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sLOVO ÚVODeM

Milí čtenáři,
Velikonoce jsou za námi, sníh venku na-
hradila svěží tráva a s teplými dny přichází 
i nové číslo newsletteru. Máme pro vás 
tentokrát připraveny aktuální zprávy ze za-
sedání Monitorovacího výboru, kterého se 
v Jihlavě dne 24. dubna zúčastnila i zástup-
kyně Evropské komise z DG REGIO Tereza 
Krausová, a radostné oznámení o úspěchu 
projektů podpořených dotací z ROP Jihový-
chod v soutěži TOP INVEST 2012.

Jarní počasí láká ven, proto vám i tento měsíc 
přinášíme zajímavé tipy na výlety a pravidelné 
okénko do regionu vám tentokrát přiblíží město 
Třebíč a všechny úspěšné projekty, které jsou 
nebo byly v nedávné době ve městě realizovány.

Pravidelní návštěvníci našeho webu  
www.jihovychod.cz vědí, že jsme již oznámili ter-
mín konání letošní konference Regionálního ope-
račního programu Jihovýchod, a tím je 6. červen 
2013. Výroční konference se bude konat v br-

něnském hotelu Voroněž, od 9.00 do 14.00 ho-
din, a můžete se těšit na taková významná jména 
jako je Josef Postránecký, ředitel odboru rozvoje 
a strategie regionální politiky Ministerstva pro 
Místní rozvoj ČR, Jiří Běhounek, hejtman Kraje 
Vysočina, Michal Hašek, hejtman Jihomoravské-
ho kraje, Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální 
rady Jihovýchod, Světlana Svitáková, zástupkyně 
Operačního programu Životní prostředí, Lucie 
Krumpholcová, zástupkyně Programu rozvoje 
venkova a Jan Kříž, ředitel Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Pozvaní hosté představí podobu příštího 
programového období, možné podporované 
aktivity, strategie krajů a budou odpovídat 
na dotazy vás, účastníků. Budoucnost příš-
tího programového období je totiž hlavním 
tématem letošní konference. Pokud vás otázka 
budoucnosti operačních programů zajímá 
a rádi byste se dozvěděli ještě i o posledních 
dotačních možnostech v tomto programovém 

období, přihlaste se na našem webu k účasti, 
k on-line přihlášce vás navede banner KONFE-
RENCE 2013. 

V tuto chvíli vám přejeme příjemně strávený 
čas s naším newsletterem, a pokud byste 
chtěli ještě před vydáním dalšího čísla více tipů 
na výlety a kulturní představení, zavítejte na náš 
facebook. Rádi uvítáme i vaše tipy a komentáře.

Hezké jaro vám přeje redakce.
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téměř Půl miliardy korun míří na jižní moravu a vysočinu

Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil 
3. 4. 2013 více než 438 milionů korun do-
tací pro celkem 19 projektů, z toho 6 na Vy-
sočině za téměř 154 milionů korun a 13 
v Jihomoravském kraji za více než 284 mi-
lionů korun. Výbor také rozhodl o přesunu 
dalších 250 milionů korun ve prospěch 
projektů obcí a měst do 5 000 obyvatel.

Výbor s ohledem na právě ukončenou výzvu 
do oblasti podpory 3.3 (určenou pro města 
a obce do 5000 obyvatel), která skončila 
s převisem cca 700 milionů korun, rozhodl 
o realokaci do této oblasti podpory o dalších 
250 milionů korun. Žadatelé tak budou 
mít k dispozici více než 400 milionů korun. 
I přesto, že projekty ve výzvě 3.3 budou te-
prve hodnoceny, předpokládáme, že většina 
kvalitních projektů bude tímto rozpočtem 
uspokojena.

„Snažíme se především vyjít vstříc obcím 
a městům a realokace je jedinou možností, jak 
přidat do výzvy peníze. Jsem rád, že se členo-
vé výboru rozhodli peníze poskytnout. Nyní 
musí přesun peněz ještě schválit Evropská 

komise. Obce a města se tak budou význam-
ně podílet na úplném vyčerpání peněz z ROP 
Jihovýchod,“ uvedl Artur Zatloukal, ředitel Úřadu 
Regionální rady Jihovýchod, po zasedání výboru.

Díky schválené dotaci budou modernizovány 
úseky silnic II/373, III/37357 Benešov–
Žďárná extravilán a II/365 horní Poří-
čí–letovice, extravilány. Lepší technické 
vlastnosti vozovek v daných úsecích povedou 
k vyšší bezpečnosti provozu a také ke zlep-
šení životního prostředí, například snížením 
hlukové a emisní zátěže.

Nové dopravní terminály budou vybudo-
vány v Třebíči a Telči. V Třebíči tak dojde 
ke komplexní úpravě přednádražního prostoru 
a k vybudování plnohodnotného přestupního 
terminálu u výpravní budovy Českých drah. 
Do tohoto prostoru bude přesunuta část stáva-
jícího autobusového nádraží, vznikne zde řada 
nových parkovacích míst a další doprovodná in-
frastruktura včetně protihlukových zdí a úpravy 
povrchů. Přestupní terminál zkvalitní cestování 
vlakovou, autobusovou (příměstskou, dálkovou 
i městskou), automobilovou dopravou.

Projekty zaměřené na dopravní telemati-
ku, a to Bezbariérové úpravy zastávek MHD 
a dopravní telematika pro preferenci MHD 
v Jihlavě – II. etapa a Dopravní telematika 
ve městě Brně 1.–3. část významně zkva-
litní městskou hromadnou dopravu v obou 
krajských městech, a to jak bezbariérovým 
přístupem na zastávkách v Jihlavě, tak i v ob-
lasti řízení dopravy a poskytování informací 
cestujícím i řidičům.

Celkem devět projektů cyklostezek se 
nyní může začít budovat, jedná se například 
o cyklostezku Světlá nad Sázavou–Smrč-
ná, III. etapa nebo o dostavbu bezpečných 
úseků na cyklotrase Brno–Vídeň na území 
ČR II. etapa, která bude nahrazovat ve vy-
tipovaných zvláště exponovaných úsecích 
stávající cyklotrasu. Existující trasa je důležitou 
součástí mezinárodní páteřní trasy EuroVelo 4, 
přesto je na území ČR vedena převážně po sil-
nicích II. a III. třídy. S růstem intenzity dopravy 
se některé její úseky jeví v kontextu bezpeč-
nosti provozu dle měřitelných kritérií (intenzita 
dopravy, dovolená rychlost, nehodovost, atd.), 
jako nevhodné až kritické.

Ilustrační fotografie
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téměř Půl miliardy korun míří na jižní moravu a vysočinu

Statutární město Jihlava získalo dotaci 
na Sportovně relaxační centrum Český 
mlýn. Projekt řeší část území Českého mlýna 
mezi tenisovými kurty a prostorem, kde nad 
stávající nevyužívanou loukou vede most 

dálničního přivaděče. Sportovně relaxační 
areál nabídne svým návštěvníkům kromě 
cyklostezky také in-line dráhu, dětské hřiště, 
skatepark, parkoviště, travnatou plochu o roz-
loze dvou hřišť ohraničenou ze tří stran valy, 

které v zimním období vytvoří také prostor 
pro sáňkování a veškerou ostatní doprovod-
nou infrastrukturu včetně klidových částí 
a zeleně.

Příjemci dotace schváleni na 42. vrr 3. dubna 2013

oblast 
PodPory žadatel náZev Projektu Požadovaná 

dotace v kč

1.1
správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, příspěvková organizace kraje

ii/373, iii/37357 benešov–Žďárná extravilán 34 831 692

1.1
správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje, příspěvková organizace kraje

ii/365 horní Poříčí–letovice, extravilány 58 719 273

1.1 Město Telč dopravní terminál u škol v ulici hradecká 5 934 217

1.1 Město Třebíč Přestupní terminál Třebíč 52 042 201

1.1 statutární město Jihlava
bezbariérové úpravy zastávek Mhd a dopravní telematika pro preferenci 
Mhd v Jihlavě – ii.etapa

20 556 641

1.1 statutární město brno dopravní telematika ve městě brně – 1. část 54 658 752

1.1 statutární město brno dopravní telematika ve městě brně – 2. část 40 785 525

1.1 dopravní podnik města brna, a. s. instalace elektronických informačních panelů na tramvajové zastávky 10 475 340

1.1 statutární město brno dopravní telematika ve městě brně – 3. část 16 087 020

1.1 statutární město Jihlava
Cyklostezka r03 staré hory–romana havelky a cyklostezka b02 ii, 
Jihlava

12 549 584

1.1 Město blansko Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky svitavy – iv. etapa 3 326 642

1.1 Město břeclav břeclav – cyklostezka v bývalém Cukrovaru 3 541 260

1.1 Cyklistická stezka brno–vídeň
dostavba bezpečných úseků na cyklotrase brno–vídeň na území Čr – 
ii. etapa

45 318 471

1.1 Město rousínov společná stezka pro chodce a cyklisty – Čechyně–slavíkovice – ii.část 4 348 600

1.1 obec svatobořice-Mistřín rozšíření sítě cyklostezek v obci svatobořice-Mistřín 3 966 338

1.1 Město světlá nad sázavou Cyklostezka světlá nad sázavou–smrčná, iii. etapa 7 339 863

1.1 Město Znojmo Úprava polní cesty – cyklostezka Na hrázi 5 700 292

1.1 Město hodonín stavební úpravy komunikace legionářů – cyklostezka k přístavišti 2 642 880

oblast 
PodPory žadatel náZev Projektu Požadovaná 

dotace v kč

3.1 statutární město Jihlava sportovně relaxační centrum Český mlýn, Jihlava 55 319 545
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monitorovací výbor a ZástuPkyně evroPské komise 
kontrolovali Pokrok roP jihovýchod

Zasedání Monitorovacího výboru ROP 
Jihovýchod dne 24. 4. 2013 se zúčastnila 
zástupkyně Evropské komise z DG REGIO 
Tereza Krausová. Monitorovací výbor dvakrát 
ročně hodnotí pokrok operačního programu 
a plynulé dosahování jeho cílů, které jsou 
nastaveny od počátku programu. Výbor vzal 
na vědomí a schválil Výroční zprávu ROP 
Jihovýchod za rok 2012, Zprávu o realizaci 
programu, Výroční kontrolní zprávu, výsledky 
provedených auditů a mnohé další informace.

Významnými body jednání byly informa-
ce o Výroční kontrolní zprávě za období 
od 1. 7. 2011 do 30. 6. 2012 a výsledky 
provedených auditů. Zde ROP Jihovýchod 
dosahuje dlouhodobě výborných výsledků, 
kontroly a audity jsou ve výrazné většině 
ukončovány bez připomínek, případně s drob-
nými doporučeními pro zlepšení. Celková 
chybovost programu za sledované období 
byla vyčíslena na 1,38 %, což je velmi dobrý 
výsledek.

Dalším důležitým tématem byla možná 
realokace, tedy převedení peněz, z operač-
ních programů, které nestihnou své finanční 
prostředky řádně vyčerpat, do ROP Jihový-
chod. „Vzhledem k tomu, že ještě není jisté, 
zda a v jaké výši bude finanční prostředky 
možné převést a také zda bude přímo 
určeno, pro které typy projektů je budeme 
moct využít, informovali jsme členy Mo-
nitorovacího výboru zatím o tom, že tato 
varianta zde je a my s ní počítáme. Jsme 
připraveni tyto peníze řádně vyčerpat 
a máme připraveno několik variant jejich 
využití. Konečné rozhodnutí o realokacích 
však závisí na vládě a mělo by padnout 
v květnu,“ informovala zúčastněné Ing. Erika 
Šteflová, zástupkyně ředitele Úřadu Regionál-
ní rady Jihovýchod.

Během jednání výboru byli členové dále 
informováni o pokroku Integrovaných plánů 
rozvoje měst Jihlavy a Brna, evaluačních akti-
vitách ROP Jihovýchod a přípravě budoucího 
programového období.

Monitorovací výbor monitoruje program na základě finančních ukazatelů a ukazatelů umožňujících měření pokroku ve vztahu 
k výchozí situaci a dosahování cílů prioritních os, které jsou uvedeny v operačním programu. Monitorovací výbor je složen 
v souladu s principem partnerství ze zástupců navržených příslušnými organizacemi a institucemi zastupujícími řídící orgán 
programu, státní správu, samosprávu, hospodářské, sociální a profesní partnery, vysoké školy, nestátní neziskové organizace, 
regionální a další partnery. Z vlastního podnětu nebo na žádost monitorovacího výboru se práce monitorovacího výboru 
účastní zástupce evropské komise jako poradce. Bližší informace o Monitorovacím výboru ROP Jihovýchod najdete zde:
http://www.jihovychod.cz/regionalni-rada/monitorovaci-vybor

Zástupkyně Evropské komise z DG REGIO Tereza Krausová, zástupci Regionální rady Jihovýchod Erika Šteflová  
a Viktor Jaroš a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný při jednání.
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Pavilon urgentní a intenZivní Péče v jihlavě 
a ráj Permoníků v oslavanech Zabodovaly v soutěži

Projekty podpořené Regionálním operačním programem Jihový-
chod bodují v odborné soutěži. Projekt Pavilon urgentní péče v Jih-
lavě získal prestižní ocenění Nejlepší investice soutěže TOP INVEST 
2012. Dalším oceněným projektem se stal Ráj permoníků v Oslava-
nech, který získal Čestné uznání soutěže TOP INVEST 2012.

Soutěž TOP INVEST vyhlašuje každoročně Svaz podnikatelů ve stavebnic-
tví v ČR. Soutěží se o nejlepší investiční záměr uplynulého roku. Zúčastnit 
se ho mohly všechny stavby, jejichž přínosem je buď dobrá ekonomická 
návratnost investice, nebo společenský význam a obohacení kulturního, 
sportovního či společenského postavení města či regionu. Vypisovatalé 
soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Veletrhy Brno, a. s.

Projekt Pavilon urgentní 
a intenZivní Péče v jihlavě

Projekt byl podpořen dotací z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod ve výši 132 milionů korun. Hlavním cílem projektu bylo 
zvýšení úrovně infrastruktury v oblasti intenzivní péče, péče o pacienty 
s přenosnými chorobami a vybudování urgentního příjmu na jednom 
místě v Nemocnici Jihlava. Díky výstavbě nového pavilonu byl také vy-
řešen již nevyhovující stav původního infekčního pavilonu Nemocnice 
Jihlava. Aby mohlo být v nemocnici infekční oddělení zachováno, byla 
nutná jeho modernizace. Vybudováním nového pavilonu se podařilo 
koncentrovat akutní a intenzivní péči do jednoho místa a zvýšit tak 
komfort a bezpečnost pacientů i zaměstnanců.

Projekt Pavilon urgentní a intenzivní péče v Jihlavě Ráj permoníků – zpřístupnění kulturní památky těžní věže Dolu KUKLA v Oslavanech
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ráj Permoníků – ZPřístuPnění kulturní 
Památky těžní věže dolu kukla 
v oslavanech

Projekt byl podpořen dotací z Regionálního operačního programu 
ve výši 13 milionů korun. Záměrem projektu bylo provedení rekon-
strukce unikátní těžní věže, její přestavba na věž vyhlídkovou a další 
zatraktivnění pro různé cílové skupiny infrastruktury cestovního ruchu. 
Věž je jako jediná vyhlídka na Moravě zpřístupněna panoramatickým 
výtahem i handicapovaným osobám. Vedle nesporné historické 

hodnoty nabízejí opravené prostory těžní věže ve svých nadzemních 
podlažích netradiční víceúčelové prostory s odpovídajícím sociálním 
zázemím. Důležitou součástí rekonstrukce je i moderní akustická 
vestavba, díky níž vznikl v přízemí věže tříúrovňový prostor s neopako-
vatelným Geniem Loci, vhodný pro pořádání různých informačně-vzdě-
lávacích a kulturně-společenských akcí.

Ocenění byla předána na slavnostním večeru u příležitosti 
zahájení Brněnského stavebního veletrhu dne 23. dubna 2012 
v 18.00 hodin v Areálu Výstaviště, pavilonu E.

Tolik pacientů bylo do dnešního dne ošetřeno v nemocnicích, které v regionu jižní 
Moravy a Vysočiny dostaly dotaci z ROP Jihovýchod. Mohly tak díky ní modernizovat, 
opravit či postavit nové pavilony a vybavení nemocnic a nabídnout nyní pacientům 
kvalitnější či rychlejší služby a nemocničnímu personálu lepší podmínky pro jejich práci.

Například v nemocnici v Blansku bylo nakoupeno nové diagnostické přístrojové 
vybavení a provedena digitalizace. Digitalizace radiodiagnostického oddělení proběhla 
také v Boskovicích, nové přístrojové vybavení přibylo v nemocnicích v Hustopečích, 
ve Vyškově, v Břeclavi a třeba také v Havlíčkově Brodě.Číslo měsíce

650 000

Alena Lubasová, ředitelka divize vzdělávání Strojírny Oslavany a Jan Karásek  
z ROP Jihovýchod při převzetí Čestného ocenění soutěže TOP INVEST 2012.

Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina (s oceněním), Eva Janoušková, 
sekční ředitelka Krajského úřadu Kraje Vysočina a Jan Karásek z ROP Jihovýchod převzali 
společně ocenění pro jihlavský PUIP.
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(nový) systém auditů – centraliZace

V minulých letech probíhaly v ČR auditní 
mise Evropské komise a Evropského 
účetního dvora, jejichž předmětem bylo 
prověření činnosti Auditního orgánu. 
Cílem bylo získat ujištění o funkčnosti 
řídících a kontrolních systémů v progra-
movém období 2007–2013 a obdržet 
podklady pro prohlášení o věrohodnosti 
rozpočtových roků.

Na základě nálezů evropských auditorů byl 
i státními orgány přijat akční plán k odstranění 
nedostatků. Jedním z přijatých opatření bylo 
posílení nezávislosti národních auditorů, tedy 
k fyzickému oddělení auditorů od řídících 
orgánů operačních programů.

Do konce roku 2012 vykonávaly audity 
u řídících orgánů i u příjemců dotace auditoři 
Pověřených auditních subjektů (tzv. PAS) 
na základě smlouvy mezi Auditním orgánem – 
Ministerstvem financí a řídícími orgány ope-
račních programů. V případě ROP Jihovýchod 

byli auditoři PAS začleněni do organizační 
struktury Úřadu Regionální rady Jihovýchod, 
metodické vedení zajišťoval Auditní orgán 
a na financování auditní činnosti se podíleli 
ROP Jihovýchod a OP Technická pomoc. Pro-
tože tento systém vzbudil u evropských institu-
cí pochybnosti o dostatečném oddělení řídící 
a kontrolní funkce a o nezávislosti auditorů, 
došlo vládním usnesením č. 671 z roku 2012 
od 1. ledna 2013 k centralizaci výkonu auditů 
na Ministerstvo financí – Auditní orgán.

co Změna Přinese 
Příjemcům dotace?

Dá se říci, že auditované subjekty změnu 
prakticky nepocítí. Auditoři AO budou, stejně 
jako v minulosti auditoři PAS, provádět každo-
ročně dva typy auditů.
První typ – tzv. audit systému, je 
zaměřen na řídící orgán operačního programu 
a ověřuje nastavení všech procesů souvisejí-
cích s přidělováním a čerpáním evropských do-
tací od vyhlašování výzev, přes výběr projektů, 
kontrolu realizace až po proplacení dotace.

druhý typ auditů probíhal a bude probíhat 
u příjemců dotace, jedná se o tzv. audity 
operací, které mají za cíl ověřovat:

–  zda projekty splňují kritéria výběru pro operační 
program, provádí se v souladu s rozhodnutími 
o schválení projektů a splňují všechny sou-
visející podmínky týkající se jejich funkčnosti 
a využití nebo cílů, kterých je třeba dosáhnout,

–  zda vykázané výdaje byly skutečně vynalo-
ženy a odpovídají rozpočtovým položkám 
projektu, uvedeným ve smlouvě včetně 
odsouhlasených změn v průběhu realizace,

–  způsobilost a správnost vykázaných výdajů 
z účetního hlediska,

–  soulad uskutečněných operací s vnitro-
státními předpisy a předpisy Evropských 
společenství (např. o veřejných zakázkách, 
veřejné podpoře, atd.),

–  zda byl příspěvek příjemci vyplacen v sou-
ladu s příslušným ustanovením evropského 
nařízení. 

audity oPerací 
Probíhají u Příjemců 
na vZorku oPerací

Na počátku kalendářního roku je Auditním 
orgánem vybrán vzorek projektů, resp. žádostí 
o platbu (dále ŽoP), které budou zařazeny 
do plánu auditů pro daný rok. Výběr je prová-
děn ze žádostí o platbu, které byly certifikovány 
v předcházejícím roce. Vždy je do plánu auditů 
zařazena každá ŽoP, která přesáhne 2 % z cer-
tifikovaných výdajů (např. pro rok 2012 to byly 
všechny ŽoP certifikované v roce 2011, které 
přesáhly hranici cca 75 milionů korun). Další 
ŽoP jsou auditním orgánem vybrány za pou-
žití statistických nebo nestatistických metod 
v závislosti na velikosti základního souboru a při 
zohlednění dalších faktorů, jako jsou celková 
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spolehlivost systému nebo chybovost předchá-
zejícího roku. Tento způsob výběru nijak nebere 
ohled na skutečnost, že stejná operace (ať už jí 
rozumíme příjemce, projekt nebo ŽoP) již byla 
prověřována jiným nebo dokonce stejným 
orgánem. Jednotlivé kontrolní a auditní 
orgány se na výsledky svých kolegů ne-
spoléhají a v případě, že je operace opa-
kovaně zařazena do plánu, je prověřena 
znovu v plném rozsahu. Řídící orgán nemá 
možnost výběr vzorku nijak ovlivnit. Centraliza-
ce auditů pod Auditní orgán, která se vztahuje 
pouze na auditory PAS, neovlivní ani nesníží 
počet kontrolních akcí u příjemců dotace. 

Za auditory PAS Regionální rady regionu 
soudržnosti Jihovýchod mohu říci, že vždy 
jednali profesionálně, nezaujatě a v maximální 
míře objektivně. Nebyli ovlivnitelní ani ze strany 
řídícího orgánu, ani ze strany příjemců nebo 
Auditního orgánu. Svůj názor si dokázali obhájit, 
což mohou potvrdit jejich výsledky a bohužel 
i někteří příjemci dotace. Není důvodu na jejich 
přístupu k auditovaným subjektům cokoli měnit, 
a tak by ani auditovaní příjemci dotace neměli 
změnu jejich začlenění pocítit.

doPady 
auditních Zjištění

V současné době medializovaná chybovost jed-
notlivých operačních programů má dvě stránky.

Auditoři odhalují a budou odhalovat nedostatky, 
které vznikají neúmyslně, z neznalosti nebo díky 

přehodnocování názorů na některé postupy. 
Mohou bohužel vznikat v některých případech 
i úmyslně a zde je dobře, že jsou audity odha-
leny a zveřejňovány. Součástí každého auditu 
je vyjádření tzv. chybovosti operace, tzn. podíl 
neoprávněně proplacených výdajů na celko-
vých způsobilých výdajích projektu vyjádřený 
v procentech. Zjištěné chyby jsou auditory 
nahlášeny řídícímu orgánu jako nesrovnalost 
a neoprávněně proplacené výdaje jsou násled-
ně řídícím orgánem na příjemci vymáhány.

Výsledky všech auditů operací za referenční 
období jsou zahrnuty do výroční kontrolní 
zprávy a z nich počítá Auditní orgán – Centrál-
ní harmonizační jednotka Ministerstva financí 
celkovou chybovost operačního programu. 
Pro uplynulé období stanovila Evropská komise 
nový způsob výpočtu, a tím došlo k nárůstu 
oproti původním hodnotám. 

Kritickou hranicí chybovosti programu 
jsou 2 %. 

Při překročení této výše následují ze strany 
Evropské komise vůči operačnímu programu 
sankce, z nichž nejcitelnější je plošná finanční 
korekce. V současné době se řeší, kdo bude 
plošnou korekci platit u dotčených regionálních 
operačních programů, zda to budou kraje nebo 
stát. Obě strany disponují právními stanovisky. 
Z tohoto důvodu řídící orgány operačních pro-
gramů velmi silně požadují ustanovení jakéhosi 
arbitra, který by v případě sporu mezi operač-
ním programem a auditory rozhodl, kdo má 
pravdu. Evropská komise spory uvnitř členské-

ho státu nerozhoduje, možnost soudní cesty je 
velmi zdlouhavá, finanční postih pro příjemce 
dotace i pro program je však okamžitý.

výsledky  
roP jihovýchod

ROP Jihovýchod si v uplynulých letech 
vedl velice dobře. V posledním referenčním 
období 2011–2012 je vykazovaná chybo-
vost za realizované audity operací 0,67 % 
a přepočtená chybovost na celý operační 
program 1,38 %. Také závěr z auditů systému 
je pozitivní – systém funguje, ale je potřeba 
provést několik zlepšení. Na základě těchto 
výsledků vydal ředitel Auditního orgánu 
Výroční stanovisko, že řídící a kontrolní systém 
ROP Jihovýchod byl v období 1. 7. 2011–
30. 6. 2012 v souladu s platnými požadavky 
příslušných evropských nařízení, fungoval 
účinně a poskytl tak přiměřenou jistotu, že 
výkazy výdajů jsou správné a související 
transakce jsou legální a řádné.

Autor článku:
Ing. hana Kleinová
vedoucí auditorka Útvaru 
interního auditu
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co se děje u vás

ChCeTe PReZeNTOVaT Váš PROJeKT? KONá Se Ve VašeM MuZeu VýSTaVa, ChySTáTe NěJaKOu TuRISTICKOu aKCI 
ČI SlaVNOSTNí OTeVřeNí PROJeKTu, ChCeTe PředSTaVIT ČTeNářůM VašI exPOZICI?
I vy můžete pozvat čtenáře k vám! Stačí, když nám na email mocubova@jihovychod.cz pošlete grafickou pozvánku na vaši právě probíhající akci. Případně 
stačí také krátký text s fotkou. Rádi ji uveřejníme! Materiály posílejte do 15. května 2013. Aby to bylo spravedlivé, uveřejníme první dva až čtyři došlé příspěvky.

16. května–23. června 2013 / Mahler Jihlava 2013 – Hudba tisíců
Mezinárodní festival klasické hudby organizovaný od roku 2002 na místech spojených s dětstvím a mládím Gustava Mahlera.
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oPen days aneb studenti na úřadě

Studenti Ekonomicko-správní fakulty 
Masarykovy univerzity oboru Regionální 
rozvoj a správa mají dostatečné zna-
losti o ROP Jihovýchod. Pomohla tomu 
i jejich osobní účast na OPEN DAYS, 
které jsme pro ně připravili ve dnech 
19. a 26. března 2013 u nás, v sídle Re-
gionální rady v Brně na Kounicově ulici.

Téměř 70 studentům jsme přiblížili fungo-
vání Regionálního operačního programu 
Jihovýchod a činnost našeho úřadu, Úřadu 
Regionální rady Jihovýchod. Naši specialisté 
se zaměřili na informace z oblasti financování 
a rozpočtu programu, jeho aktuálního stavu 
čerpání a uzavíracího mechanismu. Podě-
lili se o zkušenosti s hodnocením projektů 

a nejčastějšími chybami žadatelů a příjemců 
dotací při podávání žádostí o dotaci a realizaci 
úspěšných projektů.

Pravděpodobně nejočekávanějším tématem 
byla otázka budoucnosti regionálních operač-
ních programů, jelikož je stále nejasná. Stu-
denti se alespoň dozvěděli možné navržené 
scénáře a získali hrubou představu o budou-
cím fungování Integrovaného regionálního 
operačního programu, který je plánován pro 
příští programové období.

Šlo o interaktivních devadesát minut, v nichž 
jsme dali prostor i samotným studentům, aby 
si vyzkoušeli své znalosti a svůj dobrý odhad 
a zeptali se na vše, co je zajímá. 

Mohli si také projít naše brněnské prostory 
úřadu a nahlédnout do nejrůznějších publi-
citních materiálů. Na zhlédnutí připravených 
videoprezentací úspěšných projektů nebylo 
mnoho času, ale je možné si je všechny 
kdykoliv prohlédnout na našich webových 
stránkách www.jihovychod.cz nebo přímo 
na našem kanálu youtube.

Na podzim na úřadě přivítáme studenty 
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity 
v Brně a je již téměř jisté, že nepůjde o návště-
vu poslední.

Děkujeme všem za aktivní účast a těšíme se 
na další setkání.

Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod přivítal studenty Masarykovy 
univerzity.

Studenti pracovali v dobré náladě.
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18. dubna 2013 bylo slavnostně otevře-
no Centrum integračních služeb v Brně 
na Vranovské ulici. Budova byla zrekon-
struována díky podpoře z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod v před-
pokládané výši 24 milionů korun.

Budovu provozuje občanské sdružení IQ 
Roma servis, které je nestátní neziskovou 
organizací. V Brně, Břeclavi a dalších městech 
a obcích Jihomoravského kraje poskytuje 
bezplatné sociálně-právní poradenství 
a vzdělávací a volnočasové služby osobám 
ohroženým sociálním vyloučením, především 
romského původu.

„Budova je statutárním městem Brnem 
bezplatně zapůjčena IQ Roma servisu, 
o. s. do roku 2025, je tedy dále v majet-
ku města Brna. Výhodou je, že, kromě 
na míru řešené logistiky a prostorového 
uspořádání nových prostor dle dlouholeté 
praxe poskytování služeb dojde i k vý-
znamnému snížení nákladů na provoz 
služeb úsporou na nájemném a nižšími 
náklady na související služby“ , vyjádřil se 
projektový manažer IQ Roma servisu a koordi-
nátor projektu Wail Khazal.

Nové Centrum nabídne větší poradenské 
prostory pro lidi hledající zaměstnání a řešení 
problémů s dluhy, právní služby, hudebnu, 

klubovnu a prostory pro volnočasové aktivity 
a kroužky pro mládež, specializované centrum 
pro rodiče a matky s dětmi předškolního věku, 
větší počet výukových učeben pro podporu 
středoškolského a dalšího inkluzivního vzdělá-
vání a kariérního uplatnění nejen starší romské 
mládeže, internetové rádio, EEG biofeedback, 
prostory pro rodinnou terapii a komunitní setká-
vání, multifunkční sál pro společenské, kulturní 
a vzdělávací akce pro klienty i širší veřejnost. 
Vrchní patro pak poslouží jako společné zázemí 
všech pracovníků, včetně terénních pracovníků 
pro Brno a obce Jihomoravského kraje.

centrum integračních služeb v brně

Rekonstrukce budovy Centra integračních služeb probíhala od listopadu 2011 do ledna 2013.
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TŘEBÍČ
Město na jihozápadě Moravy se rozkládá na obou březích řeky Jihlavy 
v podhůří Českomoravské vrchoviny. Její historie se začala psát v roce 
1101, kdy moravští Přemyslovci založili u osady na obchodní stezce 
benediktinský klášter, který se brzy stal důležitým náboženským i obchod-
ním centrem. Ve 2. polovině 13. století vzniklo pod klášterem rozsáhlé 
tržiště, kam přicházela řada obchodníků, mezi nimi i Židé. Ti se usazovali 
na levém břehu řeky Jihlavy a během staletí vytvořili silnou židovskou 
komunitu, která se stala neodmyslitelnou součástí města. V roce 1468 
dobyla město vojska krále Matyáše Korvína, což způsobilo úpadek kláš-
tera. Poslední benediktini odešli z Třebíče v roce 1525 a budovy kláštera 
byly upraveny na zámek.

Po krátkém období vzestupu a stavební obnově města v 16. století 
přinesla značné utrpení třicetiletá válka, všeobecný úpadek pak pokračo-
val i v 18. století. Na dnešní podobě Třebíče se podepsala řada ničivých 
požárů, největšímu z nich v roce 1822 padla za oběť velká část města. 
Třebíč i její hospodářství se v 19. století začaly postupně obnovovat, dařilo 
se zejména koželuhům, rozvíjel se nábytkářský a strojírenský průmysl 
a také kulturní činnost města.

Do života obyvatel Třebíče neblaze zasáhla také druhá světová válka. 
V roce 1942 byli do Terezína a pak dále na východ odvezeni třebíčští 
Židé, z nichž válku přežilo pouze několik, a ti už nedokázali židovskou 

komunitu znovu obnovit. Zůstala po ní jen vzpomínka v podobě dodnes 
výjimečně zachovalého ghetta, které je z urbanistického i historického 
hlediska evropským unikátem. V roce 2003 byly bývalá židovská čtvrť 
společně se židovským hřbitovem a křesťanskou bazilikou sv. Prokopa 
zapsány společně na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Dnes je Třebíč moderním městem pro každého. Žije zde necelých 
38 000 obyvatel, jejichž počet během turistické sezóny zvyšují návštěv-
níci přijíždějící zblízka i daleka. Každý si zde najde to své. Turisté i místní 
mohou nahlédnout do bohaté historie města prostřednictvím návštěvy 
památek zapsaných na Seznamu UNESCO, toulat se malebnými uličkami 
židovské čtvrti, vrátit se do minulosti v nové interaktivní expozici Cesty ča-
sem či obdivovat krásy města z městské věže a dalších vyhlídkových míst.

Příznivci kultury mohou vybírat z nepřeberného množství kulturních 
akcí např.  koncertů, divadelních představení a festivalů. Milovníkům 
sportu Třebíč nabízí řadu sportovišť, plavecký areál, baseballový či zimní 
stadion i dráhu pro in-line bruslaře. Na své si přijdou i milovníci přírody, 
kteří mohou využít množství třebíčských parků vybízejících k procházkám, 
odpočinku a relaxaci. Třebíč je město s historií, kde se nejen dobře žije, ale 
i příjemně tráví volný čas.

Autorka: Renata Poulová, MKS Třebíč

jak dotace Pomáhají v regionu
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třebíč

PROJeKTy POdPOřeNé Z ROP JIhOVýChOd V TřeBíČI K 10. 4. 2013

VíTe, ČíM KONKRéTNě POMOhly dOTaCe Z ROP JIhOVýChOd V TřeBíČI?

   Celkem bylo díky projektům v Třebíči a okolí vytvořeno 28 nových pracovních míst.
   V Třebíči a okolí vzniklo nových 17,5 kilometru cyklostezky Jihlava–Třebíč–Raabs.
   Bylo zmodernizováno 35,5 kilometru frekventovaných silnic II. třídy ve směru na Přibyslav a Želetavu.
   Díky téměř 44 milionům korun dotací má 1 458 třebíčských žáků a studentů nyní lepší podmínky ve svých 
školách.
   Téměř 200 milionů korun dotací je investováno do rekonstrukce, modernizace a vzniku nových expozic 
v Předzámčí a Zámku Třebíč.
   Nového Pavilonu pro matku a dítě v třebíčské nemocnici ročně využije 63 000 dětí a dospělých.
   Nových ubytovacích kapacit v EA Hotelu Joseph 1699 a v Penzionu Černý vůl využije více než 5 300 turistů 
a návštěvníků města ročně.

Název projektu Oblast 
podpory Žadatel Proplacená dotace 

(Kč)

II/351 od II/602–Třebíč 1.1 Kraj Vysočina 105 584 822

II/410 od I/23–Želetava 1.1 Kraj Vysočina 81 108 434

Přestupní terminál Třebíč 1.1 Město Třebíč předpokládaná dotace 
52 042 201

Cyklostezka Jihlava–Třebíč–Raabs II. 1.1 Cyklostezka Jihlava–Třebíč–Raabs předpokládaná dotace 
77 261 733

EA Hotel Joseph 1699 2.1 Accomo, s. r. o. 16 020 026

Penzion Černý orel 2.1 Karel Melovský 9 191 599

Rekonstrukce památky dům Blahoslavova 77 v Třebíči a zřízení židovského 
muzea 2.1 Město Třebíč 7 607 206

Obnova a rekonstrukce historického vstupu do baziliky sv. Prokopa v Třebíči 2.1 Město Třebíč 6 896 823

Rekonstrukce objektu Předzámčí s novou interaktivní expozicí – Vnímání 
všemi smysly 2.1 Město Třebíč předpokládaná dotace 

37 389 745

Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic 2.1 Kraj Vysočina předpokládaná dotace 
156 510 407

Značení cyklotrasy Jihlava–Třebíč–Raabs 2.1 Cyklostezka Jihlava–Třebíč–Raabs 1 185 226

Marketing pro cyklostezku Jihlava–Třebíč–Raabs 2.2 Cyklostezka Jihlava–Třebíč–Raabs 556 962

Víceúčelové hřiště v areálu ZŠ Týnská, Třebíč 3.2 Město Třebíč 4 126 070

K-centrum Noe – středisko pracovní rehabilitace „Druhá šance“ 3.2 Diecézní charita Brno 2 001 016

Tělocvična Základní školy Václavské náměstí 44 3.2 Město Třebíč 29 264 529

Modernizace Katolického gymnázia Třebíč za účelem zvýšení kvality výuky 3.2 Katolické gymnázium Třebíč 2 044 514

Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč 3.4 Kraj Vysočina 106 852 494

Zdroj: IS Monit7+

Bazilika  
svatého Prokopa

Newsletter 2013-04.indd   14 07.05.13   16:49



1515

Pane starosto, jak se Vám dařilo vy-
užívat v tomto programovém období 
evropských peněž k rozvoji města?
Na rozvojové akce města jsme čerpali z ope-
račních programů jako je IOP, OP ŽP, ROP 
a samozřejmě i na neinvestiční akce v rámci 
OP LZZ.  Od roku 2007 doposud jsme realizo-
vali akce v celkové hodnotě 188 milionů korun.

Přes Integrovaný operační program se 
můžeme pochlubit projekty:

  Revitalizace veřejných prostranství 
sídliště horka-domky v Třebíči v rámci 
Integrovaného plánu rozvoje města. 
Projekt zajistil zlepšení prostředí pro obyvatele 
tohoto sídliště včetně zvýšení bezpečnosti 
a zlepšení image této části města. Došlo 
k provedení nových povrchů silnic, zpevně-
ných ploch – parkoviště, chodníků, vysázení 
nové zeleně, osazení nových sloupů veřejné-
ho osvětlení včetně položení nových kabelů. 
Dále byla součástí projektu kašna, objekty 

přístřešků pro komunální a separovaný odpad 
a městský mobiliář. 

  Veřejně přístupná sportoviště 
Na hvězdě.  
Projekt řeší výstavbu běžeckého a in-line 
okruhu v délce cca 495 m, dětského hřiště, 
boulodromu, travnatého hřiště, venkovního 
fitness, multifunkční arény, parkoviště a sjezdu 
ke sportovnímu areálu, veřejného osvětlení, 
přeložku vysokého napětí a zatravnění ploch 
včetně odpočinkové plochy.

  Zřízení technologického centra 
a pořízení elektronické spisové služby 
včetně vnitřní integrace úřadu. 

  územně analytické podklady pro 
obec s rozšířenou působností Třebíč. 
Pořizovatelem Územně analytických pod-
kladů obce s rozšířenou působností Třebíč 
je Úřad územního plánování. Samotný 
dokument je členěn na textovou a grafickou 

část, kde je proveden rozbor stavu a vývoje 
jednotlivých tematických oblastí.

Z OP Životní prostředí jsme realizovali 
projekty:

  Zateplení školy v majetku města 
Třebíč – Zš Týnská, Třebíč. 

  Zateplení školy v majetku města Tře-
bíč – Zš Václavské náměstí, Třebíč.

  Revitalizace rybníků v lorenzových 
sadech. 
Došlo k odbahnění nádrží, opravě hráze Dol-
ního rybníka, vybudování výpustných zařízení 
a bezpečnostních přelivů. V přítokové části 
rybníků byla zachována rozsáhlá litorální zóna 
(pobřežní pásmo) a zřízeny tůně.

  Odbahnění a oprava rybníku Opatůvka. 
 

MVdr. Pavel heřman
starosta města Třebíče

roZhovor se starostou
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Podařily se projekty také z OP lidské 
zdroje a zaměstnanost:

  Vzdělávání v eGON centru.  
Realizace projektu je jednou z podmínek pro 
naplňování strategie Efektivní veřejná správa 
a přátelské veřejné služby.

  Vybudování koordinačního centra 
práce na dálku v Třebíči.  
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti 
cílových skupin zaváděním a šířením způsobu 
práce na dálku. 

Představte prosím krátce čtenářům, 
jaké projekty byly u Vás v Třebíči reali-
zovány z ROP Jihovýchod. 

Z ROP Jihovýchod jsme realizovali ze-
jména projekty díky kterým byly opra-
veny památky a nebo bylo vybudováno 
sportovní zázemí pro děti i veřejnost:

  Obnova a rekonstrukce historického 
vstupu do baziliky sv. Prokopa v Třebíči. 
Zatraktivnění vstupu do areálu zámku s národní 
kulturní památkou a památkou na seznamu svě-
tového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

  Rekonstrukce objektu Předzámčí 
s novou interaktivní expozicí. 
Zatraktivnění nabídky pro turisty v areálu 
zámku.

  Rekonstrukce památky dům Blaho-
slavova 77 v Třebíči a zřízení židovské-
ho muzea, Třebíč. 

Kompletní rekonstrukce domu a změna vyu-
žití na muzeum se stálou židovskou expozicí. 
Dům Blahoslavova 77 je výjimečný propoje-
ním se Zadní synagogou schodištěm.

  Tělocvična Zš Václavské náměstí 44. 
Díky projektu byla vybudována tělocvična 
u Základní školy Třebíč, Horka-Domky.

  Víceúčelové hřiště v areálu Zš Týn-
ská, Třebíč. 
Realizací projektu došlo k vybudování více-
účelového hřiště a dále hřiště pro plážový 
volejbal. 

V Třebíči dbáte na opravu a záchranu 
památek.  Jaká je návštěvnost nového 
židovského muzea domu Seligmanna 
Bauera? 
Návštěvnost židovského muzea je vysoká, 
celkem již Dům Seligmanna Bauera navští-
vilo 41 209 osob. Podle let je návštěvnost 
následující:
2011 (únor–prosinec) – 18 841 osob
2012 (leden–prosinec) – 20 881 osob
2013 (leden–březen) – 1 487 osob

Jak hodnotíte spolupráci s naším 
úřadem? Můžete nám říci, co pro Vás 
bylo na získání dotací a čerpání peněz 
z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod nejsložitější?
Spolupráce s úřadem ROP Jihovýchod je 
založena na oboustranné komunikaci, vzájem-
ném vyjasňování problémů a to lze hodnotit 
jednoznačně kladně. Obecněji, v každém projek-
tu se nacházejí složitější i jednodušší fáze. Mezi 

komplikované bych řadil problematiky projektů 
nezakládajících veřejnou podporu, které generují 
příjmy, protože vyžadují náročnější administrativu.

Nedávno byl schválen projekt výstav-
by nového přestupního terminálu 
v Třebíči. Můžete ho čtenářům více 
představit – co se pro ně zlepší a kdy 
plánujete jeho otevření? 
Celkové náklady tohoto projektu jsou 
65 mil. Kč. Hlavním cílem je zlepšení dopravní 
obslužnosti města Třebíč ve vazbě na širší 
okolí, zlepšit úroveň a kvalitu veřejné dopravy 
nejen ve městě samém, ale také v rámci regi-
onu. Projekt si klade za cíl podpořit využívání 
enviromentálně šetrných druhů dopravy 
a zkvalitnit systém veřejné dopravy pro oby-
vatele i návštěvníky města.

Výstupem projektu bude výstavba pře-
stupního terminálu navazujícího na vlakové 
nádraží, který zajistí bezproblémový pře-
stup jak na linky meziměstské dopravy, 
tak na MHD. Výstavbou dojde k napojení 
vlakových spojů na celkem 31 stěžejních linek 
meziměstské dopravy a jedné linky MHD, 
která zajistí spojení centra města s okrajovým 
a vlakovým nádražím. Pro cestující tak bude 
k dispozici celkem 69 spojů denně ve všední 
dny a 16 spojů o víkendech a svátcích. Dále 
bude terminál zajišťovat celkem 52 parkova-
cích míst typu Park and Ride, 5 míst pro Kiss 
and Ride, 13 míst pro Bike and Ride a celkem 
60 parkovacích míst. Ukončení realizace 
projektu je plánováno na měsíc duben 2015, 
otevření přestupního terminálu na květen 
2015.

roZhovor se starostou
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Co je třeba v Třebíči ještě vybudovat 
či vylepšit? S jakým problémem se 
u Vás potýkáte?
Např. revitalizace veřejných prostranství, vy-
budování sociálního bydlení, obnova a péče 
o památky aj.

Kdybyste měl pozvat čtenáře do Třebí-
če, co nebo jakou akci by určitě neměli 
opomenout navštívit?
Určitě doporučuji navštívit interaktivní expo-
zici Cesty časem, židovské muzeum, model 
židovského města před rokem 1850 a model 

Karlova náměstí z roku 1835, akce v rámci 
oslav 10. výročí zápisu na seznam UNESCO 
a židovský festival ŠAMAJIM.

děkujeme Vám za rozhovor.

Obnova a rekonstrukce historického 
vstupu do baziliky sv. Prokopa v Třebíči
Pomocí dotace byla zpřístupněna původní 
přístupová cesta k bazilice sv. Prokopa, která 
tvoří spojovací článek mezi bazilikou a židov-
skou čtvrtí.

Značení cyklotrasy Jihlava–Třebíč– 
Raabs
Označení cyklostrasy, vedoucí z Jihlavy podél 
řeky přes Třebíč až na státní hranici o celkové 
délce cca 130 km, orientačním značením.

Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici 
Třebíč
Výstavba nové budovy nemocnice.

„V Pavilonu pro matku a dítě se nachází 
rehabilitační oddělení s vodoléčbou, dětské 
a novorozenecké oddělení s JIP, šestinedě-
lí, porodnické oddělení a dále společné 
prostory s recepcí, lékárnou a obchodními 
plochami pro občerstvení.“ Upřesňuje 
Ing. Leoš Dostál, ředitel Nemocnice Třebíč.

roZhovor se starostou

Projekty PodPořené Z roP jihovýchod v třebíči
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II/351 od II/602–Třebíč
Díky projektu byla zmodernizována silnice 
v délce 22,8 km.

II/410 od I/23–Želetava
Modernizace dvou úseků silnice v celkové 
délce 12,5 km.

Rekonstrukce památky dům Blahoslavova 
77 v Třebíči a zřízení židovského muzea
Kompletní rekonstrukce domu a změna jeho 
využití na muzeum se stálou židovskou expozicí

Modernizace Katolického gymnázia 
Třebíč za účelem zvýšení kvality výuky
Vybavení učeben fyziky, biologie a počíta-
čově-jazykové učebny.

ea hotel Joseph 1699
Nemovitá kulturní památka ve zchátralém 
stavu byla přestavěna na hotel.

„Realizací projektu byl přeměněn nejrozsáhlej-
ší a nejzdevastovanější komplex budov v pa-
mátkové zóně UNESCO Židovského města 
v Třebíči na čtyřhvězdičkový hotel,“ upřesňuje 
Ing. Josef Pošvař, majitel hotelu EA Joseph 1699.

Rekonstrukce objektu Předzámčí s novou 
interaktivní expozicí
Rekonstrukce zámeckého křídla, jehož opra-
vené prostory jsou nyní využity pro expozici 
Cesty Časem.

Marketing pro cyklostezku Jihlava–
Třebíč–Raabs
Díky projektu vznikly propagační materiály 
a webové stránky, které podávají informace 
o trase, atraktivitách po cestě a zaměřují se 
na bezpečnost návštěvníků cyklostezky.

Projekty PodPořené Z roP jihovýchod v třebíči
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Penzion Černý orel
Přestavba křídla památkově chráněného 
objektu za účelem vybudování penzionu.

Zámek Třebíč – modernizace zámku 
a zpřístupnění nových expozic
Obnova národní kulturní památky, rozšíření ex-
pozičních ploch cca o 40 % a vytvoření nového 
interiérového vybavení Muzea Vysočiny Třebíč.

Tělocvična Základní školy Václavské 
náměstí 44
Nová tělocvična pro školu se 650 žáky.

„Vybudování moderního tělovýchovného 
zařízení je pro město Třebíč přínosné. 
Tělocvična je využívaná nejen žáky školy, 
ale také veřejností v rámci zájmových 
a sportovních kroužků.“ Řekl MVDr. Pavel 
Heřman, starosta města Třebíč.

Víceúčelové hřiště v areálu Zš Týnská
Vznik víceúčelového hřiště a hřiště pro plážo-
vý volejbal.

Přestupní terminál Třebíč
V místě železniční stanice vznikne nový pře-
stupní terminál. Přistavěna bude autobusová 
stanice pro linkovou i městskou autobusovou 
dopravu.

Cyklostezka Jihlava–Třebíč–Raabs II.
Druhá etapa výstavby dalších deseti bezpeč-
ných úseků cyklostezek o celkové délce 18 km.

K-centrum Noe – středisko pracovní 
rehabilitace „druhá šance“
Nová budova slouží pro jednoduché pracovní 
aktivity rizikových skupin obyvatel ohrožených 
sociálním vyloučením.

Projekty PodPořené Z roP jihovýchod v třebíči
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Až si prohlédnete nejen židovské památky v Třebíči, můžete vyrazit také do okolí za přírodou a zajímavými místy na Třebíčsku, která 
byla podpořena dotací z Regionálního operačního programu Jihovýchod.

roZhledna na mařence
Na nejvyšším bodě Třebíčska, vrcholu 
Mařenka (711 m n. m.), si můžete vyšláp-
nout na novou rozhlednu. Kombinací 
obvodového pláště z kamene a kovové 
konstrukce schodiště se dřevěnými prvky 
vznikla unikátní 31 metrů vysoká stavba, 
na jejímž vrcholu je zastřešené vyhlídkové 
molo. Původní rozhledna na hoře Mařence 
sloužila poutníkům k výhledu do širokého 
okolí. Podle pamětníků bylo za dobrého 
počasí vidět až do sousedního Rakouska. 
V 50. letech minulého století se však při 
silné bouři zřítila. Od té doby proběhlo 
několik pokusů o její obnovu. Obce Rokyt-
nice nad Rokytnou, Markvartice, Předín, 
Štěměchy, Čáslavice, Římov a Chlístov se 
spojily do Mikroregionu Podhůří Mařenky 
a získaly na výstavbu dotaci. Rozhledna 
Mařenka je celoročně volně přístupná 
po cyklostezkách č. 5216 a 5104, a to 
pouze pěšky nebo na kole.

dalešická Přehrada
Dalešická přehrada je největší vodní nádrží 
v Kraji Vysočina. Leží na řece Jihlavě neda-
leko měst Třebíče a Náměště nad Oslavou. 
Dalešická přehrada byla postavena v le-
tech 1971 až 1979 a má dvě nádrže – jed-
nu u Kramolína a druhou u obce Mohel-
no. Přehrada a její okolí je doslova rájem 
pro turisty a rekreanty, nabízí nespočet 
výletních cílů. V létě můžete podniknout 
výletní plavbu, protože vlny Dalešické 
přehrady brázdí loď Vysočina s kapacitou 
150 cestujících. Kolem přehrady se tyčí zří-
ceniny dvou středověkých hrádků, Kozlova 
a Holoubka. Bronz nachytáte na trav-
nato-písčité pláži pod Koněšínem nebo 
na Hartvíkovické pláži. Milovníci přírody 
mohou navštívit národní přírodní rezervaci 
Mohelenskou hadcovou step, která patří 
k nejpozoruhodnějším a nejcennějším 
rezervacím v České republice. Jedná se 
vlastně o rozsáhlý skalnatý amfiteátr nad 
údolím řeky Jihlavy.

městečko dalešice
Dalešice leží v jihovýchodní části Kraje 
Vysočina nedaleko Třebíče. Jsou ideálním 
místem k celodennímu výletu. Ohromí 
vás čistým ovzduším, malebným okolím 
a také nově zrenovovanou návsí, místními 
nazývanou „městečko“. Zde můžete po-
hodlně zaparkovat na nově vybudovaném 
parkovišti, děti si vyhrají na novém hřišti 
a vy můžete posedět na jedné z mnoha 
laviček ve stínu stromů v parku. Příjem-
nou atmosféru „městečka“ podtrhuje 
kamenná dlažba, dvě kašny se stříkajícími 
fontánami a výhled na románsko-gotický 
kostel sv. Petra a Pavla. V obci se nachází 
Dalešický pivovar s pivovarnickou tradi-
cí z dob Rakouska-Uherska. Právě toto 
kouzelné místo si v roce 1980 Jiří Men-
zel vybral pro natáčení filmu Postřižiny. 
V zachovalé části původního provozu je 
zřízeno Muzeum rakousko-uherského pi-
vovarnictví a v prostorách bývalé sladovny 
je Pivovarská restaurace.

tiPy na výlety Po třebíčsku
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revitaliZace náměstí v lukách nad jihlavou Představujeme 
Projekty

Projekt Dokončení revitalizace náměstí 
v Lukách nad Jihlavou obdržel z ROP 
Jihovýchod dotaci ve výši přesahující 
2,3 miliony korun. Zajímalo nás, co vše 
projekt obsahoval a jak náměstí vypadá 
v současnosti. Zeptali jsme se starosty 
města, pana Viktora Wölfla.

dobrý den pane starosto, mohl byste 
nám, kdo jsme dříve v lukách nebyli, 
popsat původní stav náměstí před 
revitalizací?
Před revitalizací bylo naše náměstí upraveno asi 
z jedné poloviny. Celý prostor od kašny směrem 
k řece Jihlavě byla zpevněná plocha původně 
sloužící bývalému JZD, která byla využívána 
jako odstavná plocha pro různá auta, stroje, 
traktory apod. A právě tento prostor jsme se 
snažili změnit za pomoci vlastních prostředků 
v I. etapě a s podporou z ROP ve II. etapě.

Revitalizaci jste zahájili ještě před po-
dáním žádosti o dotaci z ROP Jihový-
chod. Co všechno se podařilo v první 
vlně revitalizace upravit?
V I. etapě revitalizace byl upraven prostor v bez-
prostředním okolí kašny. Celý byl vydlážděn 
kamennými kostkami, vybudováno odvodnění 
této plochy, upravena autobusová zastávka 
a vysázen živý plot lemující tento prostor. Místo 
bylo doplněno kontejnery s květinami.

Váš projekt se zaměřil na dokončení re-
vitalizace. O jaké úpravy šlo tentokrát? 
Ve II. etapě byla vytvořena klidová část pouze 
pro pěší, která obsahovala dláždění, travnaté 
plochy, výsadbu stromů, vyhlídku na řeku 

a zámek lemovanou zábradlím, rozšíření ve-
řejného osvětlení, lavičky s odpadkovými koši 
a novou komunikaci s odvodněním.

Jak je náměstí nejvíce využíváno – 
stalo se z něj živé centrum obce nebo 
spíše klidová zóna? 
Dokončením revitalizace náměstí získalo vý-
razně lepší vzhled, dle ohlasů se z něj opravdu 
stalo živé centrum, využívané jak místními 
občany, tak i projíždějícími cyklisty.

S rozsáhlými úpravami v obci jistě stoupl 
zájem turistů o její návštěvu, na co zají-
mavého byste je v obci upozornil, co by 
nemělo uniknout jejich pozornosti?

Luka jsou hodně navštěvována díky cyklo-
stezce Jihlava–Třebíč. Ke zvýšení návštěv-
nosti přispěla i sedačková lanovka na zdejší 
sjezdovce. Mimo ni lze u nás navštívit místní 
muzeum a v letních měsících bazén. Dále 
je zde k dispozici barokní sýpka sloužící jako 
sportovní hala, fotbalové hřiště s umělou trá-
vou a tenisové kurty – všechna tato zařízení 
si lze pronajmout. K tomu všemu zrekonstru-
ovaný zámek s rozsáhlým parkem a kvalitní 
ubytování se školícím a kulturním prostorem.

děkujeme Vám za rozhovor.
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muZeum loutek v brně

Projekt kouzelný svět animace – Mu-
zeum loutek získal z ROP Jihovýchod 
dotaci téměř 23,4 milionu korun.  Jeho 
název sice mnohé napovídá, ale i přesto 
jsme požádali Vlastimila Peška, ředitele 
Divadla Radost a Mgr. Radka řeřichu, 
vedoucího Oddělení implementace ev-
ropských fondů Magistrátu města Brna, 
aby nám jej popsali blíže.

Z názvu projektu je zřejmé, že bylo 
vybudováno nové muzeum. Projekt 
byl ale pravděpodobně obsáhlejší, co 
všechno bylo jeho součástí?
Samotné Muzeum loutek bylo jen jednou 
z částí projektu. V rámci tohoto projektu, 

kromě výstavby nového muzea, byla také 
řešena finální úprava dvorního traktu divadla 
a dobudování nutných skladovacích prostor 
a zázemí divadla, např. dílen. Unikátem je také 
„hodinový stroj“, který je umístěn nad vjezdem 
do muzea loutek a nástěnná malba na štítu 
sousedního domu, která symbolizuje loď 
komediantů, která připlouvá do našeho města. 

divadlo Radost patří mezi nejznámější 
profesionální loutkové scény v České 
republice, ne každý ho však navštívil. 
Můžete nám divadlo trochu předsta-
vit? Jaká je jeho historie?
Divadlo Radost bylo založeno v roce 1947 
jako ochotnický soubor, který byl v roce 1949 

zprofesionalizován. Působí tedy na brněnské 
kulturní scéně celých 64 roků. Dnešní herec-
ká generace je již třetí od založení divadla. Pod 
vedením ředitele a uměleckého šéfa pana 
Vlastimila Pešky se důsledně věnuje tvorbě 
„lidového divadla“ na vysoce umělecké 
úrovni. Tvorba Divadla Radost je zaměřená 
především na výrobu inscenací pro děti 
a mládež, ale nabízí i mnoho zajímavých titulů 
pro dospělého diváka. Soubor Divadla Radost 
za svoji dosavadní činnost reprezentoval 
Brno, Jihomoravský kraj a Českou republiku 
na četných zahraničních zájezdech.  Navštívili 
jsme Japonsko, Vietnam, Čína, Rusko, Polsko, 
Francie, Španělsko a mnoho dalších zemí. 

Jak nová expozice vypadá? Jaké lout-
ky v ní mohou návštěvníci obdivovat? 
V samotném muzeu se můžete potěšit pohle-
dem na loutky z dlouhé, více než šedesátileté 
historie divadla.  Jde doslova o světový unikát. 
Divadlo Radost je jediným divadlem na celém 
světě, které se může pochlubit svým vlastním 
muzeem, které mapuje jeho historii. Celkový 
počet loutek, které Divadlo Radost může 
vystavit v nejrůznějších tematicky zaměřených 
výstavách, je zhruba sedmnáct set. Samotné 
Muzeum loutek je ukryto v mohutné záoceán-
ské lodi, jejíž příď ční nad ulicí Cejl a tvoří tak 
novou brněnskou dominantu. Nad vchodem 
se můžete potěšit pohledem na hodinový stroj, 
který je osazen třemi pohádkovými postava-
mi z lipového dřeva. Vždy v celou hodinu se 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký dají do pohybu. 
Široký odbíjí čas, Bystrozraký se rozhlíží po kraji 
a Dlouhý se líně protáhne. Inu, další brněnská 
zajímavost a vhodný cíl pro volný čas.  
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Změnila se po rekonstrukci divadla 
a vytvoření muzea nějak skladba ná-
vštěvníků? Přijdou si v divadle i muzeu 
na své také dospělí nebo je cíleno 
výhradně na děti?
Skladba našich diváků se nemění již celých 
dvacet roků. Divadlo Radost nabízí široký 
repertoár pro všechny děti od 3 do 100 roků.  
Toto rčení vyjadřuje jasné cílení dramaturgie 
našeho divadla. Nabízíme tituly pro nejmenší 
děti, speciální tituly určené pro děti zhruba 
do deseti roků a tituly pro děti starší deseti 
rokům, pro mládež a dospělé.  Naše divadlo 
se specializuje na uvádění tzv. rodinných 
představení, která mají opět dvě možnosti. Je 
to pravidelné nedělní pohádkové představení 
pro nejmenší děti a jejich rodiče (např. Broučci, 
Karkulka, Nezbedné slůně, Sněhurka a mnoho 

dalších titulů) a druhou variantou jsou večerní 
představení pro odrostlejší děti a jejich rodiče. 
(Např. Rychlé šípy, Pepek námořník, Jak to 
dělají andělé, Bylo nás pět, Kytice a další.)  Re-
pertoár našeho divadla je vyloženě zaměřen 
na typ rekreativního divadla. Z našeho divadla 
odchází diváci s úsměvem na líci!  

Kdybyste se měli v myšlenkách vrátit 
do doby rekonstrukce, co bylo pro Vás 
nejtěžší? dopadlo všechno tak, jak 
bylo plánováno?
Ano, v podstatě byl projekt zrealizován dle 
projektové dokumentace, tedy tak, jak bylo 
plánováno. Samozřejmě se během realizace 
vyskytly drobné změny, například v důsledku 
zjištění, že původní dřevěné konstrukce krovu 
byly ve více než 50 % napadeny dřevokazný-
mi škůdci. Ovšem potíže jsou tu proto, aby se 
odstraňovaly a to se povedlo. 

Jaké jsou reakce návštěvníků muzea?
Ohlasy návštěvníků našeho Muzea loutek 
jsou víc než příznivé. V naší knize návštěv 
je mnoho skvělých zápisů, nejenom v čes-
kém jazyce. Takže si můžete přečíst i zápisy 
v angličtině, němčině, ruštině, španělštině, 
ale i v japonštině.  Velké pozitivum přináší 
i naše asi rok stará novinka. Přímo v Muzeu 
loutek uvádíme drobná divadelní představení, 
která jsou samozřejmě spojena i s prohlídkou 
našich výstav. V této chvíli chystáme pro 
Muzeum loutek již třetí pohádkový titul. 

divadlu Radost i Muzeu loutek pře-
jeme spoustu spokojených diváků 
a návštěvníků. 

Na závěr, prosím, našim čtenářům 
připomeňte, kde muzeum sídlí a kdy je 
možné ho navštívit?
Nejlepší odpovědí je samozřejmě odkaz 
na naše webové stránky, kde jsou uvedeny 
všechny podrobnosti, ale souhrnně mohu 
konstatovat, že máme mimo soboty otevřeno 
denně od 9 hodin do 18 hodin.  
Ostatně i Muzeum loutek má své stránky:  
www.muzeum-loutek.cz

děkujeme Vám za rozhovor.

Představujeme 
Projekty

RedaKCe
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ZříCeNINa hRadu CORNšTeJN

Rozhlehlá a turistům přístupná romantická 

zřícenina gotického hradu Cornštejn, postaveného 

ve 14. století, se tyčí nad Vranovskou přehradou. 

Hrad stojí na úzké šíji, kterou ze dvou stran obtéká 

řeka Dyje. Za kouzlem hradu putují ročně davy 

turistů. Hrad je jim otevřen od 1. června do konce září. 

Díky dotaci z Regionálního operačního programu 

Jihovýchod proběhla rekonstrukce, která  

přispěla k vaší příjemnější návštěvě,  

komfortu a bezpečnosti.
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