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*  Finanční prostředky vyčerpané z EU a národních zdrojů Zdroj dat: Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání strukturálních fondů, fondu soudržnosti 
a národních zdrojů v programovém období 2007–2013, data k 3. 4. 2013, MSC2007.

ProPlatili jsme vám už 12 miliard korun

Milí čtenáři, 
i když se říká, že samochvála není dobrá,  
promiňte nám to, nemůžeme se nepo-
chlubit. 26. dubna 2013 padla hranice 
12 miliard korun proplacených na účty 
příjemců dotací z ROP Jihovýchod. Dva-
náctimiliardovou hranici překročil projekt 
Pavilon urgentní a intenzivní péče v Jih-
lavě, kterému byla proplacena žádost 
o platbu ve výši téměř 132,5 milionu 
korun. Budiž nám přičteno k dobru, že se 
nechlubíme  vlastním peřím, ale hlavně 
vaším – ROP Jihovýchod už proplatil 
1165 vašich žádostí o platbu. Za každou 
z nich se skrývá obrovské množství vaší 
práce, času a často i nervů.

ROP Jihovýchod patří mezi nejlépe čerpající 
operační programy v České republice. Propla-
cení finančních prostředků na účty příjemců 
dotací je pouze jedním z důležitých ukazatelů 

a tyto peníze jsou propláceny ze státního 
rozpočtu prostřednictvím Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. Dalším velice důležitým 
ukazatelem je stav certifikovaných finančních 
prostředků, tedy peněz, které byly finálně 
schváleny Evropskou unií a proplaceny zpět 
do Česka.

ROP Jihovýchod se v tomto kritériu dlouho-
době drží na prvních příčkách mezi všemi 
operačními programy v Česku, viz graf.
 
V Regionálním operačním programu 
Jihovýchod máme k dnešnímu dni 533 již 
ukončených projektů, dalších 147 projektů je 
schváleno a čerstvě vstupuje do fáze realiza-
ce. Zároveň také probíhá hodnocení dalších 
191 projektů.

Hezké, snad už brzy letní dny přeje redakce.
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in-line jízda centrem Brna ke dni evroPy

V sobotu 11. května 2013 jsme pořádali 
5. ročník populární in-line jízdy ke Dni 
Evropy. Doprovodný program probíhal už 
od půl čtvrté a děti si mohly vyzkoušet jízdu 
zručnosti s Městskou policií, kterou mohly 
absolvovat na vlastních nebo půjčených 
kolech. Dospělí se mohli podívat na freesty-
lové vystoupení bruslařů a twinboardistů 
a také excelentní BMX exhibici na U-rampě.

Samotnou jízdu odstartoval v 17.00 hodin 
náměstek hejtmana Jihomoravského kraje  

Václav Božek. Bruslaři, cyklisté i koloběžkáři 
projeli za dozoru Městské policie a záchranné 
služby centrem města po atraktivní trase 
ulicemi Jezuitská, Kozí, Kobližná, Lidická, Lužá-
necká, náměstí Svobody. Prostě místy, který-
mi se člověk na bruslích jen tak neprojede. 

Radost z in-line jízdy trochu pokazilo deštivé 
počasí, v sobotu pršelo vydatně už od rána. 
Děkujeme přesto všem, kteří se nenechali 
odradit deštěm a strávili s námi sportovní 
odpoledne! 

I v příštím roce budeme v tradici jízdy pokračo-
vat a plánujeme pro vás další sportovní akci. 

Den Evropy je jedním ze symbolů Evropy 
a Evropské unie. Je připomínkou 9. května 
1950, kdy francouzský ministr zahraničních 
věcí Robert Schuman představil myšlenku mí-
rové spolupráce v Evropě. Proto bývá někdy 
také nazýván Schumanův den.

Zejména pro nejmladší účastníky bylo připraveno malování na obličej a jízda zručnosti. Ředitel Úřadu Regionální rady Jihovýchod, Artur Zatloukal s Václavem Božkem, náměst-
kem hejtmana Jihomoravského kraje, před startem jízdy.
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cyklostezku užívají tisíce lidí, ukázal sčítač

Na cyklostezce Jihlava–Třebíč–Raabs, 
jejíž výstavba byla podpořena z dotace 
ROP Jihovýchod, probíhal na přelomu 
dubna a května plánovaný monito-
ring dopravy. Za období od 15. dubna 
do 15. května bylo sčítačem umístěným 
v Heleníně u Jihlavy zaznamenáno cel-
kem 17 391 průchodů či průjezdů. Z toho 
bylo 13 328 cyklistů, 3 396 chodců 
a 667 aut.

Data také ukazují, že pohyb na této části cyk-
lotrasy není jen rekreační. Pravidelné průjezdy 
zejména v ranních hodinách dokazují, že stále 
více lidí používá kolo jako běžný dopravní 
prostředek, například při cestě do práce. Také 
počty chodců poukazují na to, že tato část 
Jihlavy je oblíbeným místem k procházkám 
nejen v neděli odpoledne.

Termín monitoringu byl zvolen záměrně 
na jaro, aby zachytil nástup cyklistické sezony. 
Výsledky se budou pak budou porovnávat 
při opakovaných měřeních v průběhu celého 
roku.

Cyklisté projíždějící kolem sčítače v Heleníně u Jihlavy.

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle
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PRůměRná náVštěVnOst CyklOsteZky Ve dneCh 15. 4. 2013–16. 5. 2013
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v jihlavské zoo je nová austrálie

ZOO Jihlava nabízí další novou expozi-
ci. V sobotu 20. dubna se tu otevřela 
první část velkého projektu ZOO pěti 
kontinentů – Australská farma podpoře-
ného dotací z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod. Největší stavební 
projekt v dějinách jihlavské zoo byl zahá-
jen v listopadu 2011 a v průběhu čtyř let 
zde vyroste řada unikátních expozic, které 
představí nejen typické zástupce zvířat 
daného kontinentu, ale i jeho přírodu 
a život původních obyvatel. Australskou 
farmu v Jihlavě otevřeli ředitelka ZOO 
Eliška Kubíková a za město Jihlava ná-
městci primátora Rudolf Chloupek a Petr 
Pospíchal.

Expozice Australské farmy zabírá cca 
70 x 70 metrů spodní části sadu spojujícího 
hlavní vstupní areál s expoziční částí zoo. 

Celek architektonicky ztvárňuje australský ven-
kov a jeho součástí jsou tři objekty – centrální 
australskou farmu doplňují v horní části výběh 
a ubikace pro emu a expozice a voliéra pro 
ledňáky. Venku nechybí typické větrné čerpa-
dlo a v okolí jsou k vidění nejrůznější zeměděl-
ské stroje, které sloužily farmářům na přelomu 
19. a 20. století a mnoho dalšího nářadí.

Expozici farmy obývají australská zvířata: něko-
lik druhů barevných australských papoušků – 
andulka vlnkovaná, korela chocholatá, rozela 
pestrá a lori mnohobarvý. Součástí vnitřních 
expozic jsou noctunaria, kde jsou k vidění dru-
hy s noční aktivitou: klokánek králíkovitý, myš 
bobří, kuskus pozemní a vakoveverka létavá. 
Nechybí ani zástupci hmyzu (strašilky) a plazů 
(krajta hnědohlavá). Nesmíme zapomenout 
na typické obyvatele Austrálie – klokany rudé. 
Ve venkovním výběhu u farmy běhají labutě 

černé a ovce valašské s letošními jehňátky.
V horní části expozice jsou k vidění ledňáci 
obrovští, australský pštros emu hnědý a jeden 
z nejvzácnějších druhů – kunovec tečkovaný, jež 
patří mezi největší masožravé vačnatce. Drobný 
savec, kterému na hnědé srsti tvoří kresbu drob-
né bílé skvrny. Jeho výskyt je v přírodě prokázán 
pouze na Tasmánii, v evropských zoologických 
zahradách je k vidění pouze v německé Zoo 
Leipzig, druhá zoo bude jihlavská.

Stavba Australské farmy byla vyčíslena na ne-
celých 18 milionů korun. Celý projekt Zoo 
pěti kontinentů bude stát celkem 135 miliónů 
korun, více než 94 milionů je předpokládaná 
dotace z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod.

Zdroj: www.jihlava.cz

Novou expozici jihlavské zoo můžete navštívit každý den v tomto období od 8.00 do 18.00 hodin.
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Památková oBnova secesní Památky – löw-Beerovy vily

Projekt Obnova secesní památky, vila a život 
rodiny Löw-Beerů, který byl letos na jaře za-
hájen, byl 17. května představen novinářům 
i veřejnosti. Akce se zúčastnili a o projektu 
podrobně informovali náměstek hejtma-
na Jihomoravského kraje Václav Božek 
spolu s ředitelkou Ná rodního památkového 
ústavu Naděždou Goryczkovou a ředitelem 
Muzea Brněnska Antonínem Rečkem.

Jihomoravský kraj na jaře letošního roku zahájil 
obnovu této vzácné secesní památky v Brně 

na ulici Drobného a přilehlé zahrady. Půjde 
nejen o zpřístupnění stavby a jejích interiérů 
veřejnosti, ale také vytvoření muzejní expozice, 
věnované samotné stavbě a Löw-Beerově 
rodině v různých, zvláště pro město Brno 
a Jihomoravský kraj významných historic-
kých, společenskopolitických a kulturních 
kontextech. Celková částka, která je plánována 
na uskutečnění projektu, představuje zhruba 
65 milionů korun, předpokládaná dotace z Re-
gionálního operačního programu Jihovýchod 
činí 47 milionů. 

„Po dokončení památkové obnovy bude 
ve vile zpřístupněna stálá expozice s kni-
hovnou a studovnou. Expozice bude vě-
nována zejména samotné stavbě a rodině 
Löw-Beerů. Půjde přitom takříkajíc o jednu 
ze dvou spojitých nádob, jejíž druhou část 
tvoří vila Tugendhat, stojící na sousedícím 
pozemku. Ten totiž jako stavební parcelu 
dostala v roce 1929 od svého otce Alfreda 
Greta Löw-Beerová, provdaná krátce před-
tím za Fritze Tugendhata. Alfred Löw-Beer 
také výstavbu vily Tugendhat financoval,“ 
uvedl náměstek hejtmana Václav Božek.

Po dokončení památkové obnovy vily Löw-Beerů 
včetně areálu zahrady bude ve vile zpřístup-
něna stálá expozice určená širokému spektru 
návštěvníků, kterou doplní do určité míry auto-
nomní provoz studovny s knihovnou a muzejní 
prodejna, případně navrhovaná galerie v půdních 
prostorách vily. Mimoto také vznikne v zahradním 
domku menší výstavní a přednášková síň, prodej-
na suvenýrů a kavárna, které mají ambici oslovit 
i další segment spektra návštěvníků – brněnskou 
kulturní obec a také obyvatele Černých Polí. 

Koncepce, základní program vily a expozice 
s pracovním názvem Svět brněnské buržoazie 
mezi Löw-Beer a Tugendhat sleduje dvě ústřední 
linie, překračující prezentaci vily jako pouhého 
architektonického objektu anebo vily jako 
domova konkrétní významné rodiny. Lze zde 
totiž ideálním způsobem propojit motivy z dějin 
(brněnské) architektury s historií měšťanstva.

Zdroj: www.brno.cz

Průběh obnovy secesní vily na Drobného ulici v Brně. Po dokončení zde vznikne expozice, knihovna a kavárna.
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nový hotel na vinařské stezce v hustoPečích

V pátek 19. dubna 2013 byl slavnostně 
otevřen hotel Růženy v Hustopečích, 
který byl  postaven rámci projektu 
Ubytování na hipo, cyklo a pěší stezce, 
příjemcem bylo družstvo Agrofrukt. 
Hotel vznikl díky dotaci z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod ve 
výši 11 milionů korun.

Otevření se zúčastnili dodavatelé a rada města 
Hustopeče v čele s Ing. Lubošem Kuchyn-
kou, starostou města. „Bylo to společenské 
setkání, které se neslo v duchu dokončení 
pěkného díla, které je umístěno mezi 
vinicemi. Jsou označeny nové stezky, které 
jsou zaneseny v mapě Hustopečí. Starosta 
města poděkoval za dobrý počin v rozvoji 
cestovního ruchu v návaznosti na celou 

jižní Moravu“ , popsala paní Pavla Láníčková 
z Agrofruktu. 

Hotel nese název podle viniční trati Růženy, 
na které je postaven. Nový hotel má kapacitu 
40 lůžek. Díky dotaci dále vznikla parkovací 
místa pro auta a kola, přípojná místa pro 
karavany a hipostezku a odpočinková místa 
ve vinařském areálu.

Předseda družstva Agrofrukt Ing. Stanislav Vrba slavnostně křtí ručně malovanou vlajku, 
kterou můžete nyní vidět v hotelové restauraci.
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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 e-mail mocubova@jihovychod.cz pošlete grafickou pozvánku na vaši právě probíhající akci. Případně 
stačí také krátký text s fotkou. Rádi ji uveřejníme! Materiály posílejte do 28. června 2013. Aby to bylo spravedlivé, uveřejníme první dva až čtyři došlé příspěvky.

Tolik kilometrů silnic druhé a třetí třídy bylo vystavěno nebo modernizováno díky dotaci 
z ROP Jihovýchod.  Projekty silnic byly podpořeny už ve 120 projektech. Každým dnem 
po nich projede přes 350 tisíc motoristů. 

Například projekt II/430 Vyškov průtah je po rekonstrukci komfortním napojením Vyškova 
na D1. Délka rekonstruovaného úseku 3,5 km, dotace 49 milionů korun, denní průjezd přes 
13 tisíc vozidel.Číslo měsíce

488

Kostnice u sv. Jakuba
Hřbitov u kostela sv. Jakuba na dnešním Jakubském 
náměstí existoval již na počátku 13. století. Zájemci 
mají možnost spatřit na vlastní oči unikátní prostory, 
které byly objeveny při průzkumu podzemí v roce 2001. 
Z antropologických rozborů vyplývá, že jsou zde po-
chovány oběti středověkých morových a cholerových 
ran, válečných událostí z doby třicetileté války a švéd-
ského obléhání. Kostnici je možné navštívit celoročně 
od úterý do neděle od 9.30 do 18 hodin. Prohlídky se 
konají každých 30 minut.

Prohlídková trasa v kostele 
sv. Petra a Pavla v Nové Říši
Klášter premonstrátů v Nové Říši na Moravě oslavil v minulém 
roce již 800 let od svého založení. Kostel je barokní jednolodní 
stavbou, se dvěma bočními kaplemi a dvěma kvadratickými 
věžemi. Vnitřní stěny kostela jsou vyzdobeny freskami Jana 
Lukáše Krackera, který na nich pracoval v letech 1766 až 1767. 
Nově vzniklá prohlídková trasa o iluzivní výmalbě kostela 
představuje právě tyto nástropní výmalby a fresky, které 
nemají v regionu obdoby. Aktuální otevírací dobu kostela 
najdete na www.klaster.novarise.cz
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BLANSKO – BRáNA MORAVSKéHO KRASU
Město Blansko leží v severní části Jihomoravského kraje, v údolí řeky Svi-
tavy, na rozhraní Drahanské a Českomoravské vrchoviny. Rozkládá se asi 
30 km severně od Brna. V současné době má přibližně 21 000 obyvatel.

Samo Blansko pak bývá často nazýváno jako „vstupní brána do Morav-
ského krasu“, a to zejména díky své poloze v blízkosti unikátních krasových 
jevů – propasti Macochy a Punkevních jeskyní s romantickou plavbou 
po podzemní říčce Punkvě. Je obklopeno malebnou přírodou, která je 
protkána sítí turistických i cykloturistických tras. 

Blansko patří k vůbec nejstarším písemně doloženým sídlům v širokém 
okolí, neboť první zmínky o něm nacházíme již v první polovině 12. století. 
Původní osada se v 16. století změnila v prosperující městečko a kolem 
roku 1 695 zde hrabě z Gellhornu vybudoval blanenské železárny. Zdejší 
železářskou výrobu pak o sto let později starohrabě Hugo František ze 
Salmu přivedl k takovému rozmachu, že se Blansko rázem stalo jedním 
z největších center průmyslu u nás. 

Významnou blanenskou dominantou je renesanční zámek, který je 
v současné době sídlem městského muzea. Pozornost zaslouží i původně 
románský, nyní barokní kostel sv. martina. Vzácnou památkou zvo-
nařského umění je starobylý zvon Poledník ve věži kostela, který je jedním 
z nejstarších zvonů na Moravě a nově restaurovaný památník manželce 
budoucího anglického krále Viléma IV. Karoliny von Linsingen. 

Specifikem Blanska je dřevěný kostelík z poloviny 17. století. Je 
zasvěcen sv. Paraskivě a do Blanska byl převezen z Podkarpatské Rusi. 
Architektonicky zajímavou památkou je bezesporu budova bývalé firmy 
Ježek, postavená počátkem 20. století v tzv. windsorském stylu.

V průmyslové tradici města pokračuje i dnes řada podniků, které vyrábějí 
širokou škálu produktů od vodních turbin až po motocykly. Tvář města 
se v posledních letech postupně proměňuje, stává se stále více atraktivní 
zejména pro mladé rodiny s dětmi, přibylo několik dětských hřišť, probíhá 
regenerace sídlišť, revitalizace zeleně v parcích, opravou postupně pro-
cházejí i školská zařízení, chodníky i místní komunikace.

Blansko je bezesporu také městem kultury a sportu. Působí zde řada spor-
tovních klubů, existuje zde kvalitní zázemí pro všechny sportovní disciplíny, 
a to pro rekreační i profesionální sportovce. Nejen obyvatelům města 
slouží rekreační oblast s vodní nádrží Palava s minigolfem, písečnou pláží 
a dětským hřištěm; zimní stadion, který se v letním období mění na umělou 
plochu pro in-line bruslení; krytý bazén i moderní aqupark. Nechybí však ani 
sauna, tenisové a volejbalové kurty, squashové centrum, bowling, kuželna 
nebo baseballové hřiště. Na své si v Blansku přijdou i milovníci kultury. V prů-
běhu roku se zde pořádá řada zajímavých kulturních a společenských akcí. 
Tradicí se stal např. Historický jarmark, Pálení čarodějnic a cyklus koncertů 
Hudba na blanenském zámku. Nejprestižnější akcí města je však listopado-
vé Vítání svatého Martina, které každoročně přiláká tisíce návštěvníků.

Autorka: Martina Hejčová, vedoucí informační kanceláře Blansko

jak dotace Pomáhají v regionu
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Blansko

PROJekty POdPOřené Z ROP JihOVýChOd V Blansku k 10. 5. 2013

Víte, čím kOnkRétně POmOhly dOtaCe Z ROP JihOVýChOd V Blansku?

    Nemocnice Blansko s více než 50 000 ošetřenými pacienty za rok je digitalizována 
a vybavena novými diagnostickými přístroji.

    Díky novému obchvatu z Rájce do Blanska nemusí pět tisíc vozidel denně projíždět obcí 
s celkem 1200 obyvateli.

    Nový 2,3 kilometrový úsek cyklostezek, který svedl cyklisty z frekventované silnice II/374, 
vyřešil celkem 7 kolizních míst a využívá jej 300 cyklistů za den.

    Nová moderní vybavení v 7 školách a mateřských školkách používá 1 340 žáků a dětí.

    Upravené a technicky zhodnocené prostory Zámku Blansko ročně navštíví přes  
26 000 návštěvníků.

    Na zrekonstruovaném veřejném prostranství v sídlišti Sever se denně pohybuje 
900 obyvatel města a místním parkem s novou zelení a mobiliářem projde za den 200 lidí.

název projektu Oblast 
podpory žadatel Proplacená dotace 

(kč)

Silnice II/374–Rájec–Blansko, III. stavba 1.1 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 111 638 791

II/379 Lažánky průtah 1.1 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje

předpokládaná dotace 
30 829 730

Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – úsek „B“ 1.4 Město Blansko 1 283 512

Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – II. etapa 1.4 Město Blansko 5 289 942

Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – III. etapa 1.4 Město Blansko 1 691 652

Cyklistické stezky a pěší komunikace podél řeky Svitavy – IV. etapa 1.4 Město Blansko předpokládaná dotace 
3 326 641

Zámek Blansko 2.1 Město Blansko předpokládaná dotace 
8 133 297

Úpravy zahrady u MŠ Údolní Blansko 3.2 Město Blansko 3 674 723 

Digitalizace Nemocnice Blansko 3.2 Nemocnice Blansko 31 671 024

Modernizace základního školství v Blansku 3.2 Město Blansko 4 482 660

Parkové parkoviště Dvorská 3.2 Město Blansko 4 160 838

Digitalizace Nemocnice Blansko II 3.2 Nemocnice Blansko 20 695 352

Tréninkové centrum pro elektrotechniku a strojírenství 3.4 Střední odborná škola a Střední odborné 
učiliště, Blansko, Bezručova 33 6 198 370

Zdroj: IS Monit7+

Dřevěný kostelík 
sv. Paraskivy
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Pane starosto, jak se Vám dařilo vy-
užívat v tomto programovém období 
evropských peněž k rozvoji města? 
mají podle Vás smysl a stojí to za tu 
administrativu?
Smysl dotace mají, i když administrace je v ně-
kterých případech zbytečně a nadměrně složitá. 
Město získalo níže uvedené evropské peníze:
  OPŽP – Optimalizace vodního režimu nádr-

ží Pálava I. a II. – dotace 2 710 000 Kč.
  OPŽP – Novostavba zařízení pro využívání 

biologicky rozložitelných odpadů – dotace 
16 808 000 Kč.
  OPŽP – Obnova zámeckého parku, nám. 

Svobody a parčíku v Blansku – dotace 
1 001 334 Kč.
  OPŽP – Regenerace vybraných ploch zeleně 

v Blansku – dotace 833 735 Kč (probíhající akce).
  IOP – Územní plán Blansko – dotace 

1 740 000 Kč.
  IOP – I. zřízení technologického centra 

a II. pořízení elektronické spisové služby 
vč. III. vnitřní integrace úřadu – dotace 
5 537 000 Kč.
  OPŽP Blansko – Salmova 17 – energetické 

úspory – celkem 27 000 000 Kč.

Představte prosím krátce čtenářům, 
jaké projekty byly v Blansku realizo-
vány z ROP Jihovýchod. Je některý, 
který byl pro město zásadní?
Všechny projekty, na které jsme dostali pení-
ze z ROPu, mají pro město svůj smysl, nejde 
vybírat. Jsou to například:
  Parkové parkoviště Dvorská – zde bylo 

zbudováno 57 parkovacích stání z toho 3 pro 
osoby tělesně postižené.
  Cyklistické stezky a pěší komunikace podél 

řeky Svitavy – úsek B – délka 435,5 metru 
a povrch asfaltový lemovaný obrubníky.
  Cyklistické stezky a pěší komunikace podél 

řeky Svitavy – II. etapa – délka 880 metrů 
a povrch asfaltový lemovaný obrubníky.
  Cyklistické stezky a pěší komunikace podél 

řeky Svitavy – III. etapa – délka 300 metrů 
a povrch asfaltový lemovaný obrubníky.
  Zámek Blansko – zde bylo obnoveno nádvoří, 

vznikla expozice barona Karla von Reichenbach 
a objevování Moravského krasu, vybudována 
byla multimediální síň a WC pro osoby tělesně 
postižené, pro které byl vybudován přístup 
do druhého nadzemního patra. 

ing. lubomír toufar
starosta města Blanska

  Cyklistické stezky a pěší komunikace podél 
řeky Svitavy – IV. etapa – dotace přislíbena, 
realizace 2013/2014 - délka 567 metrů 
a povrch asfaltový lemovaný obrubníky.
  Úpravy zahrady u MŠ Údolní Blansko a pro-

jekt Modernizace základního školství v Blan-
sku – vybudovány byly odborné učebny v ZŠ 
a keramická pec v MŠ  Rodkovského. 

Jsme velice rádi... bez dotace by se to nerea-
lizovalo.

můžete nám říci, co pro Vás bylo 
na získání dotace a čerpání peněz 
z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod nejsložitější?
Nejsložitější pro nás je administrace žádosti 
o platbu a vše okolo ní.

máte v plánu podávat do ROP Jihový-
chod ještě nějaké další projekty?
Momentálně ne.

kdybyste měl pozvat čtenáře do Blan-
ska, co nebo jakou akci by určitě 
neměli opomenout navštívit?
Rozhodně doporučuji návštěvu opraveného 
zámku s novými expozicemi. Dále  jednu ze tří 
největších akcí, kterými jsou – Historický jar-
mark spojený s oslavou dne dětí, Půlmaraton 
Moravským krasem a Vítání svatého Martina. 
Sympatické jsou také promenádní koncerty 
konané v neděli dopoledne od 10.00 hodin 
před radnicí v průběhu školních prázdnin.

děkujeme Vám za rozhovor.

rozhovor se starostou
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Zámek Blansko
Příprava prostor pro nové expozice, vybudo-
vání osvětlení, provedení fasády a zpřístup-
nění zámku tělesně postiženým osobám 
a maminkám s kočárky.

Cyklistické stezky a pěší komunikace 
podél řeky svitavy – ii. etapa
Další nový úsek cyklostezky, jehož součástí je 
také jedenáctimetrový mostek přes mlýnský 
náhon.

Cyklistické stezky a pěší komunikace 
podél řeky svitavy – úsek „B“
Výstavba nového úseku asfaltové cyklistické 
stezky a pěší komunikace, která odklání ne-
motorovou dopravu z komunikace druhé třídy.

silnice ii/374 – Rájec–Blansko, iii. etapa
Silnice měla nevyhovující šířkové a směrové 
uspořádání. Nový úsek přispěl k bezpečnosti 
a plynulosti provozu.

Parkové parkoviště dvorská
Rekonstrukce veřejného prostranství na sídlišti 
Sever. Došlo k posílení prvků parkové veřejné 
zeleně a zpřehlednění dopravy.

digitalizace nemocnice Blansko
V první etapě digitalizace byly pořízeny tři 
nové RTG přístroje a klasické vyvolávání 
snímků mokrou cestou pak přešlo na digitali-
zovaný obraz.

Projekty PodPořené z roP jihovýchod v Blansku
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ii/379 lažánky průtah
Díky projektu bude zmodernizována silnice 
v délce téměř 2,5 kilometru.

Cyklistické stezky a pěší komunikace 
podél řeky svitavy – iii. etapa
Cyklostezka řeší odklon nemotorové dopravy 
z frekventované komunikace, která je vytížena 
13 000 vozidly denně.

tréninkové centrum pro elektrotechniku 
a strojírenství
Pomocí projektu bude pořízeno přístrojové 
vybavení laboratoří a dílen SOŠ a SOU Blansko.

Úpravy zahrady u mš Údolní Blansko
Zahrada neodpovídala bezpečnostním 
požadavkům, několik míst bylo již opravdu  
nebezpečných. Nyní zahradu využívají děti 
z mateřské školy a děti, které navštěvují Dům 
dětí a mládeže.

modernizace základního školství 
v Blansku
Zkvalitnění výuky na pěti školách ve městě 
Blansku. Díky projektu vznikla odborná fyzi-
kálně chemická učebna, dvě odborné učebny 
pracovní výchovy, cvičná kuchyň a sklad 
na keramické výrobky s pecí.

Cyklistické stezky a pěší komunikace 
podél řeky svitavy – iV. etapa
Díky projektu bude vystavěna další část cyklo-
stezky ve městě Blansku.

digitalizace nemocnice Blansko ii
Ve druhé navazující etapě projektu byl zakou-
pen mamograf a gamakamera.

Projekt vyhrál soutěž Projekt mého srdce, 
kdy ředitelka nemocnice, MUDr. Vladimíra 
Danihelková, MBA, řekla k vítězství v soutěži: 
„Jsem opravdu moc potěšená, že jsme 
vyhráli, protože jsem přesvědčená, že náš 
projekt je opravdu smysluplný a velmi 
pomáhá zvyšovat kvalitu péče o naše paci-
enty a také zvyšuje prestiž nemocnice.“

Projekty PodPořené z roP jihovýchod v Blansku
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Do Blanska můžete vyrazit na celodenní výlet a po cestě navštívit ještě další místa, která byla podpořena dotací z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod: 

stezka k jeskyni  
Blanických rytířů
Stezka vedoucí necelý kilometr z centra 
města Kunštátu do jeho okrajové části – 
Rudky, ve které je Jeskyně Blanických 
rytířů umístěna, je příjemnou procházkou. 
Po cestě si můžete pročíst v podrobných 
informačních tabulích nejrůznější poznat-
ky o regionu, dozvíte se něco o místních 
památkách, atrakcích a také o složkách 
ekosystému. Stezka je vhodná i pro obča-
ny s omezenou schopností pohybu a ori-
entace. Naučná stezka vás dovede přímo 
k Jeskyni Blanických rytířů – unikátnímu 
dílu inspirovanému českou historií, které 
se nachází přímo v nitru kopce zvaného 
Milenka. Autorem díla je sochař samouk 
Stanislav Rolínek. V uměle vyhloubených 
podzemních prostorech vytesal sochy legi-
onářů, Blanických rytířů, jezdeckou sochu 
sv. Václava a majestátní sochu lva přímo 
u vchodu do jeskyně. Otevírací doba 
areálu je denně mimo pondělí od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.30 hodin.

návštěvnické centrum 
muzea Boskovicka
Novou stálou expozici Boskovicko – kraji-
nou sedmizubého hřebene si můžete díky 
dotaci z ROP Jihovýchod prohlédnout 
v Muzeu Boskovicka. V nové expozici 
se seznámíte s přírodou Boskovicka. 
Expozice představuje bohaté pravěké 
nálezy, přibližuje historii města a regionu. 
Zaujme také část věnovaná židovským 
osobnostem regionu. Při slavnostním 
otevření se největší pozornosti těšil 
ojedinělý bronzový depot, jehož součástí 
jsou dvě kompletně dochované bronzové 
spony, maketa Boskovické bible s navazu-
jící písařskou dílnou, torzo více než čtyři 
metry dlouhého renesančního praporu, či 
ozvučený vyřezávaný model části města. 
Pro návštěvníky jsou připraveny omalo-
vánky, přístupnou formou zpracované 
pracovní listy pro děti, průvodce pro 
nevidomé a slabozraké a další informační 
materiály.

alexandrova 
rozhledna u adamova
Alexandrovu rozhlednu najdete na kopci 
zvaném Špičák nad městem Adamovem. 
Nejlépe se k ní dostanete z Babic nad Svita-
vou, odkud vede příjemná vycházková trasa 
většinu cesty po rovince. Na rozhlednu se dá 
vyrazit také od Adamova, kudy vede kratší, ale 
trochu náročnější trasa s mírným stoupáním. 
Alexandrova rozhledna má za sebou dlouhou 
historii. V roce 1887 zde rakouský turistický 
klub na místě původního dřevěného altánku 
postavil rozhlednu. Během obou válek stavba 
značně utrpěla, po roce 1945 z ní zbyla pouze 
kamenná spodní část. V roce 2008 se díky 
dotaci z ROP Jihovýchod započalo se stavbou 
nové rozhledny na původním kamenném 
základu, která byla v roce 2009 otevřena. Roz-
hledna stojí v nadmořské výšce 496 metrů, její 
celková výška je nyní 18 metrů. V Adamově 
můžete dále obdivovat novogotický kostel sv. 
Barbory s národní kulturní památkou, unikát-
ním řezbářským dílem – Světelským oltářem. 
Rozhledna je volně přístupná celoročně.

tiPy na výlety Po Blanensku
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mateřská škola v medlově Představujeme 
Projekty

O mateřské škole v Medlově jsme si 
povídali s ředitelkou školy, paní Ing. Janou 
Jersenskou. Projekt rekonstrukce byl pod-
pořen dotací ve výši 4,2 milionu korun.

Paní ředitelko, představte prosím 
čtenářům vaši školku, jakou má kapa-
citu, kolik do ní dochází dětí, kolik v ní 
pracuje zaměstnanců? Jaký je zájem 
o umisťování dětí do školky v medlově?
MŠ v Medlově je dvoutřídní školka s kapa-
citou 45 míst. Je plně obsazená, a to nejen 
dětmi z Medlova, ale i dětmi z okolí. Ve školce 
pracuje pět pedagogických pracovnic, které 
tvoří přepočteně 4,5 úvazku. Nepedagogičtí 
pracovníci jsou čtyři a tvoří přepočtený stav 
ve výši 3,7 úvazku. Zajišťují celodenní stravu 
a úklid školky. Prostor školky je ideálně řešen 
pro nejrůznější aktivity. Splňuje všechny 
požadavky pro práci s dětmi. Nabízí ideální 
podmínky pro kvalitní výuku dětí předškolního 
věku. Zájem o umístění dětí v naší školce je 
obrovský. Rodiče mají zájem o moderní škol-
ku, vybavenou po všech stránkách, od didak-
tických pomůcek až po  moderní techniku.

Proč jste se rozhodli žádat o dotaci 
na rekonstrukci mateřské školy? Co 
bylo potřeba změnit? 
MŠ v Medlově byla postavena na začátku osm-
desátých let. Za dobu své existence postupně 
přestala naplňovat představy o kvalitní výuce 
a přípravě dětí předškolního věku na vstup 
do školy. Optimální připravenost dítěte na vstup 
do školy je determinována kromě rodinného 
zázemí také kvalitní prací ve školce. Různorodé 
aktivity, které vycházejí ze Školního vzděláva-
cího programu, lze vykonávat jen za předpo-
kladu, že těmto aktivitám odpovídá dostatečný 
prostor, který je účelně uspořádaný. 

Co bylo z peněz vybudováno a nakoupeno? 
Z dotace byla školka rozšířená o část, sloužící 
k odpočinku dětí, o část zaměřenou na moderní 
formy výuky, tj. vybavenou počítačovou sítí se 
sedmi PC a interaktivní tabulí a o část, která 
slouží k pracovním činnostem u stolečků. Byla 
vybudovaná druhá šatna a další umývárna. 
K venkovním aktivitám slouží nová moderní 
podoba zahrady. Není zanedbatelné, že se 
z učebny vychází dvojitými francouzskými 
dveřmi na terasu, která v době pěkného počasí 
rozšiřuje hrací prostor dětí.

Jaké aktivity mohou děti ve školce 
nyní využívat? 
Zahrada slouží dětem ke sportovním aktivitám, 
které se snažíme neustále rozšiřovat. Práce na in-
teraktivní tabuli a PC, kde mají děti velký výběr 
výukových programů pro předškoláky i mladší 
děti. Školka je členitá a dává dětem dostatek 
prostoru pro práci, hru a odpočinek. Díky těmto 
faktorům jsou děti v naší školce spokojené. 

Jaké máte na novou školku reakce 
od rodičů a hlavně od dětí? 
Dětem se ve školce moc líbí, je na nich vidět 
pocit radosti a spokojenosti, jak v prostředí 
školky, tak i na zahradě, která umožňuje 
dětem velké sportovní vyžití. Mají radost 
z pohybu a ze hry. Reakce rodičů jsou úžasné. 
Prostřednictvím webových stránek je kontakt 
s rodiči opravdu dokonalý. Snad za všechny 
a pro dokreslení – tento příspěvek:

„Dobrý den, taktéž jsem nadšená ze „zim-
ního provedení“ webových stránek školky 
Medlov. Musím říct, že celková prezentace 
školky je úžasná, líbí se mi provedení strá-
nek, doplňování, fotogalerie, aktuální info, 
stejně tak i práce paní učitelek s dětmi, 
výtvarná činnost, vzdělávací programy, 
výzdoba ve školce a hlavně tematická 
činnost, včetně kulturních akcí. Velmi 
rádi doma čerpáme ze školky v našem 
malém tvoření. Děkuji tímto všem, kteří 
mají na tomto podíl, stejně tak i paním 
kuchařkám za nejen intenzivní vábivou 
vůni na chodbě :-), a také paní uklízečce 
za udržování čistoty :-). Krásný den.“

děkujeme Vám za rozhovor.

RedakCe
Úřad Regionální rady Jihovýchod
Bc. Martina Močubová 
oddělení komunikace
Kounicova 271/13, 602 00 Brno
e-mail: info@jihovychod.cz
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ii/411 mORaVské BuděJOViCe–

hRaniCe kRaJe

Díky dotaci byly rekonstruovány čtyři úseky silnice 

II/411 mezi Moravskými Budějovicemi a hranicí 

Kraje Vysočina. Celková délka všech řešených 

úseků je téměř 11 kilometrů. Silnice II/411 je 

komunikací regionálního významu, která zajišťuje 

dopravní spojení přilehlých oblastí s přirozeným 

spádovým centrem Moravskými Budějovicemi 

a nadregionálním dopravním tahem I/38.
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