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slovo úvodem

Milí čtenáři,  
letní sezona a s ní spojené 
příjemné poznávací, kultur-
ní, gastronomické a všech-

ny další zážitky sice skončily, ale pokud 
nechcete ani na podzim zahálet doma 
za pecí, sledujte náš profil Regionální 
rada regionu soudržnosti Jihovýchod na 
facebooku. Několikrát týdně vám poradí-
me, kam vyrazit na zajímavý výlet či akci 
na jižní Moravě a na Vysočině. Poznejte 
s námi region Jihovýchod.

Další informací, která by vám neměla unik-
nout, je možnost přihlášení se na semináře 
pro nové příjemce. Poradíme vám, jak zdárně 
proplout všemi úskalími realizace projektu, 
vypisováním veřejných zakázek, udržitelností 
projektu a mnohým dalším. Seminář se koná 
9. října 2013 v hotelu Continental v Brně 
a 22. října 2013 v hotelu Gustav Mahler 
v Jihlavě. Kapacita je omezená, proto se, 
prosím, přihlaste co nejdříve na našem webu 
k účasti – navede vás banner Semináře. 

V tomto čísle pro vás máme připraveny zprávy 
ze slavnostního otevření projektů, je to Mouč-
kův dům ve Žďáře nad Sázavou, díky němuž 
mohly být rozšířeny prostory regionálního 
muzea. Prvorepublikový obchod a parádní 
měšťanský salon, stojí určitě za vidění. 

Dalším nově otevřeným projektem a také 
místem, kde si můžete užívat léta i na podzim, 
je největší aquapark na jižní Moravě – Aqua-
land Moravia v Pasohlávkách. Na ploše téměř 
šesti hektarů si najdete to své i vy – bazény, 
tobogány, wellness i dětské koutky. 

Zářijové číslo vám přiblíží tentokrát město 
Pelhřimov a projekty, které zde byly podpoře-
ny dotací. A aby toho nebylo málo, uprostřed 
časopisu na vás čeká pexeso. Kdyby vám 
jedno nestačilo, stáhněte si další na našich 
webových stránkách. 

Příjemně strávený čas nad newsletterem 
přeje redakce.

Tolik návštěvníků navštíví ročně 
objekty turistické infrastruktury, 

které jsme spolufinancovali. Jsou to 
například muzea, informační centra 

a kulturní památky.

Díky dotaci na vás například ve Žďáře 
nad Sázavou čekají dva naučně-

vyhlídkové okruhy kolem Zelené hory. 
Po celé stezce je 10 informačních tabulí, 

které vás seznámí s bohatou historií, 
faunou a florou této lokality. Stezka je 

bezbariérová, vybavená 3 zastřešenými 
odpočívadly a 2 vyhlídkovými moly 
na trase. Celkem jsme tedy podpořili 
70 projektů, kterými byly nebo právě 

jsou budovány či rekonstruovány 
turistické atraktivity.

Číslo měsíce

4 500 000
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nePřeHlédněte:

Na www.jihovychod.cz se 

můžete přihlásit na semináře 

pro nové příjemce, které  

se konají 9. října v Brně  

a 22. října v Jihlavě.
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SLaVNOSTNí OTEVŘENí MOUčkOVa dOMU

Ve čtvrtek 22. srpna 2013 byl slavnostně 
otevřen Moučkův dům, nová budova Regi-
onálního muzea města Žďáru nad Sázavou 
s trvalou expozicí. Běžný provoz pro ná-
vštěvníky byl zahájen v úterý 27. 8. 2013.

Moučkův dům, který si při otevření prohlédlo 
na 300 návštěvníků, byl obnoven a otevřen díky 
dotaci ve výši 5,8 milionu korun z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod. Největší 
ohlas sklidil prvorepublikový obchod, ve kterém 
si autor výstavy Miloslav Lopaur zahrál na úsluž-
ného majitele a také parádní měšťanský salón, 
kde Stanislav Mikule vyprávěl zajímavé historky 

ze života žďárského měšťanstva. Líbila se také 
expozice, která návštěvníky provází nejdůležitější-
mi událostmi z historie města a také je sezna-
muje s typickými místními výrobky a řemesly. 
Zvláště ty hravější nadchla místnost s interaktiv-
ními prvky. Malí i velcí si zde vyzkoušeli například 
cisterciácký hábit, železnou zbroj nebo oděv 
středověkých Žďáráků. Zájemci o podrobnější 
informace si mohli rozšířit vědomosti pomocí 
dotykových obrazovek, které krom množství 
informací o zdejších významných událostech, 
osobnostech nebo zajímavých místech ve Žďáře 
i v okolí, nabídly též mnoho současných i dobo-
vých fotografií.

Zvídaví návštěvníci mohli nahlédnout 
i do prostor, kam se během běžných prohlí-
dek nedostanou: do přednáškového sálu, 
vyzdobeného částí entomologické sbírky 
Regionálního muzea, depozitářů a kanceláře. 
Ohlasy na novou podobu Moučkova domu 
i stálou expozici Regionálního muzea města 
Žďáru nad Sázavou byly velmi kladné. 

Muzeum má otevřeno denně kromě pondělí 
od 9.00 do 17.00 hodin.

Zdroj: Regionální muzeum  
Žďár nad Sázavou

Prvorepublikový obchod můžete navštívit denně kromě pondělí. Starostka města Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová, zástupkyně ředitele ROP Jihovýchod 
Erika Šteflová, místostarostové města a náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný 
při přestřižení pásky.
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aQUaLaNd MORaVIa – NEjVěTší aQUaPaRk Na jIŽNí MORaVě

Ve čtvrtek 1. srpna otevřel své brány prvním 
návštěvníkům Aqualand Moravia, nejmo-
dernější zábavní centrum v České republice. 
Areál vznikl díky projektu Výstavba komplexu 
Moravia THERMAL, spolufinancovaného 
ROP Jihovýchod, jako strategický projekt v ob-
lasti cestovního ruchu Jihomoravského kraje. 

„Jihomoravský kraj považuje rozvoj cestov-
ního ruchu a lázeňství za jednu ze svých 
rozvojových priorit. Z perspektivních 
lokalit zdrojů minerálních vod mají největší 

význam právě Pasohlávky – jak z hledis-
ka lázeňského, tak i rekreačního využití. 
Jedním ze základních důvodů, proč vzniklo 
toto ojedinělé centrum, je snaha přitáh-
nout na jižní Moravu mnohem více turistů, 
nabídnout jim kvalitní zázemí a služby, aby 
jižní Morava nebyla pro ně jen jednoden-
ním návštěvním cílem,” uvedl  hejtman 
Jihomoravského kraje Michal Hašek.

 „Jde o nejvýznamnější projekt v cestov-
ním ruchu na jižní Moravě za posledních 

30 let se značným pákovým efektem. 
Startovní evropské dotace v řádu stovek 
milionů korun do aquaparku a do pro-
jektu technické a dopravní infrastruktury 
na poloostrově vyvolají další miliardové 
soukromé investice. Na vzniku zcela nové 
lázeňské zóny se pracuje už třináct let. 
Dnešní otevření aquaparku představuje 
první hmatatelný výsledek,“ řekl Artur 
Zatloukal, ředitel Úřadu Regionální rady 
Jihovýchod.

Dokončení projektu je první etapou rozvo-
je území pro podporu turistického ruchu 
v regionu dle záměrů Jihomoravského kraje. 
V nejbližší etapě budou podniknuty kroky 
ke zlepšování provozu v rámci udržitelnosti 
projektu a užšího propojení s ostatními atrak-
tivitami turistického ruchu v regionu – lázeň-
ství, vinařství, cyklistika a vodní sporty.

Projekt má díky své lokalizaci v přírodně a kul-
turně atraktivní krajině, existenci vodní plochy 
a kvalitní infrastruktury všechny předpoklady 
stát se novým pólem rozvoje cestovního 
ruchu na jižní Moravě. „Otevření Aqualandu 
Moravia je určitě největší událostí letošní 
turistické sezóny. Nevím, jestli se projeví 
na počtu ubytování již v tomto létě, i když 
řada ubytovatelů v okolí již velmi aktivně 
toto výrazné zatraktivnění programové 
nabídky propaguje. Jsem přesvědčena, 
že sem postupně v budoucnu přiláká řadu 
turistů, a to nejen v letním období,“ říká 
Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního 
ruchu Jihomoravského kraje.

V Pasohlávkách bylo vystavěno celkem 12 bazénů s vodní plochou 3000 m2, některé s využitím vody z místního geoter-
málního vrtu.
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Pozitivní vliv má provoz Aqualandu Moravia 
rovněž na zaměstnanost v regionu. Práci zde 
našlo na osm desítek stálých pracovníků, 
v sezóně se toto číslo vyšplhá až na 110.

O PROjEkTU 
AquAlANd morAviA

Aqualand Moravia se nachází v obci Paso-
hlávky, v katastrálním území Mušov, na se-
verním břehu nádrže Nové Mlýny. Komplex 
mezinárodně konkurenceschopného, celo-
ročně provozovaného moderního areálu se 
rozkládá na ploše téměř 6 ha a disponuje více 
než 3000 m2 vnitřních a venkovních vodních 
ploch s řadou vodních atrakcí – kombino-
vaných skluzavek a tobogánů. Nejmenším 

návštěvníkům jsou určeny víceúrovňové 
dětské bazénky a whirlpool s řadou zábav-
ních atrakcí, skluzavek a interaktivních prvků, 
doplněné o dětské koutky vybavené hracími 
a oddychovými prvky.

Široký komplex služeb pak nabízí velkoryse 
řešené wellness na ploše 2500 m2 – celkem 
24 saun a procedur, kromě jiného kryoko-
moru, masáže, vanové procedury, sluneční 
a římské lázně, odpočívárny nebo klidový 
bazén. Pro relaxační bazény a wellness pro-
cedury je použita geotermální voda ze zdroje 
geotermálního vrtu Mušov MU-3G s teplotou 
vody dosahující až 46 °C, který má osvědčení 
přírodního léčivého zdroje, vydaného Minis-
terstvem zdravotnictví ČR, Českým inspekto-
rátem lázní a vřídel v roce 1998.

Součástí areálu je gastro provoz a velkokapa-
citní parkoviště.

Výstavba areálu Aqualand Moravia započala 
před osmnácti měsíci, v únoru 2012. Projekt 
je spolufinancován Regionálním operačním 
programem Jihovýchod, smluvně dotací 
ve výši 389 milionů korun. Celkové výdaje 
projektu byly schváleny ve výši 1,225 miliar-
dy včetně DPH. Reálně se očekává čerpání 
dotace ve výši cca do 345 milionů korun 
a celkové výdaje projektu ve výši 1,1 miliardy 
korun včetně DPH.

Zdroj: Aqualand Moravia

Děti i dospělí se mohou vyřádit na 20 tobogánech a skluzavkách s celkovou délkou více než 1,7 kilometru.
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NaVRhUjTE, PROjEkTUjTE a VyhRajTE V SOUTěŽI S fONdy EU!

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo 
druhý ročník originální soutěže NAVRHNi 
PROJEkT, určené všem studentům 
a pedagogům středních škol, kterým 
není lhostejné, co se děje v jejich okolí. 
Soutěžící mají možnost vytvořit si vlastní 
projekt z fondů EU a vymyslet plán, jak 
podpořit podnikání, cestovní ruch, vědu 
a výzkum a další oblasti rozvoje v jejich 
regionu. Na vítěze čekají ultrabooky, 
tablety a další atraktivní ceny.

Téma projektů si soutěžící tak jako v loň-
ském roce zvolí sami; stačí se rozhlédnout 
po okolí a navrhnout, co by mohlo fungovat 
lépe. Dvou až pětičlenné týmy studentů 
z jedné třídy, střední školy, nebo regionu, si 
za pomoci pedagoga zvolí postup realizace 
projektu, operační program, ze kterého by jej 
realizovali a zkusí také navrhnout odpovídají-
cí rozpočet. 

Pravidla soutěže a pomůcky k návrhu 
projektů jsou k dispozici na stránkách  
www.navrhniprojekt.cz a na facebooku. 
Do soutěže se mohou zapojit studenti všech 
středních škol – státních i soukromých, 
humanitních i přírodovědných, technických, 
uměleckých či jinak odborných. Novinkou je 
integrovaná účast speciálních škol. 

Hotové projekty mohou studenti zasílat až 
do 15. listopadu do krajských informačních 
kanceláří Eurocenter. Na jejich koordinátory 
se mohou zároveň obracet s dotazy k soutěži 
i k fondům EU. V panelu porotců zasednou 
zástupci Řídících orgánů Regionálních 
operačních programů, kteří posuzují skutečné 
projektové žádosti o dotace. 
Autoři nejlepších návrhů se mohou těšit 
na praktické ultrabooky, tablety, elektronické 
hlasové čtečky či průvodce evropskými met-
ropolemi. V průběhu soutěže proběhne řada 
dalších kvízů a losování, ve kterých mohou 
soutěžící vyhrát zajímavé knihy z vydavatelství 
Zoner Press a další věcné ceny.

Hlavním mediálním partnerem soutěže je Čes-
ký rozhlas, stanice Radio Wave a Radiožurnál, 
dále webové portály Euroskop a Česká škola. 
Hlavním partnerem soutěže je vydavatelství 
Zoner Press. 

Autorka: Mgr. Hana Císařová
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,  

Odbor publicity EU

Navrhni projekt
soutěž pro studenty všech středních škol
Navrhněte s kamarády vlastní projekt podpořený z fondů EU a vyhrajte 
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městech a na informační lince Eurofon 800 200 200.

Pozor, uzavěrka soutěže je už 15. listopadu!

Fondy EU - investice do Vaší budoucnosti
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Cyklostezka Brno-Obřany–Bílovice nad 
Svitavou

Ráj permoníků Oslavany

Wellness Kuřim

Park Malý Heulos v Jihlavě

Pavilon urgentní a intenzivní péče 
v Jihlavě

Zřícenina hradu Cornštejn

Silnice Vranov nad Dyjí průtah–Onšov

ZŠ Rajhrad

Havlíčkovo Náměstí Havlíčkův Brod

Rozhledna Mařenka u Třebíče

Hvězdárna a planetárium Brno

Zámek Slavkov – Austerlitz

Židovské muzeum v Třebíči

Naučná stezka k pramenům Počátek 
a okolí

Most Stropešín

Chráněné bydlení Šanov

Náměstí Svobody Valtice

Hipotrasy na Vysočině

Nemocnice Pelhřimov

ZOO Jihlava

Muzeum loutek v Brně

Centrum integračních služeb v Brně

Knoflíkářské muzeum v Žirovnici

MHD v Jihlavě

ŽŠ Hradecká Telč
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PELHŘIMOV
Podle pověsti město v letech 1225–1226 založil na své cestě do Říma 
pražský biskup Pelegrin. Od něj pak vzniklo i jméno Pelhřimov. Po roce 
1289, kdy byla původní osada vypleněna Vítkem z Hluboké, založili 
poblíž novou osadu se současným typickým půdorysem. Rozvoj města 
příznivě ovlivnila těžba stříbra v okolí Křemešníku, ale dařilo se tu i souke-
nictví, plátenictví, tkalcovství či perníkářství. V držení města se vystřídalo 
několik majitelů, nejprve biskupové, v době husitství táborští hejtmani, 
Trčkové z Lípy či Říčanští z Říčan. Od roku 1596 je městem královským. 
Díky ucelené stavební podobě jádra s renesančními a barokními domy 
bylo centrum vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Město žije 
mnoha kulturními akcemi, při nichž ožívá náměstí i další kouzelná zákoutí. 
Během těchto akcí i mimo ně si rovněž můžete prohlédnout některé 
významné památky: kostel sv. Bartoloměje s věží měřící 61 metrů, odkud 
se nabízí krásná vyhlídka na město, zámek pánů z Říčan, dvě hranolové 
vstupní brány – Rynárecká a Jihlavská (v té sídlí Muzeum rekordů a kuri-
ozit) či renesanční Purkrabský (Broumovský) dům na náměstí zdobený  
psaníčkovými sgrafity (v budově najdete Muzeum strašidel a Galerii M). 
Moderní architekturu představuje kubistická přestavba tzv. Fárova domu 
podle Pavla Janáka. Po jednotlivých stavebních slozích vás provede 
naučná stezka, jejíž start je v Turistickém informačním centru. 

Královské město Pelhřimov leží v malebné krajině Českomoravské vrchoviny 
symetricky umístěné mezi Prahou a Brnem. Okolní louky a lesy jsou protkány 
množstvím turistických tras, které Vás zavedou do romantických zákoutí, 
zpravidla k turistickým cílům, jako je například známé poutní místo Křemešník.

V současnosti je Pelhřimov známý především jako město rekordů. 
Každoročně o druhém červnovém víkendu se zde koná Mezinárod-
ní festival rekordů a kuriozit – největší akce svého druhu v Evropě. 
Nezavítá-li návštěvník do Pelhřimova druhý víkend v červnu, nevadí. 
Celoročně je ve městě otevřeno Muzeum rekordů a kuriozit a Zlatých 
českých ručiček, které je jako jediné svého druhu ve střední Evropě se 
svými unikátními exponáty. Město však nabízí i další zajímavé turistické 
cíle, jako například Muzeum strašidel, Muzeum Vysočiny Pelhřimov 
s bohatou expozicí města i okolí a nebo třeba  nově otevřenou interak-
tivní expozici Pelhřimovské peklo.  

Pelhřimov má nádhernou historickou tvář, pohádkové náměstí, téměř 
všeobjímající naučnou Stezku po stavebních slozích, a pokud zdoláte 
143 schodů vyhlídkové věže kostela sv. Bartoloměje, uvidíte všechnu 
tu krásu pěkně shora. V horní části věže je zpřístupněna komůrka hlás-
ného s historickými fotografiemi města Pelhřimova. Cestou na ochoz 
projdete kolem pelhřimovských zvonů a schody věže můžete zdolat 
i s kozami rekordmankami – Rózou a Rézou, které byly návštěvníky 
věže vyneseny již do výšky nad 293 790 m.n.m. Nelze zapomenout 
ani na dvě výstavní síně Galerie M a výstavní síň kostela sv. Víta. Těšit 
se můžete na Muzeum Lipských, na značenou botanickou stezku 
v Městských sadech a možná i na proslulé pelhřimovské krematorium 
… ať víte, do čeho jdete. 

Přijeďte do Pelhřimova a mějte se zde rekordně dobře.

Autor: z archivu Kulturního zařízení města Pelhřimova

jak dOTacE POMáhají V REgIONU
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PELhŘIMOV

PRoJeKtY PodPořené Z RoP JiHovÝCHod ve městě PelHřimov K 17. 7. 2013

víte, čím KonKRétně PomoHlY 
dotaCe Z RoP JiHovÝCHod 
v PelHřimově?

    V ubytovacích zařízeních – Penzionu squash 
centrum Výsluní (NAKA) a Hotelu Farma – 
vzniklo 8 nových pracovních míst.

    Celkem 32 turistických lůžek bylo 
v ubytovacích zařízeních nově vybudováno nebo 
zrekonstruováno. 

    Celkem 7800 m2 plochy deseti dětských hřišť 
v Pelhřimově bylo přebudováno a dovybaveno 
dětskými herními prvky a hřišťmi pro nejrůznější 
sporty.

    Nemocnice je spádová pro 100 tisíc obyvatel 
a každoročně je v ní ošetřeno 72 tisíc pacientů 
ambulantně a 15 tisíc pacientů na lůžku. 

    V rekonstruované budově nemocnice pracuje 
157 zaměstnanců z toho 40 lékařů a 79 
zdravotních sester.

    V rámci projektu „Podpora rozvoje cestovního 
ruchu na Pelhřimovsku“ byly vytvořeny nové 
informační materiály, propagační předměty 
a mobilní zvukový průvodce.

název projektu oblast 
podpory Žadatel Proplacená dotace 

(Kč)

NAKA – poskytování kvalitního ubytování, sportovních, zdravotně 
relaxačních a terapeutických služeb 2.1 NAKA, spol. s r. o. 13 235 966,60

Ubytovací a informační centrum Hotelu Farma 2.1 Farma Poříčí, s.r.o. 6 804 664,25

Podpora rozvoje cestovního ruchu na Pelhřimovsku 2.2 Kulturní zařízení města Pelhřimova, 
příspěvková organizace 1 200 436,78

Modernizace dětských hřišť v Pelhřimově 3.2 Město Pelhřimov 2 952 277,30

Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov 3.4 Kraj Vysočina 141 467 798,63

Zdroj: IS ŘO ROP JV

Muzeum Vysočiny v Pelhřimově
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Pane místostarosto, jak se vám v Pel-
hřimově v programovém období 2007–
2013 dařilo a daří využívat evropské 
dotace k rozvoji města? mají podle vás 
smysl a stojí to za tu administrativu?
Musím konstatovat, že město Pelhřimov 
v programovém období bylo velmi úspěšné 
při čerpání evropských dotací. S administrati-
vou je to všeobecně velmi těžké a mám za to, 
že se mnoho peněz utratí i z monitoringu 
v průběhu dalších let. Zjednodušení administ-
rativy by bylo velkým přínosem.

Kde jsou dotace konkrétně z RoP 
Jihovýchod v Pelhřimově nejvíce 
vidět a v čem občanům zlepšily život? 
všechny projekty jsou důležité, ale 
dá se říci, který z nich považujete pro 
Pelhřimov za nejzásadnější a proč? 
Bohužel ROP Jihovýchod je program, který 
našemu městu přinesl malé finanční pro-

středky. Získali jsme asi jeden milion korun 
na propagační materiály a tři miliony korun 
na vybudování dětských hřišť. V ostatních 
záměrech města bylo těžké najít shodu 
s podmínkami výzev ROPu. ROP se hodně 
zaměřuje na statutární města, památky 
UNESCO a krajskou infrastrukturu. Jsem si ale 
také vědom, že z ROPu byla zrekonstruována  
nemocnice, což je pro město zásadní.

Co je v Pelhřimově třeba ještě vybudovat 
či vylepšit? máte v plánu podávat do RoP 
Jihovýchod ještě nějaké další projekty? 
Máme v plánu zprůchodnit stezku okolo celé 
říčky Bělé, která prochází celým městem včet-
ně odpočinkových zón. Také bychom rádi pro-
pojili cyklostezky vedoucí do našeho města. 
Významné pro nás bude obnovit dominantu 
kostela sv. Kříže včetně jeho kulturního využí-
vání. Pelhřimov má také poměrně starý bazén 
a zimní stadion a čeká nás jejich rekonstrukce.

Jak hodnotíte spolupráci s naším 
úřadem? můžete nám říci, co pro vás 
bylo na získání dotace a čerpání peněz 
z Regionálního operačního programu 
Jihovýchod nejsložitější? 
Spolupráce je bezproblémová. Uvítali bychom 
však méně subjektivních kritérií při posuzování 
žádostí.

Co by měli turisté určitě vidět během 
návštěvy Pelhřimova? 
Pelhřimov je historické město s významnou 
památkovou rezervací. Určitě bych doporučil 
stezku po stavebních slozích, ale i další turis-
tickou zajímavost, kterou je Muzeum rekordů 
a kuriozit Pelhřimov.

děkujeme vám za rozhovor.

ing. tomáš dufek
místostarosta města Pelhřimova

roZHovor s mÍsTosTArosTou
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Ubytovací a informační centrum Hotelu Farma
Vznik samostatného objektu s devíti hotelovými pokoji certifikovanými 
v kategorii 3* a informačního místa pro návštěvníky.
„Stavbou byl rozšířen podnik Hotel FARMA, došlo k navýšení kapa-
city ubytování, zkvalitnění služeb recepce a otevření nové kavárny. 
Ubytovací kapacity Hotelu FARMA jsou velmi nadprůměrně obsa-
zovány,“ upřesňuje majitel Hotelu FARMA Ing. Martin Plachý, Ph.D.

modernizace dětských hřišť  
v Pelhřimově
Doplnění herních prvků na stávajících devíti 
dětských hřištích a obnova v minulosti již zanik-
lého hřiště. Modernizací byly zanedbané plochy 
přeměněny v hezká a bezpečná místa pro děti.

naKa – poskytování kvalitního ubyto-
vání, sportovních, zdravotně relaxač-
ních a terapeutických služeb
Díky dotaci bylo vybudováno kvalitní ubytování se 
základním občerstvením, sportovní, zdravotně rela-
xační a terapeutické služby tuzemským a zahranič-
ním turistům – Penzion squash centrum Výsluní.

Podpora rozvoje cestovního ruchu 
na Pelhřimovsku
Nové informační materiály, propagační před-
měty, mobilní zvukový průvodce a moderniza-
ce webových stránek www.pelhrimovsko.cz.

Hlavní lůžková budova v nemocnici Pelhřimov
Stavební úprava, přístavba a nástavba hlavní lůžkové budovy Nemoc-
nice Pelhřimov. Rekonstrukce budovy byla nutná z důvodu špatného 
technického a provozně-hygienického stavu hlavní lůžkové budovy. 
Díky projektu se dosáhlo výrazně vyššího hygienického standardu 
a komfortu pro pacienty.

PROjEkTy POdPOŘENÉ z ROP jIhOVýchOd V PELhŘIMOVě
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Pokud vyrazíte na Pelhřimovsko, nezapomeňte navštívit další zajímavá místa, která byla podpořena dotací z Regionálního operač-
ního programu Jihovýchod. 

NaUčNá STEzka k PRa-
MENůM POčáTEk a OkOLí

Počátky leží v krajině Českomoravské vrcho-
viny, v kopcích pokrytých lesy, s bohatstvím 
rybníků a pramenů potoků, které jsou po-
čátky velkých řek. Kolem těchto přírodních 
atraktivit vás provede dva kilometry dlouhá 
naučná stezka. Stezka začíná kousek před 
hájovnou, ale značení vede už od turistické 
ubytovny v centru města, takže podle smě-
rovek pohodlně trefíte. Naučná stezka vás 
provede malebným okolím města, po cestě 
se seznámíte s kouzelnými místy schovanými 
v lesích – barokní kaplí sv. Kateřiny, altánem 
sv. Vojtěcha a kaplí sv. Markéty. Poslední 
část stezky vás dovede přímo k významným 
přírodním cílům, prameni řeky Jihlavy a sv. 
Kateřiny. Naučná stezka vás dovede přímo 
k léčivému pramenu sv. Kateřiny, kde si 
můžete načepovat tolik léčivé vody, co hrdlo 
ráčí. Opodál uvidíte kapli sv. Kateřiny, která 
pochází ze 16. století a její přestavba je připi-
sována význačnému baroknímu architektovi 
Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi.

kNOfLíkáŘSkÉ MUzEUM 
V ŽIROVNIcI

Pivovar byl poslední budovou zámeckého areá-
lu v Žirovnici, která dosud nebyla modernizová-
na a zpřístupněna veřejnosti. Jedná se přitom 
o kulturní nemovitou památku, barokní stavbu 
z roku 1640. Díky evropské dotaci mohl být 
pivovar revitalizován a bylo v něm otevřeno 
Knoflíkářské muzeum, kde jsou k vidění 
expozice knoflíkářství a perleti, šicích strojů 
a pivovarnictví. Návštěvník zde najde ukázky 
různých druhů perletě, jejich naleziště a per-
leťářské stroje. Zjistí, jak historická perleťářská 
dílna vypadala a jaké výrobky dokázali vyrobit 
žirovničtí perleťáři. V expozici šicích strojů je 
vystavena bohatá kolekce, kterou shromáždil 
za léta sběratelské činnosti Jiří Vetýška. Atmo-
sféru bývalého pivovaru pak navozuje malá 
expozice části pivovarnické výroby v 1. patře 
budovy. Parkovou úpravou okolí, novým 
dětským hřištěm a venkovním amfiteátrem se 
podařilo z pivovaru vytvořit příjemné místo pro 
odpočinek a zábavu dětí i dospělých.

zPŘíSTUPNěNí aMbITU 
kLášTERa ŽELIV

Želivský klášter se nachází v obci Želiv, asi 
14 km od Pelhřimova. Klášter je unikátním 
a jedinečným dílem architekta Jana Blažeje 
Santiniho, patří mezi nejdůležitější skvosty 
regionu Vysočina. Klášter premonstrátů byl 
založen v roce 1139, za 860 let své historie 
prošel celou řadou proměn a zvratů. Při 
požárech několikrát vyhořel, naposledy v roce 
1907. V 50. letech sloužil jako internační tábor 
a za jeho šestiletou existenci jím prošlo více 
než 400 kněží a řeholníků. Poté zde působila 
Psychiatrická léčebna v Havlíčkově Brodě. 
V roce 1993 se mohli premonstráti vrátit 
a započali opravy a úpravy kláštera do původ-
ního stavu. Obnovuje se také jeho duchovní 
a kulturní význam. Kanonií premonstrátů 
jsou zde pořádány víkendové cykly duchovní 
obnovy, bratři premonstráti otevírají klášter 
veřejnosti a pořádají pravidelné prohlídky kláš-
tera se zasvěceným výkladem jeho historie. 
Díky projektu došlo k rozšíření a významnému 
zkvalitnění prohlídkového okruhu v klášteře.

TIPy Na VýLETy PO PELhŘIMOVSkU
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www.jihovychod.czwww.jihovychod.cz
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mUZeUm loUteK

Loutkové divadlo Radost, které se řadí 

mezi nejznámější profesionální loutkové 

scény v České republice, nashromáždilo 

za téměř 60 let své existence unikátní sbírku 

loutek, které jsou špičkovými artefakty. 

Díky dotaci z Regionálního operačního 

programu Jihovýchod se loutkami můžete 

pokochat i vy. Další informace na  

www.divadlo-radost.cz
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