněných cestách, uvidíte vzác-
né dřeviny, které jsou k vidění jen výjimeč-
ně a také dřeviny nově vysazené. Kouzelné 
prostředí zámeckého parku pak dokresluje 
Habrovanský potok, který parkem protéká 
a přes něhož jsou postaveny mola či mostky. 
Vybudovány jsou zde také příjemné dřevěné 
altánky a večer je park romanticky osvětlený. 
Celý park je vhodný i pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace.

2.  SaNd city WeSteRN bOSkOvice
Pánové, chcete se cítit jako opravdový kovboj 
či indián v prostředí divokého západu? Dámy, 
chcete mít po svém boku muže ostřejšího 
než břitva? Ať si odpovíte tak či onak, na-
vštivte přírodní zábavní Western park Bosko-
vice, který je vybudován ve starém pískovco-
vém lomu. Park byl zprovozněn v roce 1993 
a od té doby dostál mnohých změn. Své si 
zde najde každá věková generace. Dominan-
tou je přírodní amfiteátr pro 1000 diváků, 
pokud vás láká adrenalin, rodeo aréna bude 
tou správnou volbou. Ohnivou vodu můžete 
ochutnat v jednom z místních saloonů. Bě-
hem celého dne probíhají v areálu westerno-
vého městečka tematické programy. V areálu 
na vás dále čeká show na koních, westernové 
atrakce, cabaret, country bály a dětský kou-
tek. Během letní sezony probíhá v boskovic-
kém westernu spousta speciálních víkendo-
vých akcí, např. 22.–24. června Motosraz, 
26. srpna představení Tenkrát na Východě.

3.  aktivNÍ kyJOv –  
blÍž tuRiStům i Obyvatelům

Vinařská turistika, cykloturistika, místní folklór 
a tradice, to je to, co láká návštěvníky k opako-
vaným výletům na Kyjovsko. Lidé tu tradicemi 
stále žijí. Vinaři, kteří si před svým sklepem do-
přávají zaslouženou sklenku po práci ve vinohra-
du, stařenka v kroji jedoucí na kole do kostela. 
Snad žádné významnější setkání či slavnost se 
neobejde bez zpěvu a tance. K nejzajímavějším 
místům v samotném Kyjově patří malebný rene-
sanční zámeček se sgrafitovou výzdobou, dnes 
sídlo Vlastivědného muzea. Na hlavním Masary-
kově náměstí si pozornost zaslouží renesanční 
radnice s věží a barokní kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie, sv. Cyrila a Metoděje při bývalém ka-
pucínském klášteře. Kompletního a uceleného 
zážitku z prohlídky Kyjova se vám pak dostane 
návštěvou informačního centra na náměstí. Zís-
káte zde veškeré informace o městě, regionu, 
turistických trasách i o výše uvedených památ-
kách. K odpočinku je pro vás připraveno kryté 
posezení a základní občerstvení. 
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Ve čtvrtek 26. dubna se v Oslavanech 
konala velká sláva – zpřístupnění těžní 
věže Dolu Kukla a Permonia – zábavní-
ho parku s příběhem. Kulturní památka 
Důl Kukla se nachází v bývalém areálu 
Rosicko-oslavanského uhelného revíru 
z přelomu 19–20. století, 30 km jiho-
západně od Brna. Projekt nazvaný Ráj 
permoníků podpořil Regionální ope-
rační program Jihovýchod předpoklá-
danou dotací ve výši 14 milionů korun. 

Kompletně rekonstruovaná památka těžní 
věže dolu Kukla je součástí nově otevřené-
ho zábavně-naučného parku s příběhem 
Permonia, který vznikl v prostranství věže 
na ploše 6 000 m2. V parku najdete 26 růz-
ných, hornickou hantýrkou nazvaných uzlů 
neboli atrakcí, ve kterých se odehrává inter-

aktivní hra „Magic Permon“ řízená pomocí 
moderních informačních technologií. Ná-
vštěvníci zde najdou největší nadzemní bludi-
ště v ČR imitující na povrchu styl důlních cho-
deb, důlní jezero, sopku spojenou s lanovým 
centrem, prales, reálné štoly apod. Velkým 
lákadlem je také simulace důlního výtahu 
s otočným tunelem, který dokáže navodit 
pocity sjezdu do hlubokého podzemí.

Ke zvýšení atraktivity a podpoře cestovní-
ho ruchu Oslavanska přispějí i další pláno-
vané doplňkové služby – cukrárna na te-
rase věže, kam se dostanou návštěvníci 
panoramatickým proskleným výtahem, 
hornická kantýna, cykloúschovna, turistic-
ké informační místo s prodejem suvenýrů. 
Ve věži se nachází muzeum, které je pří-
stupné i osobám se ZTP. 

Celkový rozpočet projektu činil téměř 
40 milionů korun, 14 miliony se podílel 
ROP Jihovýchod na financování rekon-
strukce těžní věže Kukla a její využití pro 
potřeby cestovního ruchu, kultury a eko-
logické výchovy dětí a mládeže. Zábavní 
park pak financovala sama STROJÍRNA 
OSLAVANY, spol. s r.o., která je majitelem 
areálu Kukla. 

Rodinám s dětmi i dospělým nabízí Permo-
nium poznání, zábavu i neopakovatelné 
zážitky spojené s tajemstvím vzniku i těžby 
černého uhlí v regionu Rosicko-oslavanské-
ho uhelného revíru. Aktuální otevírací doba 
i ceník je uveden na www.permonium.cz.

za PeRmONÍky dO OSlavaN
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Na podzim roku 2010 byla otevřena 
nová expozice brněnské ZOO – Berin-
gie, která byla spolufinancována z ROP 
Jihovýchod. Nová část vám na ploše 
10 000 m2 představí romantický svět 
severské přírody v oblasti Beringovy 
úžiny. V Beringii sídlí vlci, polární lišky 
a dalších 70 živočišných druhů z této ob-
lasti, ale hlavně párek obrovských med-
vědů kamčatských Jelizar a Kamčatka. 

Důkazem toho, že se projektu a zvířatům 
v něm daří, byla radostná novina o naroze-
ní dvou kamčatských medvíďat dne 30. 1. 
2012. Pomocí kamery nainstalované v porod-

ním boxu a online přenosu mohl jejich první 
týdny na světě sledovat v podstatě kdokoliv. 
Zoo Brno pro veřejnost vyhlásila hlasování 
o konkrétních jménech medvíďat, ve kte-
rém jednoznačně vyhrála jména Toby 
a Kuba. V úterý 8. května získali medvě-
dí kluci z rukou zpěvačky Ilony Csákové 
a primátora města Brna Romana Onderky 
křestní listy. Do Zoo Brno se na medvídky 
přišlo podívat přes 10 000 návštěvníků. 

Medvědí křtiny začaly v zoo hned ráno, 
a to speciální sadou komentovaných kr-
mení, kterou zakončil otec obou mláďat, 
medvěd Jelizar. Komentovaná krmení to-

hoto medvědího velikána patří v Zoo Brno 
k nejatraktivnějším podívaným. V odpoled-
ních hodinách pak vypuklo veselí na pódiu 
u Beringie, kde vystoupili Dětský sbor Brno, 
Ilona Csáková, Karel Gott Revival, bubenic-
ké seskupení Ústavu sociální péče Kociánka 
a divadlo Kufr. Samotného křtění mláďat se 
pak ujali zpěvačka Ilona Csáková a primátor 
města Brna Roman Onderka. 

Od pátku 25. května, kdy mláďata v do-
provodu matky poprvé vkročila do ven-
kovního výběhu, se na ně můžete přijít 
podívat už i do venkovní expozice.

tOby a kuba – medvÍďata NaROzeNá v beRiNgii
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bRNěNSká HvězdáRNa OceNěNa  
JakO NeJlePšÍ iNveStice ROku 2011

Projekt Přírodovědné exploratorium, 
který byl podpořen dotací z Regio-
nálního operačního programu Jihový-
chod ve výši 32,4 milionu korun, získal 
prestižní ocenění Nejlepší investice 
soutěže TOP INVEST 2011.

Hlavní aktivitou projektu byla stavební investi-
ce, díky které vznikl komplex divácky atraktiv-
ních, univerzálně využívaných prostor s řadou 
audiovizuálních prvků a moderní astronomic-
kou technikou. Bezbariérové řešení umožnilo 
přístup tělesně postiženým návštěvníkům 
do všech prostor Hvězdárny a planetária Brno, 
vč. astronomických pozorovatelen. Druhou 
klíčovou aktivitou projektu byla změna cha-
rakteru a programového zaměření provozu 
celé organizace. V návaznosti na realizovanou 
investici bylo umožněno vytvořit ještě pestřejší 
nabídku služeb pro veřejnost a kvalitnější pro-

gram, kde návštěvník nebude jenom pasiv-
ním divákem, ale aktivním spoluúčastníkem. 
K tomu nyní slouží digitální expozice, moderní 
dalekohledy, interaktivní výstavy, speciální vy-
sokoškolské pracoviště, pozorovatelny s výhle-
dem na město atd. Výsledkem je tzv. „explo-
ratorium“, které propojuje multimediální svět 
s reálným. Projekt je zaměřen na širokou ve-
řejnost – nejmenší děti, školní výpravy, rodiny 
s dětmi, seniory, studenty a turisty.
 
Ředitel Hvězdárny a planetária Brno, Mgr. Jiří 
Dušek, Ph.D., k ocenění řekl: „Projekt rekon-
strukce a dostavby Hvězdárny a planetária 
Brno nebyl jednoduchý. Naopak. Jednalo 
se o významnou investici, včetně vkladu ze 
zdrojů statutárního města Brna. Ocenění 
jako je TOP INVEST 2011, samozřejmě spolu 
se zájmem veřejnosti, pak dokazuje, že se 
jednalo o chytře investované prostředky. Ti-

sícovky pracovních hodin, práce stovek lidí 
a desítky prostavěných milionů se městu 
Brnu i celému regionu začínají vracet. Pro-
to nás tento punc kvality těší víc, než by se 
na první pohled mohlo zdát.“

Vyhlašovatelem soutěže TOP INVEST 2011 
jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz pod-
nikatelů ve stavebnictví v ČR a Veletrhy Brno, 
a.s. Ocenění mohou získat přihlášené stavby, 
jejichž přínosem je buďto dobrá ekonomická 
návratnost investice nebo společenský vý-
znam a obohacení kulturního, sportovního či 
společenského postavení města či regionu.

Ocenění bylo předáno na slavnostním večeru 
u příležitosti zahájení Mezinárodního stavební-
ho veletrhu v Brně dne 24. dubna 2012 v Ro-
tundě pavilonu A.

Mgr. Pavel Gabzdyl, Hvězdárna a planetárium Brno a Ing. Jan Karásek, Úřad Regionální rady Jihovýchod při převzetí ocenění od vyhlašovatelů soutěže TOP INVEST. 
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kOmPlexNÍ StavebNÍ ÚPRava 
NáměStÍ SvObOdy valtice
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Díky dotaci 25 milionů korun z Regionál-
ního operačního programu Jihovýchod 
došlo ke komplexní stavební úpravě ná-
městí Svobody ve Valticích. zeptali jsme 
se pana ing. Pavla trojana, starosty 
města Valtice, na podrobnosti o projektu. 

Jak si nově upravené náměstí chválí 
občané a turisté města? Je vidět, že 
v něm tráví více času, že je v něm více 
„živo“?
Návštěvníkům našeho města a občanům se 
nově upravené náměstí velice líbí. Jedinečná 
je rozlehlá travnatá plocha uprostřed, kte-
rou svým stínem chrání dva mohutné plata-
ny. V horkých letních měsících se dá na dece 
uprostřed města krásně odpočinout. Na ná-
městí se odehrávají všechny významné akce 
města, jako jsou hody, vinobraní, soutěže 
mažoretek a mnoho dalších. Naše město 
si oblíbili i pořadatelé cyklistických závodů 
a start se odehrává rovněž na našem ná-
městí. Kupříkladu v loňském roce na Cyklo-
braní startovalo 2000 závodníků.

Co vše bylo na náměstí vylepšeno 
a nově pořízeno? 
Náměstí prošlo rozsáhlou opravou. Byly 
kompletně vydlážděny všechny zpevněné 
plochy, nově pořízeno veřejné osvětlení, 
nasvíceny zámecké zdi. Uprostřed náměstí 
byl položen trávník, který je pod závlahou, 
takže i v tomto suchém období je plocha 
krásně zelená. Byly vysazeny nové stro-
my – jírovce, lípy a okrasné hrušně. Byl po-
řízen nový mobiliář. Součástí rekonstrukce 
byla i obnova inženýrských sítí a přípojek. 

Jak dlouho probíhala rekonstrukce a pus-
tili byste se do ní i bez evropské dotace? 
Rekonstrukce probíhala zhruba jeden rok. Její 
realizace by byla bez podpory z evropské dota-
ce obtížně realizovatelná. Náš rozpočet by ne-
dovolil tak rozsáhlou investici vybudovat z vlast-
ních zdrojů. Na úvěr bychom patrně nedosáhli, 
neboť splácíme úvěry z předchozích let. 

A co problém vandalismu, před kterým 
se často nedá bránit, vyhnul se vám? 
Vandalismus nás trápí asi stejně jako ostatní 
města. Řešíme takřka každý týden rozbité 
lavičky, rozházené odpadkové koše, vytr-
hané květiny a podobně. Škody jdou ročně 
do desítek tisíc. Posílili jsme v letošním roce 
městskou policii o jednoho člena, abychom 
v kritických hodinách mohli lépe zabezpe-
čit hlídku ve městě. Zvažujeme i kamerový 
systém. Je to nekonečný boj. 

Můžete čtenářům představit památ-
ky, které se na náměstí Svobody na-
cházejí a pozvat je na kulturní akce, 
které se zde v nejbližší době konají? 
Valtice byly sídelním místem rodu Lichtenštej-
nů. Na náměstí byla v 17. století postavena 
řada patrimoniálních domů, ve kterých měli 
ubytování a pracoviště projektanti a úředníci 
tohoto rodu. Na tyto domy navazuje domi-
nanta náměstí a tou je vstupní zámecká brá-
na, rovněž postavená v 17. století, v době, kdy 
zámek prošel největší přestavbou do dnešní 
barokní podoby. Proti této bráně byla v dru-
hé polovině devatenáctého století postave-
na valtická radnice, která dříve sloužila i jako 
soud, finanční úřad a dokonce i vězení. Dále 
se na náměstí nachází barokní kostel Nane-

bevstoupení Panny Marie, jeden z největ-
ších chrámů na jižní Moravě. Před kostelem 
byl postaven Morový sloup na paměť útrap 
a obětí, které město postihly v 17. století při 
morové epidemii. 
Nadcházející  letní sezóna je ve Valticích tra-
dičně bohatá. Začátkem července proběhne 
24. ročník Mezinárodní školy staré hudby, 
kdy se po jeden týden setkáváme se studen-
ty a pedagogy, kteří se věnují studiu hudby 
a tance období baroka. Koncem července se 
v zámecké konírně uskuteční Valtické vinař-
ské slavnosti spojené s degustací a prodejem 
vína, kulinářských specialit a folklórním pro-
gramem. Mimoto jsou jistě pro návštěvníky 
zajímavé stálé expozice ve valtickém zámku 
a v Národním zemědělském muzeu.

Děkujeme Vám za rozhovor.

PředStavuJeme  
PROJekty
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aReál veřeJNýcH SPORtOvišť 
PlOváReNSká, HavlÍČkův bROd

PředStavuJeme  
PROJekty

Projekt Areál veřejných sportovišť Plovárenská 
v Havlíčkově Brodě získal z ROP Jihovýchod dota-
ci ve výši téměř 6,8 milionu korun. zeptali jsme 
se paní ing. marie kudrnové, manažerky pro-
jektu, na vznik a současný provoz projektu.

Projekt Areál veřejných sportovišť Plová-
renská byl slavnostně otevřen v červnu 
roku 2009. Jak projekt hodnotíte po 3 le-
tech fungování, naučila se sem brodská 
veřejnost chodit sportovat?
Sportovní areál po otevření začal plnit svoji 
sportovní a rekreační funkci. Sportoviště jsou 
velice dobře navštěvována, a to především 
o víkendech. Nejvíce využity jsou kurty pro 
odbíjenou, in-line dráha, travnaté hřiště a hři-
ště pro košíkovou. 
Po tříletém provozu otevřené druhé etapy se 
ukázalo, že největší havlíčkobrodské víceú-
čelové veřejné sportoviště je nejnavštěvova-
nějším hřištěm v celém městě. Kromě kaž-
dodenního běžného provozu je Plovárenská 
také místem konání nejrůznějších akcí urče-
ných dospělým a dětem. 

Jak vznikla počáteční myšlenka na vybudo-
vání sportovišť a proč na ulici Plovárenská?

Pro umístění stavby byla po pečlivém výběru 
zvolena lokalita při řece Sázavě. Pozemek měs-
to Havlíčkův Brod odkoupilo již v devadesátých 
letech od státního podniku Zetor a upravilo 
ho na travnaté hřiště pro potřeby základních 
a mateřských škol. Přirozeným vývojem se tato 
plocha stala veřejným sportovištěm pro všech-
ny věkové skupiny a druhy sportů. Vzhledem 
ke značné intenzitě využívání hřiště se ukázalo, 
že pouze travnatá plocha nesplňuje požadavky 
sportujících a není schopná unést zatížení. Z to-
hoto důvodu orgány města rozhodly o výstav-
bě veřejného sportoviště se zázemím. Výstav-
ba proběhla ve dvou etapách, přičemž druhá 
etapa byla s dotací Regionálního operačního 
programu. Jedná se o klidovou zónu města 
poblíž stezky pro pěší a cyklisty u řeky Sázavy 
s výhledy na tento tok.

Co bylo díky projektu vybudováno?
Předmětem projektu byla dostavba a technic-
ké zhodnocení sportovního areálu určeného 
pro veřejnost. Areál je navržen tak, aby posky-
tl v prostoru přírodně zajímavého a klidného 
místa kvalitní sportovní a rekreační vyžití. 
V rámci projektu byla vybudována budova 
převlékáren se sociálním zařízením. Hřiště pro 
malou kopanou bylo doplněno o umělé osvět-
lení, na basketbalovém hřišti byl vybudován 
umělý povrch. Hlavním spojujícím prvkem ce-
lého sportovního areálu je in-line dráha, která 
slouží zároveň jako obslužná komunikace. Byla 
prodloužena podél řeky Sázavy a je určena pro 
in-line bruslení, skeat a zároveň slouží jako bě-
žecká a cyklistická trasa. Vybavení pak doplňu-
je mobiliář, venkovní šachy, kuželky, stolní tenis 
a dětské hřiště. 

Kdo sportoviště nejvíce využívá? 
A jakou má otevírací dobu?
Víceúčelové hřiště vzhledem ke své univerzál-
nosti slouží všem skupinám obyvatel zejmé-
na pro sportovní vyžití a volnočasové aktivity. 
Dětské hřiště s multifunkčním hradem a pru-
žinovými houpačkami slouží především před-
školním dětem. Starší děti a mládež využívá 
jednotlivá hřiště a dráhu pro in-line bruslení. 
U seniorů pak převažuje společenské využití 
zařízení, které má za úkol sloužit k setkávání 
obyvatel města. Ve všední den je hřiště pro 
veřejnost otevřeno od 10.00 do 19.00 hodin. 
O víkendech, svátcích a prázdninách od 9.00 
do 19.00 hodin. Hřiště je také pronajímáno 
organizacím na sportovní a kulturní akce 
a provozní doba je operativně prodlužována. 

Je něco, co byste s postupem času udě-
lali na sportovišti jinak? Plánujete další 
dovybavení?
Projektová dokumentace byla zpracována 
pečlivě a vycházela z analýzy potřeb města 
a požadavků budoucích uživatelů. Sportoviště 
je plně vyhovující a slouží svému účelu. V mi-
nulé sezoně bylo doplněno oplocení basket-
balového hřiště a pro rozšíření nabídky využití  
budou dokoupeny stojany a síť na tenis.
Daná lokalita získala na atraktivitě i rozšířením 
veřejného osvětlení a příjezdovou komunikací 
končící před areálem sportoviště. Pro zvýšení 
bezpečnosti a předcházení vandalismu máme 
v plánu instalovat v areálu kamerový systém. 
Veřejné sportoviště přiláká jistě více návštěv-
níků po umístění stánku s rychlým občerstve-
ním, o který bude sportoviště doplněno.

Děkujeme Vám za rozhovor.


