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Ing. Artur Zatloukal
ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod

pokračování na straně 3

Jaký byl rok 2012 a co nás čeká v roce 2013? 

Milí kolegové, vážení partneři, 
jsme v období bilancování, proto mi do-
volte, abych shrnul, na čem všem Regio-
nální rada Jihovýchod v roce 2012 praco-
vala, co si myslíme, že se nám podařilo, 
a co nás čeká v novém roce.

První změnou byl odchod ředitelky Marty Sar-
gánkové na mateřskou dovolenou a s tím spo-
jené organizační změny na úřadě. Pokračovali 
jsme v nastaveném trendu – v přípravě na nové 
programové období, v úspěšné administraci pro-
jektů, propagaci programu, ale také jsme nově 
nastavili personální systém pro zaměstnance.

Přípravu na budoucí programové období EU 
považuji za jednu z nejdůležitějších činností, 
v nichž se angažujeme. Snažíme se co nejlépe 
připravit region pro absorpci nových brusel-
ských peněz. Ve spolupráci s nevýznamnější-
mi zástupci regionu jsme vytvořili dokument 
s pracovním názvem Strategie Jihovýchod. 
Na webových stránkách regionální rady v sek-
ci EU 2014+ jej můžete najít pod názvem 
Analýza strategií krajů a zacílení intervencí ze 
strukturálních fondů v regionu soudržnosti 
Jihovýchod pro období 2014–2020. Tento do-
kument je stále živý a budeme velmi rádi, když 
se k němu vyjádříte. V současné době jej pro-
bíráme s resortními ministerstvy, neboť typy 
projektů uvedené ve strategii budou součástí 
tematických operačních programů. 

Pravděpodobně je vám známo, že regionální 
operační programy v dnešní podobě nebudou 
v novém období zachovány. Nicméně činíme 

veškeré kroky k tomu, abyste s námi i v no-
vém období komunikovali tak, jak jste zvyklí, 
a nemuseli kvůli administraci vašich projektů 
jezdit do Prahy. Co se týče typů projektů, kte-
ré budou v budoucím období podporovány, 
pravděpodobně zůstanou zachovány přibliž-
ně stejné možnosti, tj. regionální doprava, so-
ciální a zdravotní služby, volnočasové aktivity, 
ale i cestovní ruch s významným ekonomic-
kým dopadem pro region. Víme, že budou-
cí období České republice přinese přibližně 
80 % prostředků současného programového 
období. Vyjednavači České republiky v Evrop-
ské unii pracují s číslem přibližně 20 miliard eur. 
Podpora bude muset být v území koncentro-
vanější do míst, kde bude mít největší efekt. 

I díky vaší aktivitě jsme letos proplatili vaše pro-
jekty v celkové výši 1,3 miliardy korun a schválili 
projekty za téměř 2 miliardy korun. To je důvod, 
proč jsme ve srovnání s ostatními operačními pro-
gramy na špici v certifikaci evropských prostřed-
ků, tedy prostředků, které byly finálně schváleny 
Evropskou komisí a refundovány do státního 
rozpočtu. V tomto roce jsme zavedli systém 
závěrečných projektů, které ponesou možnou 
změnu kurzu eura vůči koruně a umožní, aby 
byl program zcela vyčerpán. Tento systém byl 
krom jiného představen na šesti seminářích pro 
žadatele. Rovněž jsme se potýkali s domnělými 
nálezy kontrol z Evropského účetního dvora, Ev-
ropské komise, Auditního orgánu Ministerstva 
financí a dalšími kontrolami. Někteří z vás prošli 
až sedmi různými kontrolami. Jsme na vaší stra-
ně a pomáháme vám s vypořádáním, neboť si 
za naší kontrolní činností stojíme.
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nový výbor regionální rady Jihovýchod  
Je kompletní

Na  zasedání  Zastupitelstva  Jihomorav-
ského kraje dne 23. 11. 2012 byli zvoleni 
noví členové Výboru Regionální rady Ji-
hovýchod za Jihomoravský kraj. Za Kraj 
Vysočina  byli  členové  zvoleni  již  9.  11. 
2012. Nově zvolený výbor se sešel k prv-
nímu jednání 12. 12. 2012.

Členy Výboru Regionální rady Jihovýchod byli 
za Kraj Vysočina zvoleni MUDr. Jiří Běhounek, 
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Bc. Martin Hyský 
a Zdeněk Chlád za ČSSD, Josef Číž za KSČM, 
Ing. Václav Kodet za KDU-ČSL, Ing. Radovan 
Necid za ODS a Ing. Marie Černá za politické 
sdružení Pro Vysočinu.

Za Jihomoravský kraj ve výboru zasednou 
JUDr. Michal Hašek, Mgr. Václav Božek, CSc., 
Bc. Zdeněk Pavlík, Ing. Jaroslav Parolek za ČSSD, 
Ing. Martin Bedrava a PaedDr. Zdeněk Peša 

za KDU-ČSL, Stanislav Navrkal za KSČM 
a Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA za ODS. 

První jednání Výboru Regionální rady Jihový-
chod se uskutečnilo 12. 12. 2012 v Brně. Kro-
mě zvolení předsedy a místopředsedy výboru 
bylo na programu jednání schválení závěreč-
ných výzev na rozvoj veřejné dopravy a pod-
poru školství a volnočasových aktivit a také 
schválení projektových žádostí k financování 
z oblastí podpory 1.1 a 3.1.

„Obnovení činnosti Výboru Regionální rady 
Jihovýchod je pro nás velmi důležité, protože 
pouze předseda a místopředseda Regionální 
rady Jihovýchod může podepisovat Smlou-
vy o poskytnutí dotace. Bez výboru bychom 
také nemohli vypisovat výzvy k předkládání 
projektů, což je nyní, kdy se blíží konec pro-
gramového období, velice důležité, chceme-li 

dobře vyčerpat všechny peníze, které máme 
k dispozici.“ Řekl Ing. Artur Zatloukal, ředitel 
Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Výbor Regionální rady Jihovýchod jedná 
a rozhoduje o věcech spojených s realizací Re-
gionálního operačního programu Jihovýchod. 
V jeho pravomoci je schvalování realizační a ří-
dící dokumentace programu, výběr projektů, 
kterým Regionální rada Jihovýchod poskytne 
dotaci, vyhlášení výzev k předkládání projek-
tů, opatření týkající se publicity a informova-
nosti o ROP Jihovýchod a mnohé další.

V červnu letošního roku jsme uspořádali vý-
roční konferenci programu, která byla zamě-
řena na shrnutí dosavadních nejlepších zku-
šeností s administrací programu s výhledem 
do budoucna. Zúčastnili se jí kromě klíčových 
hráčů z regionu i hosté z Walesu. Další vel-
mi úspěšnou akcí byla pravidelná in-line jízda 
Brnem, pořádaná u příležitosti Dne Evropy, 
nebo otevření projektu národní kulturní pa-
mátky − děkanského chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie v Polné a oslav 750letého výročí 
založení města, které provázela mnohatisíco-
vá účast veřejnosti. Dalším počinem v oblasti 

publicity programu, do kterého se významně 
zapojila veřejnost, byla soutěž s názvem Pro-
jekt mého srdce. Vítězná videa může zhléd-
nout na našich webových stánkách. 

V tomto roce jsme pokračovali v profesionali-
zaci našeho týmu. Zavedli jsme nový způsob 
hodnocení zaměstnanců, tzv. kompetenč-
ní modely, které naše zaměstnance vedou 
ke stálému zlepšování a poskytnou jim vy-
vážený mix odborných znalostí a měkkých 
dovedností. Máme také našlápnuto na (dou-
fáme, že zlatou) mezinárodní certifikaci In-

vestors in People, což je jakési ISO pro or-
ganizace, které fungují dle zvolené strategie 
a efektivně pracují s lidskými zdroji tak, aby 
dosáhly permanentního zvyšování výkonu.

V novém roce se zaměříme na zdárné ukon-
čení programu a budeme pokračovat v kon-
krétních přípravách na nové období. 

Vše dobré do nového roku vám přeje 
ing. artur Zatloukal a tým zaměstnanců 
regionální rady Jihovýchod
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Známe vítěZe –  
proJekt mého srdce Jižní moravy a vysočiny

Projekty Digitalizace Nemocnice Blan-
sko II v Jihomoravském kraji a Přístav-
ba  ZŠ  speciální  Březinova  31,  Jihlava 
na Vysočině byly oceněny titulem Pro-
jekt mého  srdce, který  svým hlasová-
ním udělila široká veřejnost v regionu 
Jihovýchod.  V  soutěži  Projekt  mého 
srdce pro nemocnici hlasovalo 2 073 lidí 
a pro speciální školu 2 583 lidí. Celkem 
se do soutěže zapojilo 7 255 hlasujících, 
kteří vybírali z 25 videospotů projektů 
financovaných z Regionálního operač-
ního programu Jihovýchod. Interneto-
vé hlasování probíhalo od 3. září do 31. 
října 2012 na www.jihovychod.cz.

Ocenění Projektu mého srdce v Kraji Vysočina 
předal 12. 11. 2012 MUDr. Jiří Běhounek, hejt-
man Kraje Vysočina, do rukou ředitelky ZŠ spe-
ciální, Mgr. Zuzany Šimkové a primátora statu-
tárního města Jihlava, Ing. Jaroslava Vymazala, 
jakožto zřizovatele školy. 

Oceněny byly také projekty, které se umístily 
na druhém a třetím místě, a to Cyklostezka 
Přibyslav–Sázava a Dětské hřiště Jihlavská 
v Havlíčkově Brodě. 

14. 11. 2012 převzali ocenění zástupci vítězné-
ho projektu v Jihomoravském kraji. Za Nemoc-
nici Blansko ocenění převzala ředitelka nemoc-
nice Blansko, MUDr. Vladimíra Danihelková, 
MBA a starosta města, Ing. Lubomír Toufar.

Na druhém místě se v Jihomoravském kraji 
umístil projekt II/398 Vranov nad Dyjí prů-
tah – Onšov a třetí příčku obsadil projekt Ob-
nova vozového parku drážních vozidel v Brně.

Děkujeme všem hlasujícím za vyjádření je-
jich názoru a účasti v anketě. Děkujeme 
zástupcům všech vybraných projektů, kteří 
soutěž přijali za svou a aktivně ji propagovali 
na svých stránkách či facebookových profi-
lech. Poděkování si rovněž zaslouží Mediální 
partner soutěže, noviny Deník.

Vyhlášení vítězů soutěže Projekt mého srdce 12. listopadu v Jihlavě.

Vyhlášení vítězů soutěže Projekt mého srdce 14. listopadu v Brně.
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proJekt mého srdce – 1. místo

1. místo kraJ vysočina –  
ZŠ speciální břeZinova 31, Jihlava
Příjemce: Statutární město Jihlava

Žákům Základní školy 
speciální a Praktické školy 
Jihlava, Březinova 31, se 
díky novým prostorům 
školy zlepšily možnosti je-
jich vzdělávání. Díky dotaci 
byla vybudována multi-
funkční dílna, kde pracují 
nejstarší žáci ze střední 

školy se dřevem, pedigem a nejrůznějšími přírodními materiály. Ná-
cvik sebeobsluhy a samostatné péče o domácnost probíhá v novém 
cvičném bytě. V  tělocvičně, která je navržená jako víceúčelová, pro-
bíhá vedle výuky i odpolední sportovní zájmová činnost. Díky dota-
ci škola získala také hřiště s umělým povrchem. Pro potřeby výuky 
žáků slouží i učebna informatiky s interaktivní tabulí. Školu navštěvu-
je také přes dvacet imobilních žáků, pro které je zřízeno rehabilitační 
centrum. 

„Jsme moc rádi, že náš projekt získal titul Projekt mého srdce. Hla-
sování bylo velmi napínavé a žila jím doslova celá škola. Hned po za-
hájení soutěže mě oslovil náš pedagog pan Jiří Hladík s návrhem, 
zda bych souhlasila s prezentací soutěže a našeho projektu na so-
ciální síti Facebook. Poté odstartoval kampaň na podporu projektu 
a byli jsme opravdu velmi mile překvapeni množstvím lidí, kteří nás 
svým hlasem podpořili. Jsem moc ráda, že v diskuzích na sociální 
síti někteří lidé vyjádřili i zájem o děti, které potřebují nějakou for-
mu pomoci.  Je to pro nás dobrý signál o dnešní mladé generaci. 
Ráda bych vzkázala všem, kteří pro nás hlasovali, že Přístavba Zá-
kladní školy speciální v Jihlavě je užitečný a smysluplný projekt. Žáci 
získali nové možnosti pro vzdělávání a zájmovou činnost, ve škole 
probíhá fyzioterapie, realizujeme další projekty.“ řekla k soutěži 
mgr. Zuzana Šimková, ředitelka ZŠ speciální Jihlava.

1. místo Jihomoravský kraJ – 
digitaliZace nemocnice blansko ii
Příjemce: Nemocnice Blansko

Digitalizace nemocnice znamená pořízení diagnostického přístro-
jového vybavení a jeho připojení na systém zpracování, archivace 
a distribuce digitální obrazové informace. Jedná se o druhou etapu 
projektu digitalizace blanenské nemocnice, ve které byl zakoupen 
mamograf a gamakamera. Mamografie je vyšetřením, které má 
rozhodující význam v boji proti rakovině prsu, včasná diagnóza je 
zásadní pro úspěšné vyléčení. Gamakamera je přístoj používaný 
v nukleární medicíně.  Účelem projektu bylo zlepšit a zpřesnit dia-
gnostiku zejména onkologických, neurologických a kardiologických 
onemocnění a také zkrátit dobu vyšetření pacientů a snížit dobu 
a intenzitu záření.

mUdr. vladimíra danihelková, mba, ředitelka nemocnice blansko
„Jsem opravdu moc potěšená, že jsme vyhráli, protože jsem pře-
svědčená, že náš projekt je opravdu smysluplný a velmi pomáhá zvy-
šovat kvalitu péče o naše pacienty a také zvyšuje prestiž nemocnice. 
Informaci o soutěži jsme rozeslali organizacím po celém Blansku a je 
úžasné, jak nás lidé podpořili, moc si toho vážím.“
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2. místo kraJ vysočina –  
cyklosteZka přibyslav–sáZava
Příjemce: Město Přibyslav

Město Přibyslav se rozhodlo 
k výstavbě cyklostezky využít 
více než 100 let starou želez-
niční trať, jejíž vlastník provoz 
pro vysoké náklady ukončil. 
Cyklostezka byla možností, 
jak návštěvníkům zachovat 
toto výjimečné místo. Stezka 
vede romantickou trasou bý-

valé železniční trati v délce téměř 9 kilometrů. Trasa cyklostezky tak 
vede půvabným prostředím biokoridoru horního toku řeky Sázavy, 
typickou krajinou Vysočiny – lesem, polem i kolem skalních stěn. 
Cyklostezka je vhodná pro cykloturisty, in-line bruslaře, vozíčkáře, 
pěší turisty a v zimě slouží běžkařům. Na trase stezky jsou zřízena 
dvě větší odpočinková místa s lavičkami se stolky a jednoduchým za-
střešením, také stojany na kolo. Po cestě si zájemci mohou na infor-
mačních tabulích přečíst podrobnosti o cyklostezce, okolních obcích 
a historii železniční trati. Nová cyklostezka má šířku tři metry a je, až 
na atmosféru dokreslující dřevěné lávky, celá asfaltová.

mgr. Jan Štefáček, starosta města přibyslav: „Soutěže si velmi 
považujeme, byla pro nás přínosem. Město Přibyslav ji samo málo 
propagovalo. Zveřejnili jsme pouze odkaz na našich webových 
stránkách. Obdržené hlasy byly od těch, kteří si cyklostezku určitě 
vyzkoušeli, a proto jsou o to cennější. Druhé místo a počet získaných 
hlasů, ve srovnání s ostatními projekty (mimo vítězné), právě odpo-
vídá přirozenému, tj. neorganizovanému hlasování. Děkujeme reali-
zátorům soutěže, všem konkurentům a ceníme si i způsobu, jakým 
byla vyhlášena. Je to velká propagace realizovaných a smysluplných 
projektů a jsme rádi za potvrzení, že Cyklostezka Přibyslav–Sázava 
po staré železniční trati k takovým projektům patří. Náš diplom je 
pro všechny vystavený v informačním centru.“

2. místo Jihomoravský kraJ –  
ii/398 vranov nad dyJí průtah – onŠov
Příjemce: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p. o.

Silnice II/398 tvoří základní dopravní osu z obce Vranov směrem 
na Onšov a Znojmo, jedná se o tah krajského významu. Vozovka 
byla v neuspokojivém stavu, některé úseky komunikace byly nepře-
hledné a negativně ovlivňovaly bezpečnost provozu. Díky projektu 
byla silnice zrekonstruována v průtahu obcí Vranov nad Dyjí a ná-
sledného úseku po křižovatku se silnicí III/40818 u Onšova. Rekon-
strukce proběhla v délce 1550 metrů, v serpentinách nad Vranovem 
byla zároveň rekonstruována působivá vyhlídka na zámek Vranov 
nad Dyjí, která se stala okamžitě oblíbeným zastávkovým místem 
projíždějících. Projekt zlepšil komfort, plynulost a bezpečnost jízdy 
a zároveň výrazně zkvalitnil život obyvatel obce Vranov nad Dyjí 
a snížil také negativní dopady na životní prostředí.

ing. Jan Zouhar, ředitel správy a údržby silnic Jihomoravského 
kraje: „Vysoký počet hlasujících k projektu II/398 Vranov nad Dyjí prů-
tah a jeho umístění na předním místě v soutěži Projekt mého srdce 
je oceněním práce nejen našich pracovníků, ale i stavbařů, kteří zde 
odvedli kvalitní práci. Zájem o tuto stavbu potvrdila i veliká účast veřej-
nosti při slavnostním otevření projektu v říjnu 2011 a je tedy zřejmé, že 
nejvíce hlasujících bylo i při této soutěži právě z Vranova nad Dyjí. Hlasu-
jícími asi byli i častí ná-
vštěvníci této turistic-
ky atraktivní lokality, 
kteří tímto způsobem 
ocenili kvalitativní 
změnu ve vzhledu 
celého městyse, ale 
i pomyslnou třešnič-
ku na dortu, jakou je 
nově vybudovaná vy-
hlídka na Vranovský 
zámek.“
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3. místo kraJ vysočina –  
dětské hřiŠtě Jihlavská v havlíčkově brodě
Příjemce: Město Havlíčkův Brod

Dětské hřiště Jihlavská bylo 
díky dotaci z ROP Jihový-
chod vybudováno na ne-
vyhovující ploše uprostřed 
panelové zástavby ulice 
Jihlavská v Havlíčkově Bro-
dě. V rámci projektu byla 
vystavěna dvě víceúčelová 
hřiště, dětské hřiště s nain-

stalovanými herními prvky, lezecká stěna, skateboardový trenažér, 
ručkovací herní sestava. Hřiště a okolní upravený prostor nyní vyu-
žívají doslova všechny generace – pro nejmenší děti jsou k dispozici 
prolézačky, pro starší děti atraktivní herní prvky, ke sportovním ak-
tivitám nejstarších dětí a také jejich rodičů slouží víceúčelová hřiště 
pro volejbal, basketbal, florbal apod. Zejména seniory je pak k rela-
xaci a posezení využíván krytý altánek. Hřiště slouží jako sportovní 
areál a využívá ho nejen celé okolí, ale také školy k hodinám tělesné 
výchovy.

mgr. Jan tecl, starosta města havlíčkův brod: „Velmi nás potě-
šilo, že náš projekt Dětské hřiště Jihlavská byl vybrán mezi 25 projek-
tů financovaných z Regionálního operačního programu Jihovýchod 
a zařazen do hlasování ankety Projekt mého srdce. Vnímáme to 
jako velký úspěch. Ihned po zahájení soutěže jsme na titulní stránce 
webu města zveřejnili informaci, že je možné pro projekt hlasovat. 
Možná i to pomohlo, že se podařilo získat tak pěkné celkové umís-
tění. Realizace projektu byla kvalitní a zdařilá, a proto věřím, že pro 
něho nehlasovali pouze občané Havlíčkova Brodu. Získané třetí mís-
to pro nás znamená, že naše rozhodnutí revitalizovat Dětské hřiště 
Jihlavská bylo správné a že to široká veřejnost i tak vnímala. Podě-
kování od maminek, jejichž děti si na hřišti hrají, je tím nejlepším 
povzbuzením pro naši další práci.“

3. místo Jihomoravský kraJ – obnova 
voZového parkU drážních voZidel v brně
Příjemce: Dopravní podnik města Brna, a.s.

Dopravní podnik města 
Brna je nejstarším doprav-
ním podnikem na území 
České republiky a také 
druhým největším. V sys-
tému veřejné dopravy 
ve městě a okolí se denně 
přepraví 1 milion cestují-
cích, jeho páteřním sys-
témem je tramvajová do-
prava. Díky dotaci z ROP 
Jihovýchod bylo pořízeno 
9 nových nízkopodlažních 
tramvají, které umožnily 
odstranění bariér v měst-
ské dopravě, přístup han-

dicapovaným cestujícím, rodičům s kočárky a seniorům a tím také 
zefektivnění provozu. Cestující na zastávkách jsou rychleji odbavo-
váni a díky tomuto zkrácení času v zastávkách mohou nová vozidla 
po svých linkách obíhat rychleji. Tramvaje mají moderní elektronic-
kou výzbroj, šetří elektrickou energii, kterou při brždění dokonce 
vrací zpět do sítě.

ing. miloš havránek, generální ředitel dpmb: „Z ocenění v sou-
těži Projekt mého srdce máme velkou radost. Třetí místo je při tak 
velkém množství přihlášených projektů úspěchem. O posílání hlasů 
jsme požádali fanoušky na naší facebookové stránce i návštěvníky 
našich webových stránek. Pro náš projekt modernizace vozového 
parku tedy hlasovali zřejmě lidé, kteří mají rádi Dopravní podnik 
města Brna a líbí se jim tramvaje typu 13T.“
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proJekt mého srdce – 3. místo
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poZneJte kraJ malíře a básníka Jana ZrZavého

6.  října  2012  byla  slavnostně  otevře-
na  poznávací  stezka  Jana  Zrzavého 
v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku. Ote-
vření proběhlo při zahájení třetího roč-
níku pochodu Jeníkova Špacírka, který 
pořádá o. s. Za záchranu rodného domu 
Jana Zrzavého v Okrouhlici spolu s Klu-
bem českých turistů v Havlíčkově Brodě, 
Sokolem Okrouhlice a  základní  školou 
Okrouhlice. Projekt získal dotaci z ROP 
Jihovýchod ve výši 261 tisíc korun.

Jan Zrzavý byl český malíř, básník, ilustrátor 
a scénický výtvarník, významná postava 
českého výtvarného umění.

Poznávací stezka začíná v Okrouhlici, která 
je malířovým rodištěm a vede přes Vadín, 
Krásnou Horu, Lipnici, Babice a Olešnici 
zpět do Okrouhlice. Na trase stezky dlouhé 
22 kilometrů je rozmístěno deset zastave-
ní s odpočívadly a informačními tabulemi. 
Na nich můžete vidět reprodukce malířo-
vých obrazů, inspirované konkrétním mís-
tem se základními daty malířova života 
a úryvky textů, které se váží k danému dílu. 

Všech deset zastavení s informačními ta-
bulemi je podle možností vybudováno 
v místech, kde skutečně vznikaly obrázky 
s příslušnými krajinnými motivy. Turisté tak 

mohou vidět místa, o kterých je známo, že 
je měl malíř rád a že byla inspirací k někte-
rým jeho známým i méně známým obra-
zům. Některá místa se časem pochopitelně 
velmi změnila a je potřeba i trochy fantazie 
k tomu, aby si člověk představil, jak kon-
krétní místo vypadalo před 80 lety. 

Díky spolupráci a vzájemné podpoře turisté 
samostatně vytyčili vlastní značenou tra-
su, která spojuje jednotlivá zastavení stez-
ky a byla již v létě uveřejněna na turistické 
mapě Havlíčkobrodska. Poznávací stezku 
tak lze projít pěšky, projet autem i na kole.

Poznávací stezka je součástí mnohostranných 
aktivit sdružení, mezi které patří péče o malí-
řův rodný dům, publikační činnost, pořádání 
letní výtvarné dílny pro děti či turistického 
pochodu Jeníkova špacírka počátkem října. 
Cílem činnosti sdružení není pouze péče 
o připomínání slavného rodáka, ale hlavně 
rozvoj kulturních a společenských příležitostí 
pro obyvatele regionu a jeho návštěvníky.

Ladislav Langpaul, člen sdružení za Záchranu rodného domu Jana Zrzavého a Vladimír Šimek, 
starosta obce Okrouhlice, při slavnostním otevření poznávací stezky Jana Zrzavého.

Jedno ze zastavení Krásná Hora-Mozolov. 
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pomáháme ZnovU ožít kUltUrním památkám – 
kláŠter nová říŠe

Díky  dotaci  z  ROP  Jihovýchod  ve  výši 
8,5 milionu korun byla v kostele sv. Pet-
ra a Pavla v Nové Říši vybudována nová 
prohlídková trasa. Předpokladem jejího 
zpřístupnění  návštěvníkům  bylo  re-
staurování ojedinělých výmaleb, oprav 
statických trhlin pod nimi a dokončení 
oprav střešního pláště kostela.

Klášter premonstrátů v Nové Říši na Mo-
ravě oslavil v minulém roce již 800 let 
od svého založení. Spojovací chodbou 
je klášter propojen s kostelem sv. Petra 
a Pavla, postaveným na místě starého kos-
tela v roce 1683. Kostel je barokní jedno-
lodní stavbou, se dvěma bočními kaplemi 

a dvěma kvadratickými věžemi. Vnitřní 
stěny kostela jsou vyzdobeny freskami 
Jana Lukáše Krackera, který na nich pra-
coval v letech 1766 až 1767. 

Právě ojedinělá výzdoba kostela dala 
vzniknout projektu Po stopách iluzivní 
výmalby Jana Lukáše Krackera na Moravě 
a umožnila zpřístupnění této zajímavosti 
i pro vás. 

Nově vzniklá prohlídková trasa v Nové Říši 
o iluzivní výmalbě kostela nemá v regionu 
obdoby. V baroku byly hojné nástropní vý-
malby a fresky, méně často byly zdobeny 
výmalbou i svislé konstrukce a ještě méně 

často nahrazovala malba plastickou štuko-
vou výzdobu. V Nové Říši autor nejen že 
použil všechny výše zmíněné typy výma-
leb, ale došel ještě dále – vytvořil pomocí 
výmalby iluzi celých oltářů a prostorových 
prvků. Takto komplexní pojetí výmalby 
můžete spatřit snad jen ve světské archi-
tektuře na zámku v Jaroměřicích nad Ro-
kytnou nebo na zámku Vranov na Dyjí. 
V sakrální architektuře nemá iluzivní vý-
malba kostela sv. Petra a Pavla v regionu 
konkurenci. 

Více informací o nové trase najdete na strán-
kách Kláštera Nová Říše: 
http://klaster.novarise.cz

Ojedinělá výmalba od Jana Lukáše Krackera je k vidění v kostele sv. Petra a Pavla v Nové Říši.
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ZástUpci evropské komise  
navŠtívili proJekty v oblasti pasohlávek

Při příležitosti 14. zasedání Monitoro-
vacího výboru ROP Jihovýchod 19. 11. 
2012 navštívili zástupci Evropské komi-
se,  Jack Engwegen,  ředitel  české  jed-
notky Generálního ředitelství pro regi-
onální politiku Evropské komise, a jeho 
kolegyně Tereza Krausová, dokončený 
projekt  Lázeňský  penzion  u  sv.  Anny 
a  právě  realizované  strategické  pro-
jekty výstavby  lázeňského a wellness 
komplexu  Moravia  THERMAL  a  Ther-
mal  Pasohlávky  –  páteřní  technické 
a dopravní infrastruktury v oblasti.

Jack Engwegen se osobně seznámil s pro-
jekty v místě realizace, u projektů ve vý-
stavbě se informoval o průběhu stavebních 
prací a termínech dokončení. Při diskusi 
s realizátory projektů významně ocenil 
a vyzdvihl dlouhodobý strategický záměr, 
vznikající od roku 2000, a komplexní řeše-
ní lázeňského potenciálu Pasohlávek jako 
správné cesty k rozvoji celého území. 

Jako významnou, a pro budoucí programo-
vé období nutnou, označil místní spoluprá-
ci, kterou tyto projekty přináší v podobě 
právě vznikajících konkrétních podnika-
telských záměrů, které budou realizované 

již bez dotace a tím i vznik mnoha nových 
pracovních míst pro obyvatele oblasti.

V rámci diskuse byl seznámen s dalšími 
záměry na rozvoj tohoto území, a to jak 
v oblasti cestovního ruchu, tak i v oblasti 
dopravní infrastruktury, kde byla disku-
tována nutnost dálničního napojení Brna 
na Vídeň, právě i s ohledem na dynamický 
rozvoj tohoto území s maximálním využi-
tím jeho přírodního potenciálu pro potře-
by udržitelného cestovního ruchu. Disku-
továny byly také kritické faktory, brzdící 
rozvoj území. Na závěr Jack Engwegen 
zdůraznil, že právě takovéto investice 
do rozvoje cestovního ruchu přináší vyso-
kou ekonomickou efektivitu s minimálním 
dopadem na životní prostředí.

Marta Sargánková, Jack Engwegen, Jakub Janok a Artur Zatloukal si prohlédli výstavbu dopravní 
a technické  infrastruktury v Pasohlávkách. 

Členové Monitorovacího výboru při prohlídce stavby lázeňského a wellness komplexu v Pasohlávkách.
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semináře pro žadatele

dobrovolníci pomohli dětskémU centrU v Jihlavě

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2012 proběhl  
v  Brně  a  Jihlavě  seminář  pro  žadatele 
o dotaci z ROP Jihovýchod. Účastníci si 
z něj odnesli  informace o plánovaných 
závěrečných výzvách v oblastech pod-
pory  3.2  Rozvoj  regionálních  středisek 
a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských 
sídel  se  zaměřením  výzev  na  podporu 
školství a volnočasových aktivit a revi-

talizaci významných území obcí a měst 
ve vazbě na rozvoj ekonomických nebo 
volnočasových aktivit.

Na programu bylo kromě objasnění spe-
cifik závěrečných výzev s důrazem na me-
chanismus ukončování také obrazné pro-
vedení celým postupem podání žádosti 
do Regionálního operačního programu 

Jihovýchod. Účastníci byli seznámeni 
s plánem závěrečných výzev a nahlédli 
i do budoucnosti operačních programů. 
Závěr seminářů patřil jako obvykle diskusi 
a dotazům, které padaly i v jejich průbě-
hu, což nás těší.

Obě výzvy budou vyhlášeny 17. prosince 
2012. Věříme, že všichni přítomní získa-
li veškeré informace, které potřebují pro 
úspěšné podání svých projektových zámě-
rů. Nabízíme také možnost konzultací pro-
jektových záměrů s pracovníky oddělení 
hodnocení v Brně i v Jihlavě.

„Chtěla bych poděkovat všem zaměstnan-
cům Úřadu Regionální rady Jihovýchod, 
kteří se podíleli na věcném daru pro Dět-
ské centrum Jihlava, moc si toho vážíme, 
zvlášť v dnešních časech, kdy je velmi slo-
žitá sociální situace, a současně jsme prak-
ticky přes rok ve velké existenční nejistotě. 
My cítíme tyhle otřesy jako první: máme 

plná oddělení a také se blíží zima… Už jen 
to, že Vám není osud našich zařízení lho-
stejný, vypovídá, že jste lidé na svém mís-
tě a tím děkujeme i za vaši profesní práci 
a odpovědnost,“ vzkázala zaměstnancům 
úřadu ředitelka dětského centra v Jih-
lavě, mUdr. ivana ryglová.
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dalŠí nové tělocvičny  
pro brněnské Základní Školy

Na podzim byly otevřeny další dvě nové tělocvičny v Základní škole Zeiberlichova a Evropské základní škole na Čejkovické ulici, které 
vznikly díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Od srpna se už sportuje v nové hale při základní škole Žebětíně.

Základní Škola Zeiberlichova  
v brně-soběŠicích

Děti ze Základní školy Zeiberlichova v Brně-Soběšicích už nemu-
sejí dojíždět na tělocvik do jiné školy. Od 16. října mohou spor-
tovat ve své vlastní tělocvičně, která byla slavnostně otevřena.

V moderní sportovní hale o rozměrech 12x24 metrů s výškou 
sedm metrů budou moci žáci hrát odbíjenou či další míčové hry 
nebo se budou věnovat jiným sportovním aktivitám, prostor jim je 
k dispozici po celý den až do 17.00 hodin. Po páté už bude hala 
otevřena i pro veřejnost. „Věřím, že děti i širokou veřejnost bude 
pohyb v nové tělocvičně při ZŠ a MŠ Zeiberlichova bavit a zvýší 
se díky ní i počet lidí, kteří se v Soběšicích sportu věnují,“ podotkl 
první náměstek primátora Robert Kotzian při slavnostním otevření.

Tělocvična se nachází v bezprostřední blízkosti stávajícího objektu 
základní školy a je se základní školou přímo propojena. Pro veřejnost 
a odpolední aktivity mládeže je přímý vstup z ulice Školní. Předpo-
kládaná dotace z ROP Jihovýchod je ve výši 22 milionů korun.

evropská Základní Škola  
na čeJkovické Ulici na vinohradech

V moderní 36metrové tělocvičně mohou od 21. listopadu sportovat 
žáci Evropské základní školy. Nebudou už tak muset docházet na tě-
locvik do jiné školy. Celý objekt je bezbariérový, vybavený přibližně 
150 místy k sezení pro diváky, má galerii a s budovou základní školy 
je propojen spojovacím koridorem v 1. nadzemním podlaží. 

„Je to nadstandardně vybavená tělocvična, žáci jsou z ní nadšení,“ 
vyjádřil spokojenost ředitel EZŠ Jaromír Pospíchal. „Počítáme s tím, 
že v odpoledních a večerních hodinách tělocvičnu využijí sportovní 
oddíly a veřejnost k aktivnímu odpočinku,“ doplnil ředitel.

Tělocvična splňuje parametry pro hřiště na odbíjenou, košíkovou, 
florbal a další míčové hry. Dotace z ROP Jihovýchod byla ve výši 
38 milionů korun.
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ÚtočiŠtě pro lidi beZ domova

Lidé bez domova budou mít v zimních měsících další místo, kde se v Brně ohřát či přenocovat. Na ulici Masné vzniklo nové 
Městské středisko krizové sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni, jehož provozovatelem je Centrum sociálních 
služeb. Centrum vzniklo díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 5,6 milionu korun.

Rekonstrukcí bytového domu Masná 3b 
vzniklo Městské středisko krizové sociální 
pomoci pro osoby v extrémní sociální tísni. 
Projekt navazuje na Komunitní plán sociál-
ních služeb města Brna, který poukazuje 
na růst počtu lidí v extrémní sociální tísni 
spojené s absencí bydlení. 

Zařízení zahájilo svoji činnost počátkem 
listopadu a nabídne dvě sociální služby – 
krizovou pomoc a noclehárnu. Jedná se 
o vícepodlažní budovu, v přízemí se také 

nachází prostory pro personál a do bu-
doucna je zde počítáno s ordinací prak-
tického lékaře pro cílovou skupinu osob 
bez přístřeší. V prvním a druhém patře se 
nachází noclehárna, v každém patře jsou 
tři pokoje a kuchyňka, k dispozici je taktéž 
sociální zařízení. 

Středisko je v provozu nepřetržitě, jeho 
chod zajišťuje tým minimálně dvou pra-
covníků v sociálních službách, ve všední 
dny je k dispozici také sociální pracovnice. 

kriZová pomoc
Nonstop 24hodinový provoz, ambulantní 
služba pro osoby, které se nacházejí v krizi, 
v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy 
přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou 
sociální situaci vlastními silami. Kapacita kri-
zové služby je 53 míst,  pro muže i ženy starší 
18 let. V rámci krizové pomoci je zde posky-
tována strava z projektu Meníčka pro bezdo-
movce. Služba je poskytována zdarma. 

noclehárna
Do nových prostor se stěhuje noclehár-
na z Víděňské 4. Kapacita je ale navýšena 
na 42 lůžek a navíc bude k dispozici i ženám 
starším 18 let (34 muži, 8 ženy). Služba je 
poskytována za poplatek 50 korun za noc. 

Zdroj: www.brno.czMěstské středisko krizové sociální pomoci v Masné ulici v Brně.

Krizová pomoc má 24hodinový provoz.
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orlí, měnínská a novobranská

V pondělí 29. října 2012 se za účasti primátora města Brna, Romana Onderky, 
představitelů ROP  Jihovýchod, Artura Zatloukala a  Jana Karáska, konalo slav-
nostní  otevření  kompletně  obnovených ulic  v historickém  jádru  města  Brna  – 
Orlí, Měnínské a Novobranské. Projekt byl podpořen dotací z ROP Jihovýchod 
v předpokládané výši 17,5 milionu korun.

Ulice Orlí je součástí významného histo-
rického pěšího tahu centrem města Brna 
od Zelného trhu po bývalou linii hradeb. 
Ulice získala své dnešní jméno podle hos-
tince U Černého orla, který stával v místech 
dnešního domu č. 7. Od Měnínské brány 
vede ulice Orlí přímo na Zelný trh. 

Řešená území pocházejí z druhé poloviny 
minulého století a neodpovídala dnešním 
potřebám a významu prostoru. Upravova-
ný úsek navazuje na již realizovanou část 
ulice Orlí mezi Josefskou a Zelným trhem. 
Součástí řešení byla specifická úprava okolí 
Měnínské brány, která se jako jediná za-
chovala z původního opevnění a dnes je 
v ní umístěna expozice Moravského zem-
ského muzea. 

„Historické jádro se během několika po-
sledních let proměnilo v nové a upravené 
centrum. Dnes již převažují rekonstruované 
a opravené chodníky a komunikace nad 
těmi, které ještě musíme dodělat. Histo-
rické centrum se pomalu a jistě stává mís-
tem pro lidi, nikoliv pro auta a nabízí celou 
řadu odpočinkových míst. Snahou města 
bylo a je mít v centru více laviček na sezení, 
více stromů a zeleně vůbec. Nyní probíhá 
rekonstrukce parku Koliště II, který plní 
funkci zeleného, parkového prstence ko-
lem centra. Tady by měla vzniknout nová 
kašna, další vodní prvky, nové lavičky. Bude 
to skvělé odpočinkové místo,“ uvedl pri-
mátor města brna roman onderka.

Hlavní dominanta místa – Měnínská brána. 
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rekonstrUkce obJektU předZámčí  
s novoU interaktivní expoZicí

Slavnostní  otevření  zrekonstruova-
né  budovy,  které  se  říká  předzámčí, 
a v ní umístěné interaktivní expozice 
Cesty časem proběhlo dne 21. listopa-
du 2012 za přítomnosti vedení města, 
starostů okolních obcí, zástupců ROP 
Jihovýchod,  čestných  občanů  města 
a dalších hostů.

Díky předpokládané evropské dotaci 
22 milionů korun byla zachráněna a ob-
novena další kulturní památka v Třebíči. 
Jedná se o zámecké křídlo, které je sou-
částí areálu baziliky sv. Prokopa a bývalého 
Valdštejnského zámku v Třebíči. Objekt byl 

před zahájením projektu v dosti zchátralém 
stavu, hrozilo odpadávání částí omítek. Zá-
mecké křídlo bylo téměř nevyužívané. 

Rekonstrukce se týkala vnitřních úprav, 
obnovy střešního pláště a střešní kon-
strukce, obnovy instalací, opravy most-
ku, který je jednou z přístupových cest 
do areálu zámku. Díky projektu se zvýšila 
atraktivita celého areálu národní kulturní 
památky a okolí památky UNESCO. 

Opravené prostory jsou využity pro expo-
zici Cesty Časem, která je zacílená pře-
devším na všechny věkové kategorie dětí 

a mládeže, pro které dosud v Třebíči chy-
běly adekvátní kulturně-historické atrak-
tivity. Jejím autorem je Doc. PhDr. Michal 
Stehlík, PhD. Nově vzniklá expozice není 
konkurencí Muzeu Vysočiny, ale typem 
expozice naučné a zároveň hravé, kte-
rá je v ČR zatím pouze v Liberci a Plzni. 
Tématika třebíčské historie s akcentem 
na ve městě provozovaná středověká i no-
vověká řemesla je zpracována s použitím 
interaktivních prvků, umožňujících ná-
vštěvníkům aktivní spolupráci při vstřebá-
vání prezentovaných informací. Pro dětské 
kolektivy jsou kromě klasických prohlídek 
připraveny i lektorské programy a tvořivé 
dílny. Podrobné informace o expozici na-
jdete na stránkách www.mkstrebic.cz.

V třebíčském předzámčí vás rádi uvítají i v zimním období.

Interaktivní expozice Cesty časem.
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proJekt systémU sdílení kol  
ZvítěZil ve stUdentské soUtěži

Soutěž Navrhni projekt, kterou pro stu-
denty  středních  škol  uspořádalo  minis-
terstvo pro místní rozvoj, už zná své vítě-
ze. Z 32 studentských týmových projektů 
zvítězil  Systém  sdílení  jízdních  kol  pro 
Mladou Boleslav. Soutěž Navrhni projekt 
probíhala od 3. září do 1. listopadu 2012.

Soutěž měla za cíl seznámit středoškolské 
studenty s procesem rozdělování peněz z ev-
ropských fondů a také tvorbou projektových 
žádostí. Studenti si museli vybrat některou ze 
skutečných oblastí podpory fondů EU a se-
stavit projekt, kterým by podpořili podniká-
ní, cestovní ruch, životní prostředí nebo další 
oblasti rozvoje v regionu či celé ČR. Pak už se 
stačilo rozhlédnout kolem sebe a přijít s ná-
padem, co by mohlo fungovat jinak a lépe. 
Soutěž měla dvě kola, regionální a celostátní. 
Do soutěže se přihlásilo 32 týmů, které pak 
prezentovaly své projekty před porotou. V re-
gionu Jihovýchod se soutěž konala 16. listo-

padu v Brně. Komise složená ze zástupců Re-
gionální rady Jihovýchod a Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR vyslechla ústní prezentace 
tří studentských týmů, ze kterých vybírala re-
gionálního vítěze. 

V regionu Jihovýchod porota zvolila pro-
jekt zaměřený na zvýšení zaměstnanosti 
středně a těžce zdravotně postižených – 
Zaměstnání, součást každého života – 
nové město na moravě. Tým Martiny 
Zelené a Jakuba Lišky z Gymnázia Vincence 
Makovského pro ně plánuje pomoc s hle-
dáním práce, asistenci v zaměstnání i pra-
covní místa v chráněných dílnách. Komisi 
oslovil detailně propracovaný rozpočet, 
pečlivá analýza rizik a hluboká znalost pro-
blematiky integrace sociálně vyloučených 
skupin na trh práce.

„Velmi mě zaujala i detailní znalost prová-
děcích pravidel Operačního programu lidské 

zdroje a zaměstnanost“ řekl k vítěznému 
projektu Mgr. Viktor Jaroš z Regionální rady 
Jihovýchod.

Do celostátního kola vybrala komise ze 
sedmi regionálních vítězů pouze tři nejlepší 
týmy, které postoupily do finále. Naprostými 
vítězi soutěže se stali autoři projektu řešení 
dopravní situace ve městě. Navrhli systém 
sdílení jízdních kol pro Mladou Boleslav, kde 
navštěvují gymnázium Dr. Josefa Pekaře. Pří-
zeň poroty si získali video-průzkumem veřej-
ného mínění, pečlivě sestaveným rozpočtem 
i originálním záměrem. „Realizace takového 
projektu by představovala první celoplošný 
systém pronájmu jízdních kol v ČR v rám-
ci jednoho města, jaký mají v současnosti 
evropská velkoměsta Vídeň nebo Berlín,“ 
ocenil vítězný projekt při slavnostním vyhlá-
šení první náměstek ministra po místní 
rozvoj daniel braun, který návrh označil 
za mimořádně vydařený.

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Navrhni projekt.

První náměstek ministra pro místní rozvoj, 
Daniel Braun, předává ocenění vítěznému 
týmu z Gymnázia J. Pekaře z Mladé Boleslavi.
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podporUJeme dobré proJekty

Jak už se stalo naši milou tradicí, oslovili jsme kvůli vytvoření PF našeho úřadu pro rok 2013 opět děti. Tentokrát jsme z projektů podpoře-
ných dotací z ROP Jihovýchod vybrali Mateřskou školu v Medlově. Děti v Medlově mají díky dotaci větší prostor pro pohybové a také vý-
tvarné aktivity. S pomocí paní učitelky nám nakreslily krásná PF s vánoční tématikou. Byl to opravdu těžký úkol z došlých obrázků vybrat tři 
pro nás nejhezčí a nejvhodnější. Všem dětem a zaměstnancům školky v Medlově velice děkujeme. Pokochejte se krásnými obrázky s námi.
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vyhláŠení výZvy  
pro předkládání proJektů do iprm brna

Dne 1. 12. 2012 byla vyhlášena výzva 
k předkládání projektů v  rámci  Inte-
grovaného plánu rozvoje města Brna 
Zvýšení  kvality  poskytovaných  slu-
žeb pro veřejnost a  rozšíření občan-
ské vybavenosti města.

Výzva otevírá možnost předložit projekty 
v následujících projektových oblastech:

sportovní infrastruktura – aktivity:
II.1.A) Technické zhodnocení a výstavba 
sportovních zařízení zvyšujících kvalitu 

vzdělávání a zároveň přístupných široké 
veřejnosti,
II.1.B) Regenerace veřejných prostranství 
pro volnočasové aktivity nekomerčního 
charakteru.

sociální a zdravotnická infrastruktura – 
aktivity:
II.3.A) Technické zhodnocení a výstavba infra-
struktury pro sociální služby v souladu s Komu-
nitním plánem sociálních služeb ve městě Brně,
II.3.B) Technické zhodnocení stávající zdra-
votnické infrastruktury.

Celkově je pro výzvu alokováno 180 milionů 
korun, minimální dotace je 5 milionů korun, 
maximální dotace 80 milionů korun. Příjem 
projektů bude ukončen dne 31. 1. 2013.

Kompletní text výzvy včetně relevantních 
příloh naleznete na adrese:
www.iprm.brno.cz.

Volnočasové centrum Bosa

Moravské náměstí

Čertova rokle v Lesné

Muzeum loutek

Přírodovědné exploratorium

Salesiánský areál pro veřejnost v Líšni
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redakce
Úřad regionální rady Jihovýchod

Bc. Martina Močubová 
oddělení komunikace
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
e-mail: info@jihovychod.cz
www.jihovychod.cz  MK ČR E 18968

meZioborová Jednotka intenZivní 
péče v nemocnici břeclav

představUJeme  
proJekty

Zeptali jsme se ředitelky nemocnice 
břeclav, mUdr. Janky bambasové, mph, 
na vznik a provoz mezioborové jednotky in-
tenzivní péče, která je v provozu od ledna 
roku 2012. Nová jednotka byla podpořena 
dotací z ROP Jihovýchod ve výši 24 milionů 
korun.

Popište  prosím  čtenářům,  jak  vypa-
dala  jednotka  intenzivní  péče  před 
realizací  projektu  a  jakými  změnami 
poté prošla? 
Na mezioborové JIP jsou umístěna lůžka 
interní – kardiologie, metabolická a neu-
rologická. Před realizací projektu byla při 
interním oddělení kardiologická JIP a me-
tabolická JIP jako samostatná pracoviště. 
Stejně tak neurologická JIP byla umístěna 
u neurologického oddělení. Prostorové 
uspořádání jednotlivých pracovišť již ne-
vyhovovalo současným potřebám a tren-

dům pro poskytování intenzivní péče, tak-
též přístrojové vybavení již dosluhovalo. 

Teď v řeči čísel – kolika lůžky disponu-
je mezioborová JIP a kolik zde pracuje 
zaměstnanců?  Kolika  pacientům  jste 
už poskytli péči?
V současné době Nemocnice Břeclav dis-
ponuje 22 lůžky intenzivní péče interních 
oborů. Tato lůžka jsou ve členění: šest lůžek 
kardiologie, jedno lůžko akutní dialýza, de-
vět metabolických lůžek a šest lůžek neu-
rologických. Pracuje zde 46 zaměstnanců. 
Péče byla poskytnuta 1200 pacientům.

Co považujete za největší přínos nové 
mezioborové JIP? 
Vybudováním nové JIP došlo k přesunu lů-
žek na jedno moderní centrální pracoviště, 
což s sebou samozřejmě přineslo výhody 
jak v organizaci práce, tak také z pohle-

du technického. Pracoviště je zcela bez-
bariérové, vybaveno moderní lékařskou 
technikou (systémy pro monitorování ži-
votních funkcí, resuscitační lůžka, injekč-
ní a infuzní dávkovače, plicní ventilátory, 
odsávačky, defibrilátory, EKG,…) a dalším 
zázemím potřebným pro pacienty (např. 
sociální zařízení pro imobilní pacienty atd.) 
i personál. Dále jsou prostory situovány 
tak, že jsou snadno dostupná ostatní od-
dělení – ARO, laboratoře, RDO, operační 
sály, heliport a příjezd sanitek. 

Díky  přesunu  jednotlivých  oddělení 
se uvolnily další prostory nemocnice. 
Máte  plán,  jakým  způsobem  budou 
využity? 
Do uvolněných prostor jsou postupně dle 
zpracovaného plánu a harmonogramu 
přesunována jiná pracoviště, např. odbor-
né ambulance, došlo k rozšíření infekční-
ho oddělení, došlo k restrukturalizaci dět-
ského oddělení tak, aby se zvýšil komfort 
pacientů i personálu. Máme zájem o zří-
zení lůžek následné intenzivní péče.

Děkujeme Vám za rozhovor.
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naUčná steZka  
k pramenům počátek a okolí

představUJeme  
proJekty

www.jihovychod.czwww.jihovychod.cz

mgr. karla Štefla, starosty města počátky, 
jsme se zeptali na zajímavosti ohledně nauč-
né stezky, která se jmenuje K pramenům Počá-
tek a okolí a z ROP Jihovýchod dostala dotaci 
4 miliony korun.

Pane starosto, jak vznikla naučná stezka 
k pramenům Počátek? Vytyčili jste úplně 
novou trasu nebo vycházela z původních 
pěších cest?
Nápad seznámit veřejnost a zpřístupnit pra-
meny okolo Počátek byl náš cíl již delší období. 
K pramenům sv. Markéty a sv. Vojtěcha, které 
tvořily první prameniště pro městský vodovod, 
vedla lesní cesta, která byla špatně schůdná 
a na několika místech přes cestu tekla voda. 
Trasu naučné stezky jsme plánovali směřo-
vat do centra – původních lázní sv. Kateřiny 
a ke kostelu stejného názvu, dále k pramenu 
řeky Jihlavy. Část stezky od sv. Kateřiny k pra-

menu Jihlavy jsme ponechali v původním sta-
vu. Trasa stezky byla upravená a je ji možné 
využívat jak pro pěší turistiku, tak i jako cyklo-
stezku a hipostezku.

Jaké řeky a studánky vlastně u Počátek 
pramení? Je pravda, že jsou prameny lé-
čivé? 
Ze 17. století se zachovala pověst, která vypráví 
o onemocnění dvou dcer Kateřiny a Markéty 
pana Kryštofa z Leskovce. Obě dcery se uzdra-
vily pitím vody z lesních pramenů. Z vděčnosti 
nechal Kryštof nad prameny zbudovat kaplič-
ky a zasvětil je sv. Markétě, Sv. Kateřině a Sv. 
Vojtěchu. O léčivosti vody od sv. Kateřiny se 
zmiňuje i Hájek z Libočan ve své Kronice Čes-
ké, ve které píše o svaté vodě z okolí Počátek, 
kde se v roce 1423 léčili ranění husité po bitvě 
u nedalekého rybníka Boru.

Co všechno bylo díky projektu vybudo-
váno a upraveno? 
Při projektu byla vybudována a opravena ko-
munikace okolo hájovny do sv. Kateřiny, lesní 
cesta k pramenům sv. Markéty a sv. Vojtěcha 
v celkové délce 1,91 kilometru. Byla zbudová-
na odpočívadla na rozcestí u hájovny a kostela 
sv. Kateřiny. Byly osazené informační tabule 
a tabule s publicitou. Od ubytovny v Počátkách 
bylo osazeno turistické značení až k pramenu 
Jihlavy. V okolí kostela sv. Kateřiny byla oprave-
na část ohradní zdi a kamenné schodiště. 
Před zahájením vlastní stavby stezky město 

provedlo rekonstrukci kapličky sv. Vojtěcha 
a opravu kapličky sv. Markéty. Město spolu-
pracovalo i na opravě kostela sv. Kateřiny.

Mohou turisté vyrazit do Počátek projít 
si naučnou stezku také v zimním období? 
Kde naučná stezka začíná? 
Stezka začíná přímo u ubytovny v Počátkách, 
která se nachází v místní sokolovně. Zde je 
možné se ubytovat a odpočinutí můžete vy-
razit na stezku. Stezku lze navštívit i v zimě, 
v tomto období, ale nebude přístupná kap-
le sv. Kateřiny. Malou překážkou může být 
větší množství sněhu, které může cestu ztí-
žit. Na druhou stranu lze stezku absolvovat 
i na běžkách a v zimním období využít lyžař-
ských tras okolo sv. Kateřiny.

Děkujeme Vám za rozhovor.
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