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sLOVO ÚVODeM

Milí čtenáři newsletteru ROP Jihovýchod, 
vážení obyvatelé regionu soudržnosti 
Jihovýchod, při ohlédnutí za dalším 
rokem zdárného fungování ROP Jihový-
chod bych rád poděkoval všem, kteří se 
podíleli na úspěšném čerpání evropských 
peněz a svou aktivitou, odvahou a usilov-
nou prací posunuli naše kraje kupředu.

Znamenitá spolupráce Úřadu Regionální rady, 
krajů a příjemců dotací i v uplynulém roce 
pokračovala a dokázali jsme udržet vysoko 
nasazené tempo v efektivním využívání evrop-
ských peněz. Pevně věřím, že v závěru tohoto 

programového období i v období následujícím 
v jejich čerpání nepolevíme.

V roce 2013 bude možné čerpat dotace na mo-
dernizaci silnic II. a III. tříd, výstavbu přestupních 
terminálů a pořízení drážních vozidel v MHD. 
Další peníze půjdou na projekty ve školství, 
významná veřejná prostranství a do cestovního 
ruchu (investice i neinvestice). Na nové projekty 
máme k dispozici ještě 2,6 miliardy korun. 

Přeji Vám v novém roce pevné zdraví, domov 
plný pohody a dostatek sil při práci na rozvoji 
našich regionů.

MUDr. Jiří Běhounek

předseda Regionální rady 
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rekonstrukce ZuŠ jihlava míří do finále

Budova Základní umělecké školy v Jihlavě 
prochází od podzimu rozsáhlou rekonstruk-
cí. Díky dotaci z ROP Jihovýchod v před-
pokládané výši 56 milionů korun škola 
nabídne žákům a učitelům nové prostory 
a počet žáků školy se zvýší o 100 dětí.

Městská hudební škola v Jihlavě byla zalo-
žena roku 1924, v současných prostorech 
na Masarykově náměstí sídlí od roku 1960. 
Základní umělecká škola je příspěvkovou 
organizací města Jihlavy. ZUŠ poskytuje 
komplexní vzdělávání ve všech uměleckých 
oborech – hudebním, výtvarném, tanečním 
a literárně-dramatickém. Počet žáků se dlou-
hodobě pohybuje okolo 1150, pravidelně se 
na ni však hlásí i třikrát více zájemců. Žákům 
se věnuje téměř 50 odborně kvalifikovaných 
pedagogů. 

Kapacita budovy byla nedostačující a také 
zázemí neodpovídalo současným trendům umě-
leckého vzdělávání. Díky projektu ZUŠ v Jihlavě 
rozšíří a zkvalitní výuku, která plní nezastupitelnou 
roli ve výchově mládeže v několika uměleckých 
oborech a přípravě na další profesní vzdělávání. 

V rámci stavebních úprav budou do půdní-
ho prostoru domu č. 16 vestavěny učebny 
a nahrávací studio, bude vybudována 
přístavba obsahující výtvarný ateliér, hudební 
sál, zázemí pro taneční sál, schodiště a výtah. 
Nové využití dostanou sklepní prostory, 
které budou sloužit pro výstavy prací žáků 
a bude do nich umožněn samostatný vstup. 
Rekonstrukce umožní praktičtější uspořádání 
výuky, ale nabídne také například oddělené 
prostory s vlastním vchodem pro využití, které 
nezasáhne do běžného provozu školy. 

Budova Základní umělecké školy v Jihlavě 
se nyní proměňuje před očima. Škola má 
hotovou novou přístavbu, fasády, dvůr, uvnitř 
objektu jsou hotové hrubé práce.  
„Jsou hotové hrubé omítky, podlahy, 
všechny rozvody sítí, v budově už funguje 
topení a vzduchotechnika, jsou hotové 
obklady na sociálních zařízeních. Na konci 
roku jsme umístili vstupní dveře včetně 
hlavního vchodu“ , popsal Martin Urbánek, 
výrobní ředitel firmy Podzimek a synové, která 
rekonstrukci ZUŠ Jihlavy provádí. Celkové 
náklady rekonstrukce jsou asi 80 milionů 
korun. Předběžný termín pro oficiální otevření 
rozšířené a rekonstruované školy je 1. červen 
2013.

 Zdroj: www.jihlava.cz

Průběh rekonstrukce budovy Základní umělecké školy na Masarykově náměstí v Jihlavě.
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 Projděte si vylePŠené okolí brněnské dominanty – Petrova 

Město Brno dokončilo stavební úpravy 
v blízkosti katedrály sv. Petra a Pav-
la na Petrově. Významná turistická 
a duchovní lokalita prošla díky evrop-
ským penězům v uplynulých měsících 
revitalizací. Obnoveny byly komunikace, 
chodníky a doplněn městský mobiliář. 
Dotace z ROP Jihovýchod je v předpo-
kládané výši 6,3 milionu korun.

Areál Petrova s chrámem sv. Petra a Pavla je 
národní kulturní památkou a jednou z nejoblíbe-
nějších a nejnavštěvovanějších památek v Brně. 
Celý areál je zónou zejména pro pěší s omezením 
pohybu automobilů. Místo, které se obnovilo, bylo 
původně ve velmi neuspokojivém stavu, který 
byl způsoben nevhodnými stavebními zásahy 
v průběhu dřívějších desetiletí. Obnovu vyžadoval 
stav zeleně, dlažeb komunikací a technických sítí. 

V bezprostřední blízkosti chrámu vás nyní 
na první pohled zaujme zrekonstruované 
schodiště s bránou a barokními sochami sv. 
Petra a Pavla. V jeho sousedství byl nově 
upraven prostor před budovou biskupství 
a doplněn kamenným pítkem. Cestu z Petrské 
ulice směrem k terasám pod Petrovem zdobí 
socha anděla, či přesněji Konjukce anděla 
s lunou, dílo akademického sochaře Jiřího 
Plieštika. Na opěrné zdi byly nainstalovány tři 
kamenné desky s básněmi Jana Zahradníčka, 
Ivana Blatného a Klementa Bochořáka. 

Kromě této části Petrova proběhly stavební 
úpravy i na Kapucínských terasách, kde 
investice spočívala v dokončení a úpravě 
stávající opěrné stěny a přilehlých zídek na te-
rasách a tří drobných schodišť v Denisových 
sadech. V parku Studánka byla dodána madla 
ke stávajícímu schodišti a doplněno veřejné 
osvětlení. 

„Musím říci, že když jsme na jaře tuto stav-
bu zahajovali, byl jsem na její konec ne-
smírně zvědavý, neboť Petrov a okolí je ve-
lice pěkným místem nejenom pro turisty, 
ale i pro občany Brna, kteří se sem a také 
do Denisových sadů vydávají na procház-
ky. Jsem velmi rád, že jsme přispěli k další 
kultivaci města,“ uvedl primátor města Brna, 
Roman Onderka, při slavnostním zpřístupnění 
nových prostor 4. prosince 2012. 

Zdroj: www.brno.cz

Socha sv. Petra v areálu brněnské katedrály.
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beZPečněji Po silnicích na jižní moravě

silnice ii/420 hustoPeče–kurdějov
Dne 8. října 2012 byla slavnostně otevřena silnice II/420 mezi obcemi Kurdějov a Hustopeče, včetně průtahu těmito obcemi. Díky dotaci z ROP 
Jihovýchod ve výši 29,4 milionu korun byla zmodernizována vozovka v délce 4,1 kilometru. Modernizací silnice byl odstraněn poslední dopravní 
problém na této silnici II. třídy, která je komunikací oblastního významu spojující dálnici D2 u Hustopečí s obcemi směrem na Kyjov.

I v tomto čísle vám přinášíme informaci o nově dokončených a otevřených úsecích silnic na jižní Moravě, které vám už letošní 
zimu pomáhají kvalitněji a bezpečněji cestovat po našem kraji.

silnice ii/421 bořetice Průtah–kobylí
Na podzim minulého roku byla uvedena do provozu také stavba silnice II/421 Bořetice průtah–Kobylí. Pomocí dotace z ROP Jihovýchod ve výši 
28,1 milionu korun se významně zkvalitnilo silniční propojení mezi regionálními centry Kyjovem a Mikulovem. Zmodernizována byla komunikace v délce 
3,3 kilometru, která byla ve špatném technickém stavu, v některých úsecích byly trhliny a výtluky na silnici překážkou plynulého a bezpečného provozu.
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do čela regionální rady jihovýchod Zvolen oPět jiří běhounek

Výbor Regionální rady Jihovýchod dne 
12. prosince jednohlasně zvolil nového 
předsedu Regionální rady Jihovýchod, 
kterým se stal MUDr. Jiří Běhounek, 
hejtman Kraje Vysočina. Místopřed-
sedou byl zvolen JUDr. Michal Hašek, 
hejtman Jihomoravského kraje. Výbor 
dále schválil k financování šest projektů 
za téměř 183 milionů korun a plán výzev 
pro roky 2012–2013.

Předseda je statutárním orgánem Regionální 
rady, zastupuje ji navenek a svolává a řídí 
zasedání Výboru. Místopředseda zastupuje 
předsedu v jeho nepřítomnosti a v případě 
Regionální rady Jihovýchod je tato funkce 
spojena také s výkonem funkce předsedy 
Monitorovacího výboru ROP Jihovýchod.

Výbor Regionální rady Jihovýchod, který se 
poprvé sešel v novém složení, také schválil 
dotaci pro čtyři projekty silnic za více než 158 
milionů korun. V Jihomoravském kraji se tak 
zmodernizují úseky silnic II/380 Těšany–
Borkovany–Kašnice, III/3783 Holštejn, most 
a II/381 Velké Němčice průtah.

V Kraji Vysočina bude zmodernizována ko-
munikace III/13035 Hořice – most. V rámci 
projektu proběhne kompletní rekonstrukce 
mostu č. 13035-2 o délce více než 70 metrů, 
který vede nad dálnicí D1, je součástí dálnič-
ního exitu č. 75 a denně po něm projíždí více 
než 33 300 vozidel.

Dalších 24,5 milionu korun získají dva 
projekty Statutárního města Brna s názvem 
Sportovní areál při Masarykově základní škole 

a Mateřské škole Brno, Zemědělská 29 a pro-
jekt Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení 
služeb veřejnosti. Předmětem projektu jsou 
stavební úpravy budovy Knihovny Jiřího 
Mahena v barokním Schrattenbachově paláci 
na Kobližné 4, jejichž účelem je rozšíření 
kapacity a zlepšení služeb knihovny. Ústřední 
knihovna Jiřího Mahena v Brně se díky dotaci 
stane v širší míře místem pro setkávání lidí 
a organizací podporující prorodinnou politiku. 
Bude lépe plnit svou vzdělávací a rekreační 
roli, poskytovat komplexnější informace 
z různých oblastí, z klasických i elektronických 
zdrojů a umožňovat přístup na internet.

Dalším bodem jednání Výboru bylo schválení 
plánu závěrečných výzev pro konec roku 
2012 a rok 2013. Na konci roku 2012 byla 
vyhlášena výzva v oblasti podpory 1.2 Rozvoj 
dopravní obslužnosti a veřejné dopravy zamě-
řená na terminály veřejné hromadné dopravy 
a návazné systémy Park and Ride a závěrečné 
výzvy v oblastech podpory 3.2 Rozvoj regi-
onálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace 
venkovských sídel. 

„Jsem rád, že jsme se hned na prvním jed-
nání Výboru byli schopni domluvit a začali 
pracovat, schvalovat projekty, plán výzev 
a další důležité dokumenty ROP Jihový-
chod. Programové období se blíží ke konci 
a naším úkolem je vyčerpat maximum 
peněz na kvalitní projekty, ať už na jižní 
Moravě nebo na Vysočině“ řekl předseda 
Regionální rady Jihovýchod a hejtman Kraje 
Vysočina, MUDr. Jiří Běhounek.

První jednání Výboru Regionální rady Jihovýchod v novém složení proběhlo 12. prosince v Brně.
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seZnam Projektů se schválenou dotací Ze dne 12. 12. 2012

nový metodický Pokyn  
k Zahájení Prací na Projektu

novinky  
v kvalifikaci

Zadavatelé, kteří při zadávání veřejné zakázky postupují podle 
zákona o veřejných zakázkách, v uplynulých měsících zazname-
nali názorové rozdíly, jak uplatňovat některá nová ustanovení 
týkající se prokazování kvalifikace ve zjednodušeném podlimit-
ním řízení, která přinesla novela zákona účinná od 1. 4. 2012.

Dovolujeme si proto upozornit na výkladové stanovisko Úřadu pro 
ochranu hospodářské soutěže dostupné na www.compet.cz, které se 
věnuje hlavním problematickým otázkám. Ačkoliv toto stanovisko nelze 
považovat za obecně závazné, naznačuje, jakým způsobem se bude 

řídit rozhodovací praxe ÚOHS. Doporučuje-
me proto, aby zadavatelé toto stanovisko při 
zadávání zakázek brali v úvahu.

Obracíme tímto znovu vaši pozornost k metodickému pokynu 
č. 1/2013 EX, který se týká zahájení prací na projektu. 

Smlouva o poskytnutí dotace stanoví, že příjemce má zabezpečit 
fyzické zahájení realizace projektu nejpozději do 6 měsíců ode dne 
platnosti této smlouvy. V souvislosti s blížícím se koncem programové-
ho období 2007–2013 roste význam této povinnosti. 

Nesplnění této povinnos-
ti může v krajním případě 
v souladu se Smlouvou 
o poskytnutí dotace vést 
až k tomu, že řídící orgán 
odstoupí od smlou-
vy, a to především 
s ohledem na možné 
ohrožení čerpání alokace 
ROP Jihovýchod. 

NepřehléDNěTe: 

Chtěli byste získat aktuální informace o veřejných zakáz-

kách? Potřebujete si něco vyjasnit nebo si zkrátka s něčím 

při zadávání zakázek nevíte rady?

přihlaste se na SeMINÁř O VeřeJNÝCh  

ZAKÁZKÁCh ŠITÝ NA MÍRU, který se bude  

konat ve čtvrtek 14. února 2013  v Brně.

Více na www.jihovychod.cz

oblast 
PodPory žadatel náZev Projektu Požadovaná 

dotace v kč

1.1 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ii/380 Těšany–Borkovany– Kašnice 65 399 150

1.1 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje iii/3783 holštejn, most 3783-1 63 188 034

1.1 Kraj Vysočina iii/13035 hořice – most ev. č. 13035-2 20 311 199

1.1 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje ii/381 Velké Němčice průtah 9 266 458

oblast 
PodPory žadatel náZev Projektu Požadovaná 

dotace v kč

3.1 Statutární město Brno Knihovna pro město – rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti 17 379 245

3.1 Statutární město Brno Sportovní areál při Masarykově základní škole a Mateřské škole Brno, Zemědělská 29 7 161 222

Autor článku: 
Ing. Marek Bena
specialista na veřejné 
zakázky
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nový terminál Pro nové město na moravě

V Novém Městě na Moravě byly v mi-
nulosti autobusové a vlakové nádraží 
vzdáleny asi jeden kilometr od sebe. Pře-
stup z vlaku na autobus byl pro cestující 
zbytečně komplikovaný. Díky projektu 
podpořenému dotací z ROP Jihovýchod 
v předpokládané výši 22 milionů korun 
byl vybudován dopravní terminál, který 
usnadní lidem z Novoměstska cestování. 

Původní vlakové nádraží mělo dvě autobusové 
zastávky bez přístřešku, neexistoval informační 
systém, mobiliář i chodníky byly už opotřebova-
né, sociální zařízení bylo v nevyhovujícím stavu. 

Stavbou dopravního terminálu byl vytvořen 
dopravní přestupní uzel, který v sobě zahrnuje 
železniční, autobusovou i pěší dopravu v No-

vém Městě na Moravě. Výhledově by měla být 
do systému integrována také městská hromad-
ná doprava. V rámci stavby bylo vybudováno 
pět autobusových stání (z toho tři kryté), čtyři 
odstavná místa pro autobusy, 33 parkova-
cích míst P+R „zaparkuj a jeď“ a stojany pro 
odkládání jízdních kol a lyží. Zmodernizována 
byla komunikace, veřejné osvětlení, doplněny 
chodníky, provedeny nové terénní úpravy 
a zrekonstruována byla infrastruktura.

Cestující tak mají od ledna letošního roku díky 
evropským penězům lepší podmínky k ces-
tování, a zvýšila se také jejich bezpečnost 
a informovanost. 

Součástí akce bylo i přemístění manipulační 
plochy ČD, nutné pro uvolnění prostoru pro 

tento záměr. V neposlední řadě bylo zrekon-
struováno hygienické zázemí výpravní budovy 
ČD, které slouží pro všechny cestující. Veškerá 
řešení odpovídají požadavkům na bezbariéro-
vé užívání staveb.

Ve spolupráci s Českými drahami byl tak 
v Novém Městě na Moravě vybudován mo-
derní dopravní uzel.

Už tuhle zimu lidem z Novoměstska zpříjemňuje dojíždění nový dopravní terminál.
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Představení členů nového výboru

Jméno: Ing. Martin Bedrava
povolání: vedoucí oblasti Hodonín SÚS JMK 
Věk: 51 let
V jakém městě/obci bydlím: Domanín (okres 
Hodonín) 
Oblíbená kniha: Bible. 

Oblíbený film: Postřižiny. 
Jak trávím svůj volný čas: Rodina, práce kolem RD, vinohrad, 
vinný sklep, veřejná činnost.
Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce líbí 
nebo se mi zdá nejpřínosnější: Všechny, které naplní účel, pro 
který byly realizovány.
Jaké projekty je dále potřeba podporovat v Jihomoravském 
kraji: Obecně projekty, které zastaví odliv obyvatel z malých obcí 
do větších sídelních útvarů, obnova a rozvoj dopravní infrastruktury.

Jméno: MUDr. Jiří Běhounek
povolání: hejtman Kraje Vysočina, lékař
Věk: 60 let
V jakém městě/obci bydlím: Pelhřimov
Oblíbená kniha: Moji knihovnu tvoří v naprosté 
většině odborná lékařská literatura. Pokud bych 

hodnotil stupeň oblíbenosti podle počtu přečtených publikací, těch 
na téma ortopedické operace by bylo nejvíc.
Oblíbený film: S tebou mě baví svět.
Jak trávím svůj volný čas: Přes všechny pracovní aktivity se sna-
žím vyvážit sedavé zaměstnání pohybem. Rád hraji volejbal a tenis.
Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce líbí 
nebo se mi zdá nejpřínosnější: Originální, nadčasové a komplexní 
řešení urgentního příjmu, intenzivních a infekčních lůžek v jihlavské 
nemocnici mě velmi zaujalo. Pavilon urgentní a intenzivní péče považuji 
za architektonicky, prostorově a hlavně funkčně zdařilou stavbu.

Jaké projekty je dále potřeba podporovat na Vysočině: 
S ohledem na sídelní strukturu je pro náš kraj prioritní kvalitní dopravní 
infrastruktura. Investice do silnic je nutné dále podporovat.

Jméno: Mgr. Václav Božek, CSc. 
povolání: fyzik
Věk: 63 let
V jakém městě/obci bydlím: Brno
Oblíbená kniha: Jaroslav Hašek – Osudy 
dobrého vojáka Švejka.

Oblíbený film: Sedm statečných.
Jak trávím svůj volný čas: Kolo, lyže, hory.
Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce líbí 
nebo se mi zdá nejpřínosnější: Ráj permoníků v Oslavanech.
Jaké projekty je dále potřeba podporovat v Jihomoravském 
kraji: Rozvoj regionálních středisek.
 

Jméno: Ing. Marie Černá
povolání: místostarostka Třebíče
Věk: 55 let
V jakém městě/obci bydlím: Třebíč
Oblíbená kniha: J. Konfršt – Život v našich dlaních.
Oblíbený film: Králova řeč.

Jak trávím svůj volný čas: Pokud vůbec nějaký mám, tak se ho 
snažím věnovat vnoučkům.
Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce líbí 
nebo se mi zdá nejpřínosnější: Ze svého nejbližšího okolí jsou to 
určitě projekty – rekonstrukce zámku Muzea Vysočiny Třebíč a Před-
zámčí města Třebíče v areálu třebíčského zámku, včetně obnovy histo-
rického vstupu k Bazilice sv. Prokopa – tyto tři spolu související projekty 
v těsném sousedství památky UNESCO několinásobně zatraktivní tento 
prostor pro návštěvníky města. A mohla bych pokračovat celou řadou 
dalších projektů, které změnily tvář našich měst a obcí.

Na podzim minulého roku se po čtyřech letech měnilo složení Výboru Regionální rady Jihovýchod. V listopadu byli zvole-
ni noví členové za Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Rádi bychom vám je představili, a to nejen z profesní stránky. Takže 
pokud vás zajímá, kdo má rád jakou knihu či jak tráví svůj volný čas, čtěte dále!
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Jaké projekty je dále potřeba podporovat v Kraji Vysočina: Dle 
mého názoru jsou to opravy historických památek, díky těmto financím z EU 
se daří zachraňovat kulturní dědictví, na jehož obnovu nemá většina vlastníků 
finanční prostředky, protože je tam minimální, nebo velmi dlouhodobá návrat-
nost. Další takovou oblastí jsou rekonstrukce a opravy komunikací II. a III. tříd.

Jméno: Josef Číž
povolání: elektrotechnik
Věk: 58 let
V jakém městě/obci bydlím: Jaroměřice nad 
Rokytnou
 Oblíbená kniha: Slovácko sa súdí aj nesúdí 
od Zdeňka Galušky.

Oblíbený film: Všechny filmy s tématikou přírody, především fauny.
Jak trávím svůj volný čas: Vnoučata a hra na harmoniku v malé 
hudební skupině.
Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce 
líbí nebo se mi zdá nejpřínosnější: V rámci svého dlouhodobého 
působení ve vedení města se zabývám především čistotou města a okolí 
(ČOV a kanalizace, čistá voda a odpady), a proto preferuji projekty, které 
se touto problematikou zabývají (Dyje atp.). Pro oba kraje je ale stěžejní 
problematikou zajištění dopravní dostupnosti – příjezdové cesty do všech 
částí regionu, a to se projekty ROP Jihovýchod snaží intenzivně naplňovat.
Jaké projekty je dále potřeba podporovat v Kraji Vysočina: Jsem 
plně přesvědčen, že výše uvedená témata se týkají také Kraje Vysočina, kde 
nás v neposlední řadě tlačí také dopravní obslužnost a rozvoj vesnice.

Jméno: JUDr. Michal Hašek
povolání: hejtman Jihomoravského kraje
Věk: 36 let
V jakém městě/obci bydlím: Brno
Oblíbená kniha: Karel Čapek – Hovory s TGM 
a Mika Waltari – Egypťan Sinuhet.

Oblíbený film: Česká filmová klasika – Hoří, má panenko nebo Ostře 
sledované vlaky. Z nových filmů – Želary, Pelíšky.
Jak trávím svůj volný čas: Rád si přečtu historickou literaturu 
a literaturu faktu.

Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce líbí 
nebo se mi zdá nejpřínosnější: Přínosem jsou všechny realizované 
projekty, které obstály v náročném hodnocení. Každý z nich má svůj 
význam. Vzhledem k tomu, že v rámci pracovních povinností projíždím 
často jižní Moravou, tak vidím spousty úseků krajských silnic, které se díky 
ROP zrenovovaly, upravily a jsou bezpečnější. V kraji vína, památek a krás-
né přírody samozřejmě také infrastruktura pro cestovní ruch a lázeňství. 
Osobně jsem rovněž velmi rád, když se podaří díky evropským penězům 
zlepšit podmínky pro naše spoluobčany se zdravotním postižením.
Jaké projekty je dále potřeba podporovat v Jihomoravském kraji: 
Jedná se především o další zlepšování dopravní infrastruktury na jižní Moravě. 
Věřím, že chystané projekty v této oblasti budou stejně kvalitní jako doposud.

Jméno: Ing. Bc. Martin Hyský
povolání: radní Kraje Vysočina
Věk: 38 let
V jakém městě/obci bydlím: Jihlava
Oblíbená kniha: Egypťan Sinuhet.
Oblíbený film: Světáci.

Jak trávím svůj volný čas: S rodinou, občas se sejdu s přáteli 
a příležitostně cestováním.
Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce líbí 
nebo se mi zdá nejpřínosnější: Takových projektů je celá řada 
a těžko lze vybrat jeden, který by se mi nejvíc líbil nebo byl z mého 
pohledu nejpřínosnější. Jedním z mnoha těch, který tato kritéria splňuje 
je například ZOO pěti kontinentů v Jihlavě.
Jaké projekty je dále potřeba podporovat v Kraji Vysočina: 
Projekty zkvalitňující infrastrukturu a dále investice do lidí, do udržení 
přírodního bohatství a venkova. 

Jméno: Zdeněk Chlád
povolání: radní Kraje Vysočina pro oblast 
životního prostředí a pro oblast lesního a vodního 
hospodářství a zemědělství
Věk: 40 let
 V jakém městě/obci bydlím: Ledeč nad 
Sázavou
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Oblíbená kniha: Rád si přečtu kvalitní detektivku.
Oblíbený film: Oblíbených filmů je spousta, ale obecně nejraději mám 
filmy s Vlastou Burianem a komedie od českých režisérů.
Jak trávím svůj volný čas: Nyní v zimě lyžování, v létě plážový volej-
bal, z hudby často navštěvuji rockové koncerty, občas s rodinou vyrazíme 
na muzikál či do divadla. Velkým koníčkem je cestování, ze zahraničí 
zejména oblast jihovýchodní Asie. Ač to považuji za samozřejmost, ne-
smím zapomenout na rodinu, kdy manželka i má osmnáctiroční dcera se 
musí často vyrovnat s mojí poměrně velkou časovou zaneprázdněností, 
což se jim snažím vynahradit na našich společných dovolených.
Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce líbí 
nebo se mi zdá nejpřínosnější: Je těžké vybrat jeden konkrétní 
projekt. Obecně ale považuji za nejprospěšnější ty, kde dojde k vy-
tvoření nových pracovních míst, ke zviditelnění dané lokality, pokud 
možno v celorepublikovém měřítku s přilákáním turistů, a kdy projekt je 
dlouhodobě udržitelný i z ekonomického hlediska. Z poslední doby po-
važuji za prospěšný např. projekt modernizace zámku Třebíč či projekt 
výstavby dopravního terminálu v Novém Městě na Moravě. Samozřej-
mě za prospěšné považuji i řadu mnohem menších projektů.
Jaké projekty je dále potřeba podporovat v Kraji Vysočina: 
Podporovat je třeba široké spektrum projektů, od rekonstrukce doprav-
ních staveb, přes podporu investic do podnikatelského prostředí, vědy 
a výzkumu, do sociálních služeb, až po investice do oblasti životního 
prostředí. Vždy je třeba zodpovědně posuzovat přínosy té které kon-
krétní akce v poměru k vynaloženým finančním prostředkům.

Jméno: Ing. Václav Kodet
povolání: jednatel – ředitel Správy městských 
lesů Jihlava, s.r.o.
Věk: 55 let
V jakém městě/obci bydlím: Malý Beranov
 Oblíbená kniha: Bible, Malý princ (Exupéry) 
a Smrt krásných srnců (Pavel).

Oblíbený film: Tenkrát na západě.
Jak trávím svůj volný čas: Nejčastěji s početnou rodinou.
Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce líbí 
nebo se mi zdá nejpřínosnější: Všechny realizované projekty, kte-

ré jsem viděl, a nebylo jich málo, se mi líbily a jsou pro region přínosné 
a těžko by se z nich sestavoval žebříček.
Jaké projekty je dále potřeba podporovat v Kraji Vysočina: 
V infrastruktuře a konkrétně v dopravě.

Jméno: Stanislav Navrkal
povolání: uvolněný člen Zastupitelstva Jihomo-
ravského kraje
Věk: 63 let 
V jakém městě/obci bydlím: Blansko
Oblíbená kniha: Detektivky.

Oblíbený film: Veselohry.
Jak trávím svůj volný čas: Sport, rybaření, chalupaření.
Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce líbí 
nebo se mi zdá nejpřínosnější: Dopravní projekty, infrastruktura.
Jaké projekty je dále potřeba podporovat v Jihomoravském 
kraji: Projekty v oblasti dopravy a sportovišť.

Jméno: Ing. Radovan Necid
povolání: starosta
Věk: 46 let
V jakém městě/obci bydlím: Velké Meziříčí
Oblíbená kniha: Harry Potter.
Oblíbený film: Zachraňte vojína Ryana.

 Jak trávím svůj volný čas: Sport aktivně i pasivně a cestování.
Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce líbí 
nebo se mi zdá nejpřínosnější: Oprava silnice II/602, hlavního 
tahu z Pelhřimova přes Jihlavu do Velkého Meziříčí.
Jaké projekty je dále potřeba podporovat v Kraji Vysočina: 
Tzv. tvrdé projekty, zejména dopravní infrastruktura.

Jméno: Ing. Vladimír Novotný
povolání: náměstek hejtmana Kraje Vysočina
Věk: 46 let
V jakém městě/obci bydlím: Žďár nad Sáz.
Oblíbená kniha: Hlava 22, pak vše od Vlastimila 
Vondrušky např. poslední – Přemyslovská epopej. 



12

Představení členů nového výboru

Oblíbený film: Čistá duše, Forrest Gump.
Jak trávím svůj volný čas: Kolo.
Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce líbí 
nebo se mi zdá nejpřínosnější: Rekonstrukce interních pavilonů 
nemocnice Nové Město na Moravě, emergency Jihlava.
Jaké projekty je dále potřeba podporovat v Kraji Vysočina: 
Vše z dopravní infrastruktury, vzdělání, výzkumu a inovací.

Jméno: Ing. Jaroslav Parolek
povolání: v současnosti uvolněný místosta-
rosta Města Břeclav a současně uvolněný radní 
Jihomoravského kraje pro životní prostředí (dříve 
technický náměstek Zemědělské vodohospodář-
ské správy Povodí Moravy a Dyje, Brno)

Věk: 57 let
V jakém městě/obci bydlím: město Břeclav
Oblíbená kniha: Literatura faktu.
Oblíbený film: Dobré české komedie.
Jak trávím svůj volný čas: S rodinou, zahrádka a dílna.
Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce 
líbí nebo se mi zdá nejpřínosnější: Výstavba terminálu IDS JMK 
v Břeclavi, poslední terminál v „trojkovém městě“.
Jaké projekty je dále potřeba podporovat v Jihomoravském 
kraji: Všechny, které zvýší zaměstnanost a zlepší životní prostředí.

Jméno: Bc. Zdeněk Pavlík
povolání: náměstek hejtmana
Věk: 59 let
V jakém městě/obci bydlím: Slavkov u Brna
Oblíbená kniha: Karel Čapek – Hovory 
s T. G. Masarykem.

Oblíbený film: Vzpomínky na Afriku.
Jak trávím svůj volný čas: V rodinném kruhu.
Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce líbí 
nebo se mi zdá nejpřínosnější: Přestupní terminál Rousínov.

Jaké projekty je dále potřeba podporovat v Jihomoravském 
kraji: Rekonstrukce silnic v Jihomoravském kraji.

Jméno: PaedDr. Zdeněk Peša
povolání: starosta města Olešnice – občan-
ským povoláním pedagog
Věk: 49 let
V jakém městě/obci bydlím: Olešnice
Oblíbená kniha: Malevil od Roberta Merleho.

Oblíbený film: Cesta do pravěku E. Zemana.
Jak trávím svůj volný čas: Nad dobrou knihou.
Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce líbí 
nebo se mi zdá nejpřínosnější: Zázemí pro rozvoj vzdělanosti – 
nová knihovna a nové prostory pro základní uměleckou školu v Olešnici 
vybudované v roce 2010.
Jaké projekty je dále potřeba podporovat v Jihomoravském 

kraji: Všechny, které napomohou zaměstnanosti 
a rozvoji regionu a mají synergický efekt.

Jméno: Ing. Mgr. Ivo Vrzal, MBA
povolání: ekonom, podnikatel
Věk: 45 let
V jakém městě/obci bydlím: Brno

Oblíbená kniha: Knihy o historii a historické romány.
Oblíbený film: Forrest Gump, Pelíšky. 
Jak trávím svůj volný čas: V létě horská kola, pěší turistika, golf 
a v zimě lyžování. 
Jaký projekt podpořený z ROp Jihovýchod se mi nejvíce líbí 
nebo se mi zdá nejpřínosnější: Byla by chyba říci, že pouze jeden 
projekt je nejpřínosnější nebo nejlepší. Jsem přesvědčen, že většina 
projektů, které ROP Jihovýchod podpořil, je prospěšná pro obyvatele 
Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina.
Jaké projekty je dále potřeba podporovat v Jihomoravském 
kraji: Všechny projekty, které zlepší životní podmínky pro obyvatele 
Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina a umožní rozvoj podnikání.
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dům blahoslavova 77 v třebíči Představujeme Projekty

Projekt Rekonstrukce památky dům 
Blahoslavova 77 v Třebíči a zřízení židov-
ského muzea získal dotaci z ROP Jihový-
chod ve výši 7,6 milionu korun. Poprosili 
jsme starostu Třebíče MVDr. pavla 
heřmana, aby nám pověděl podrobnosti 
o tomto projektu.

Kulturní památka, dům č. 77 v Blaho-
slavově ulici, stojí v centru unikátně 
zachovalé židovské čtvrti v Třebíči. 

V jakém stavu se nacházel před rekon-
strukcí?
Objekt přímo sousedí se Zadní synagogou 
v židovské čtvrti, před rekonstrukcí byl ve vel-
mi špatném technickém stavu, neobydlený. 
Město nejprve objekt získalo do svého vlast-
nictví, poté jednalo s ministerstvem kultury 
o prohlášení objektu za kulturní památku. Vše 
se odehrávalo velice rychle, neboť statika 
domu se neustále zhoršovala.

Jak vznikl nápad vybudovat zde židov-
ské muzeum? Bylo by to možné i bez 
dotace z ROp Jihovýchod? 
V další fázi byl zpracován stavebně historický 
průzkum, z něhož vycházelo, že Zadní syna-
goga a sousední objekt byly ve druhém patře 
propojeny schodištěm, které vedlo na ženskou 
galerii. Dalším významným prvkem je zachova-
né vnitřní členění typického židovského domu. 
Tyto poznatky se staly určujícími body pro další 
možnosti využití. Vzhledem k tomu, že statika 
domu se neustále zhoršovala, získání dotace 
z ROP v krátkém časovém úseku se stalo pro 
záchranu objektu klíčovým. 

Co všechno zde návštěvníci mohou vi-
dět? Odkud pocházejí všechny dobové 
exponáty, bylo určitě těžké je sehnat. 
Návštěvníci zde mohou zhlédnout vybavení 
domácnosti z období první republiky, a jelikož 
se jedná o židovskou rodinu, mohou zde na-
lézt atributy, které patří mezi vybavení tradiční, 
nepříliš majetné židovské domácnosti. Vyba-
vení obchodu, pokoje a kuchyně s předsíní 
pocházejí z části ze zápůjčky z Muzea Vyso-
činy Třebíč, drobnější exponáty pocházejí 

z místních starožitnictví, jsou zde i předměty 
nashromážděné Fondem Třebíč. V obytných 
místnostech na stěnách jsou pověšeny kopie 
obrazů zapůjčené z Židovského muzea v Pra-
ze, za zmínku stojí kopie ketuby – židovské 
svatební smlouvy. V kuchyni je prostřeno pro 
židovský svátek šabat. V této souvislosti bych 
rád zmínil šabatovou pokrývku, přikrývající 
chalu (připomínající naši vánočku), kterou 
pro nás nechalo vyšít dle původní předlohy 
Židovské muzeum v Praze. 

Jakou má židovské muzeum návštěv-
nost a co se návštěvníkům u Vás 
nejvíce líbí?
Dle údajů z přilehlého infocentra v Zadní 
synagoze se návštěvnost zvýšila meziročně 
o 40 % a zájem o prohlídky neustále roste. 
Nejvíce se návštěvníkům líbí prostřený stůl 
pro tradiční židovský svátek šabat spojený 
s odborným výkladem. 

pořádáte v domě i nějaké speciální 
akce? 
V průběhu roku se v domě konají speciální 
kostýmované prohlídky nazvané Račte 
vstoupit k Bauerům, v rámci kterých může 
návštěvník zažít drobnou ochutnávku košér 
vína a tradičního židovského cukroví a přitom 
se také dozvědět zajímavosti o výrobě košer 
vína. Tyto prohlídky se budou konat během 
tohoto roku v letních měsících v rámci progra-
mu Oživené židovské město nebo festivalu 
Šamajim, neváhejte a přijďte ochutnat a zažít 
atmosféru u Bauerů!

Děkujeme Vám za rozhovor.
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Unikátní soubor památek v Bohuticích, 
tak se nazývá projekt, který v sobě spojil 
záchranu několika bohutických památek. 
Starosta obce Bohutice, pavel Štefka, 
nám odpověděl na otázky ohledně nového 
turistického cíle na jižní Moravě. Projekt 
získal dotaci ve výši 7,2 milionu korun.

pane starosto, popište prosím čtená-
řům historii bohutické křížové cesty, 
která se snad blíží k dobrému konci.
Bohutická křížová cesta je unikátní památkou 
svého druhu nejen v oblasti jižní Moravy, ale 

rovněž v rámci celé České republiky. Jedná se 
o soubor 54 dřevěných polychromovaných 
soch v životní velikosti, vytvořený tehdejším 
význačným řezbářem a sochařem Bohumilem 
Bekem z Kutné Hory v letech 1935–1939. 
Tyto sochy představují výjevy z poslední cesty 
Ježíše Krista a jsou sestaveny do 14 zastavení. 
Jednotlivé sochy jsou vyrobeny převážně z ce-
drového dřeva, pouze malá část je vyrobena ze 
dřeva lipového, čemuž také odpovídal rozsah 
jejich poškození. Zcela původním záměrem 
tvůrců bylo umístit celý soubor, vždy v dobách 
hojně navštěvovaných církevních poutí, do pro-

storu u Lurdské jeskyně v Bohuticích. Vypuknu-
tí druhé světové války a další poúnorový vývoj 
však znemožnily naplnění tohoto plánu. Sochy 
potom byly uskladněny na různých místech 
v Bohuticích, avšak paradoxně nejpohnutější 
doba pro toto dílo začala v 90. letech 20. 
století. Z rozhodnutí církevních orgánů byl 
soubor odvezen mimo obec, aby byl ve špat-
ných podmínkách v roce 2007 znovu nalezen 
a navrácen zpět. V roce 2009 byly dvě třetiny 
všech soch díky dotaci Ministerstva kultury ČR 
zrestaurovány. Zbývající sochy na navrácení 
dávného lesku zatím ještě čekají. 

unikátní soubor Památek v bohuticích

Osmé zastavení křížové cesty umístěné v nové expozici na zámku v Bohuticích.
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pomocí peněz z dotace jste vybudovali 
návštěvnickou expozici v bohutickém 
zámku. Co všechno bylo nutné posta-
vit a pořídit? 
V roce 2010 se podařilo získat dotaci z ROP 
Jihovýchod a po absolvování různých, ne 
zrovna jednoduchých, administrativních kroků 
se nám podařilo v roce 2011 vybudovat 
důstojné zázemí expozice. Ta byla po navrá-
cení soch v roce 2007 připravena ve druhém 
poschodí bohutického zámku. Díky dotaci 
ROP Jihovýchod tak bylo možno provést 
kompletní úpravu interiérů včetně renovace 
podlah, nainstalovat bezpečnostní a proti-
požární zařízení. Protože se jedná o dřevěné 
sochy, bylo rovněž potřeba nainstalovat zaří-
zení zabezpečující optimální vlhkost. Kromě 
toho se podařilo opravit tu část nádvoří, která 
je využívána návštěvníky jako parkoviště, 
dále přístupové cesty k zámku a lavičky pro 
návštěvníky. Na nádvoří byla položena nová 
dlažba. Další, zcela klíčovou záležitostí, bylo 
zřízení recepce, která je v otevíracích dobách 
místem, kde si návštěvníci mohou zakoupit 
vstupenky a upomínkové předměty, mohou si 
zapůjčit audioprůvodce a také získají veškeré 
potřebné informace k prohlídce křížové cesty 
i dalších památek. 

Bohutická křížová cesta není jediná 
památka, kterou jste pomocí dotace 
u Vás opravili. Jaké jsou ty další? 
Pokud se týká dotace z ROP, tak kromě již 
uvedeného, z ní bylo uhrazeno také statické 
zajištění Lurdské jeskyně v Bohuticích, která 
je dalším turistickým lákadlem. Rovněž byla 
vybudována naučná stezka od zámku přes 

Lurdskou jeskyni až k soše sv. Václava nad 
hřbitovem. Tato naučná stezka je nazvána 
po autorovi myšlenky celého díla, faráři 
Antonínu Práškovi, který v Bohuticích působil 
v první polovině dvacátého století. Pokud 
by vás zajímala také další turistická lákadla 
v Bohuticích, tak jsou jimi nesporně čtyři 
opravené zámecké sklepy nebo pískovcové 
sochy světců z počátku 18. století, umístěné 
na různých místech v obci. Asi nejznámější 
z nich je socha sv. Michala na návrší na okraji 
obce, odkud je výborný výhled na Pálavu 
a široké okolí. Jelikož jsme jednou z mála obcí, 
mající vlastní chov ovcí a koz – z důvodu 
ekologické údržby chráněného krajinného 
území – mohou vám jihomoravská panora-
mata zpestřit zvukové projevy těchto zvířat. 
Většina turistických atraktivit byla z větší části 
budována nebo opravována za podpory 
dotací, mnohdy i z více různých zdrojů. U ves-
nice se šesti sty obyvateli je totiž financování 
jakýchkoliv investičních akcí pouze ze zdrojů 
rozpočtu obce značně svízelné. 

Zvýšila se návštěvnost obce Bohutice? 
Nejlépe asi odpoví čísla. Od dubna 2012, kdy 
byla oficiálně otevřena Bohutická křížová ces-
ta, jsme před Vánoci přivítali pětitisícího ná-
vštěvníka. Dochází také ke zvýšené poptávce 
po dalších službách, jako je komerční využití 
zámeckých sklepů nebo také pronájmy sou-
kromých archivních boxů pro uskladnění vína. 
Spolu s akcemi, které jsou v obci pořádány 
(například dubnová ochutnávka vín Bohutický 
košt nebo Podzimní bohutické slavnosti první 
říjnovou sobotu), si tak obec na nedostatek 
návštěvníků zatím nemůže stěžovat. 

Máte s památkami u Vás nějaké další 
plány do budoucna nebo se Vám již 
podařilo udělat vše, co bylo třeba? 
Asi těžko lze během několika let napravit 
něco, co bylo dlouhá léta zanedbáváno. Stále 
se snažíme přinášet návštěvníkům něco 
nového, ale nesmíme přitom zapomínat 
také na budování další infrastruktury obce. 
V současné době je kompletně rekonstruován 
rybník, těsně sousedící s areálem zámku. 
Rádi bychom také upravili i další sousedící 
prostranství, abychom středu obce dali tu 
správnou úroveň a zvýšili komfort návštěvníků 
i občanů obce. U tohoto projektu se budeme 
určitě ucházet o dotaci z další výzvy ROP 
Jihovýchod. Kromě toho bychom rádi postup-
ně restaurovali zbývající sochy křížové cesty. 
Jelikož stav veřejných financí je takový, jaký 
je, snažíme se jít rovněž cestou individuálního 
sponzoringu oprav jednotlivých soch. První 
vlaštovkou je dar skupiny ČEZ na zrestaurová-
ní Jana z Arimatie z XI. zastavení. Pochopitel-
ně je pro nás palčivý také stav objektu zámku, 
jehož část střechy a fasáda hlasitě volají 
po rekonstrukci. Při realizaci projektu expozice 
bohužel tyto práce nebylo možno do projektu 
zahrnout, takže hledáme další možnosti. 

Děkujeme Vám za rozhovor.

Představujeme Projekty 
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RÁJ peRMONÍKů –  

ZpřÍSTUpNěNÍ KUlTURNÍ pAMÁTKy  

TěžNÍ Věže DOlU KUKlA

Místo: Oslavany

Částka dotace: 13 424 319 Kč

Doba realizace: červenec 2010–květen 2012

Počet nově vzniklých pracovních míst: 6


