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slovo úvodem

Milí čtenáři, přinášíme Vám další novin-
ky z našeho programu a zároveň Vašeho 
regionu Jihovýchod. 

Hned v prvním článku si můžete přečíst o novém 
nařízení Evropské komise, tzv. flexibilitě, díky 
kterému jsme mohli schválit všechny projekty 
v oblasti podpory 3.3, které byly doteď v nejisté 
části alokace a nyní dostanou dotaci ve výši 
85 %. Jednalo se o 26 projektů za 206 milionů 
korun, kterým jsme takto mohli udělat radost.

Dalším 18 projektům byla v únoru Výborem 
Regionální rady schválena dotace, znamená 
to, že dalších 270 milionů pomůže rozvoji 
regionu Jihovýchod. 

Během ledna a února proběhlo několik 
slavnostních otevření projektů. V tomto čísle 
se dočtete o Centru Zdislava v Novém Městě 
na Moravě, jehož služby jsou určeny pro klienty 
s fyzickým, mentálním a kombinovaným posti-
žením. Pak o chráněném bydlení v Hrotovicích, 
kde vznikla dvojdomácnost pro šest klientů 
s mentálním a kombinovaným postižením. 

Za přečtení stojí článek o soutěži Navrhni 
projekt. Nevěřte řečem, že se mladí lidé ne-
zajímají o dění kolem sebe. Úkolem studentů 
bylo vymyslet projekt, který by pomohl zlepšit 
nějakou oblast v jejich okolí a přitom by ho 
bylo možné podpořit dotací z nějakého ope-
račního programu. Soutěže se jen v našem 
regionu zúčastnilo 16 týmů, kterým příprava 
a práce kolem prezentace zabrala spoustu 
času. Všem patří velké poděkování. Na straně 
10 a 11 si přečtěte více. 

Kdo jsou nejúspěšnější žadatelé z řad obcí 
a měst? Jaké projekty jsou nejpřínosnější? 
Nalistujte strany 12 a 13. 

Letos asi nebude nutné zalézat v březnu 
za kamna. Všechny aktivní zájemce zveme 
do Hustopečí na rozhlednu a mandloňovou 
stezku, která je v České republice velkým 
unikátem. Možná uvidíte mandloně i kvést. 
Více na stranách 22 a 23.

Pěkný březen Vám přeje redakce
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sláva, máme flexibilitu

Evropská komise na začátku roku zveřej-
nila nařízení umožňující přesun finanč-
ních prostředků mezi prioritními osami 
programu až do výše 10 % alokace 
jednotlivých os. Pro ROP Jihovýchod to 
znamená, že všechny projekty obcí, kte-
ré se nyní nachází v nejisté části alokace, 
mohou slavit, protože je jsme schopni 
díky flexibilitě finančně plně uspokojit 
a dostávají se do jisté části alokace. 
Mluvíme o 26 projektech za téměř 206 
milionů korun.

Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém 
zasedání dne 19. února 2014 schválil postup 
využití flexibility v rámci ROP Jihovýchod. 
Zásadními změnami, které takto budou 
umožněny, jsou:

•  Všechny schválené projekty oblasti podpo-
ry 3.3, což jsou projekty obcí s 500–4 999 
obyvateli, které byly v nejisté části alokace, 
se tímto přesunou do jisté části alokace. 
Znamená to, že dotaci budou mít smluvně 
zajištěnou celou, nemusí čekat, kolik peněz 

na ně zbyde dle vývoje kurzu koruny k euru. 
Jedná se celkem o 26 projektů obcí a měst 
za 206 milionů korun. 

•  Projekty oblasti podpory 1.1 – jedná se 
o silnice II. a III. třídy, zůstávají stále v nejis-
té části alokace a bude na ně přesunuto 
kurzové riziko, což znamená, že jim reálná 
výše dotace bude přidělena až dle vývoje 
kurzu. Kurzové riziko bylo přesunuto právě 
na tyto projekty, neboť se jedná o finančně 
silné příjemce dotace, kteří jsou schopni své 
projekty spolufinancovat z vlastních zdrojů 
a jsou si vědomi rizika proplacení pouze části 
dotace. Na tyto projekty budou také přesu-
nuty všechny peníze, které budou průběžně 
zbývat nebo se vracet do ostatních oblastí 
podpory po uspokojení všech projektů.

K dispozici máme celkem 18,3 miliardy korun 
z Evropské unie, k tomu jsme dříve měli k dispo-
zici peníze ze státního rozpočtu. Část spolufinan-
cují kraje. Dohromady máme tedy k rozdělení 
necelých 20 miliard korun. Za rok 2012 jsme 
našim příjemcům proplatili 1,6 miliardy korun, 

za rok 2013 to bylo něco přes 1,5 miliardy ko-
run. Celkově jsme k dnešnímu dni proplatili více 
než 13,3 miliardy korun. Zdálo by se, že máme 
k dispozici ještě několik miliard, ale smlouvy 
podepsané s příjemci už pokrývají téměř 
všechny zbývající dotační peníze. Na druhou 
stranu víme z praxe, že projekty během realiza-
ce část dotace uspoří nebo dostanou finanční 
korekci, většinou za nedostatky ve výběrovém 
řízení, a v obou případech se peníze vrací zpět 
do programu. 

„Jsme rádi, že můžeme dát obcím jistotu 
proplacení celé výše dotace. Případné 
další vrácené peníze z  projektů v reali-
zaci pošleme obratem projektům silnic 
nebo připraveným závěrečným projek-
tům. Věříme, že se nám tímto způsobem 
a společně s flexibilitou podaří vyčerpat 
program do nuly.“ Komentuje situaci v ROP 
Jihovýchod Ing. Artur Zatloukal, ředitel Úřadu 
Regionální rady Jihovýchod. 
 
Více informací o ROP Jihovýchod nalez-
nete na stránkách www.jihovychod.cz

Ilustrační foto
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dalších téměř 270 milionů míří na jižní moravu a vysočinu

Výbor Regionální rady Jihovýchod 
schválil 19. února 2014 dalších téměř 
270 milionů korun dotací pro celkem 
18 projektů, z toho 3 na Vysočině 
za více než 105 milionů korun a 15 pro-
jektů v Jihomoravském kraji za více než 
163 milionů korun.

Díky schválené dotaci ve výši 15,7 milionu ko-
run bude modernizováno Střední odborné 
učiliště v Kyjově. Učebny odborného 
výcviku technicky zaměřených oborů vzdělá-
vání budou nově vybaveny tak, aby odborná 
příprava žáků školy co nejvíce korespondova-
la s moderními trendy pronikajícími do daných 
oborů. Upravena bude také hala pro odborný 
výcvik oborů zedník, pokrývačské práce, 
tesařské práce, malířské a natěračské práce. 

V Brně pomocí dotace 11,2 milionu korun 
vznikne chráněné bydlení pro klienty 
s duševním onemocněním. Chráněné 
bydlení umožní nácvik samostatného vedení 
domácnosti a poskytne tím příležitost lidem 
s duševním onemocněním obnovit znalosti 
a dovednosti, které ztratili v důsledku nemoci. 
Lidé s duševním onemocněním se zde budou 
učit samostatně bydlet za podpory pracovní-
ků Sdružení Práh, tak aby mohli po odchodu 
z tohoto chráněného bydlení bydlet v přiro-
zeném prostředí samostatně nebo s co nej-
menší mírou podpory. Díky projektu vzniknou 
tři bytové jednotky pro 9 klientů s duševním 
onemocněním.

Díky projektu s názvem „Od myšlenky k výrob-
ku 2“ a dotací ve výši téměř 45 milionů korun 

budou pořízeny stroje a zařízení pro výuku 
do šesti středních škol v Kraji Vysoči-
na. Na nové stroje se mohou těšit studenti 
ve Střední škole průmyslové, automobilní 
a technické Jihlava, Střední průmyslové škole 
a Středním odborném učilišti Pelhřimov, Střed-
ní průmyslové škole Třebíč, VOŠ a Střední 
průmyslové škole Žďár nad Sázavou, Střední 
škole stavební Jihlava a Střední škole stavební 
Třebíč. Jedná se o CNC frézky, CNC soustruhy, 
laserové tiskárny plošných spojů, digitální osci-
loskopy s frekvenčními analyzátory, systémové 
bednění a centra obnovitelných zdrojů. 

Nová mateřská škola s kapacitou 
100 míst vyroste v Jihlavě v areálu Základní 
školy Nad Plovárnou. Dětem budou sloužit čty-
ři samostatná oddělení včetně zázemí, nového 
dětského hřiště a modernizace stávajícího ví-
ceúčelového hřiště, které bude v odpoledních 
hodinách sloužit také veřejnosti. Areál školky 
bude celý také oplocen. Dotace z ROP Jihový-
chod je ve výši 26,8 milionu korun. 

ROP Jihovýchod má pro programové období 
2007–2013 k dispozici dotace z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj ve výši 720 mi-
lionů eur, tj. přibližně 18,3 miliardy korun. 
Společně s dřívějším spolufinancováním ze 
státního rozpočtu a se stálým příspěvkem 
krajů má dohromady k rozdělení necelých 
20 miliard korun. Smlouvy s příjemci pokrý-
vají téměř všechny zbývající dotační peníze. 
Na účty příjemců dotací bylo proplaceno již 
13,3 miliardy korun.
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seZnam schválenÝch Projektů roP jihovÝchod  
na 46. vÝboru regionální rady 19. února 2014

oblast 
PodPory žadatel náZev Projektu Požadovaná 

dotace v kč

3.1 sdružení Práh Práh – chráněné bydlení Křenová 11 120 473 

3.1 statutární město Jihlava 
Revitalizace sídlišť na území města Jihlavy – ul. Březinova, 
Na Kopci, demlova 

33 975 515 

3.1 statutární město Brno Výstavba sportovního areálu při základní škole Masarova 5 430 243 

3.1 statutární město Jihlava Mateřská a základní škola Nad Plovárnou 5, Jihlava 26 821 168 

3.1 statutární město Brno dětské hřiště – centrální park ROKle městské části Brno-líšeň 5 806 272 

3.1 statutární město Brno Otevřená škola – pohybem k zdravému životnímu stylu 5 000 000 

3.4
střední odborná škola a střední odborné učiliště, 
Znojmo, dvořákova 19 

Modernizace výukového pracoviště oboru Opravář 
zemědělských strojů 

3 615 200 

3.4
Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická 
a střední škola, Boskovice, hybešova 53 

sáhněme si na fyziku – vybudování moderní učebny fyziky 
a elektroniky na VasŠ Boskovice 

4 450 881 

3.4
Obchodní akademie a střední odborné učiliště 
Veselí nad Moravou 

Zkvalitnění technického vybavení 3 699 274 

3.4
střední průmyslová škola elektrotechnická 
a informačních technologií Brno 

Nadstavba školy – sPŠeit Brno 16 549 488 

3.4
střední průmyslová škola edvarda Beneše 
a Obchodní akademie Břeclav 

s moderní technikou ke zkvalitnění výuky 11 339 961 

3.4
střední odborná škola vinařská a střední odborné 
učiliště zahradnické Valtice 

Centrum přírodovědného vzdělávání 8 612 848 

3.4
střední průmyslová škola chemická, Brno, 
Vranovská 65 

sPŠCh Brno, Vranovská 65 přístavba „motivujícího centra pro 
přírodovědnou oblast“ 

8 665 357 

3.4
střední odborné učiliště, Kyjov, 
havlíčkova 1223/17 

Modernizace regionálního centra výuky technických oborů 
a řemesel na okrese hodonín 

15 742 909 

3.4 Kraj Vysočina Od myšlenky k výrobku 2 44 986 663 

3.4
střední škola technická a ekonomická, Brno, 
Olomoucká 61 

Pracoviště mechatronického CNC obrábění 7 168 270 

3.4
střední odborná škola a střední odborné učiliště, 
Vyškov, sochorova 15 

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly 23 863 200 

3.4 střední škola dopravy, obchodu a služeb Novostavba zámečnické dílny v Polánce 32 472 603
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silnice Z čejkovic do velkÝch bílovic s novÝm Povrchem

Prvních několik měsíců provozu má za se-
bou sedmikilometrový úsek zmodernizo-
vaného silničního spojení mezi Čejkovi-
cemi a Velkými Bílovicemi. Nový úsek byl 
otevřen na podzim roku 2013.

Modernizace úseku silnice II/422 o přesné 
délce 7,345 km navazuje na již dříve dokon-
čenou část průtahu Čejkovicemi. „Zlepšuje 
se tak komfort jízdy i bezpečnost provozu 

v této turisticky zajímavé části našeho 
kraje. Jedná se o další z řady velkých do-
pravních staveb, které Jihomoravský kraj 
v roce 2013 realizoval. Velmi mne těší, že 
tak jako v jiných případech, se i zde podaři-
lo při jejich realizaci výrazně ušetřit,“ uvedl 
hejtman Michal Hašek. 

Realizací projektu „II/422 Čejkovice–Vel-
ké Bílovice“ byla dokončena druhá etapa 

rekonstrukce této silnice. Stavba navazuje 
na projekt dokončený v roce 2009 – „II/422 
Čejkovice průtah I. stavba“. K realizaci v příš-
tím roce je připravena třetí etapa – II/422 
Čejkovice průtah, III. stavba. Všechny etapy 
byly realizovány nebo schváleny k financování 
za podpory dotace z ROP Jihovýchod.

Zdroj: www.kr-jihomoravsky.cz

Tolik kilometrů cyklostezek bylo nově vybudovaných nebo modernizovaných v Jihomoravském 
kraji a Kraji Vysočina díky dotaci z ROP Jihovýchod.

Příkladem je cyklostezka vybudovaná z Přibyslavi do Sázavy. Město Přibyslav se rozhodlo k výstavbě 
cyklostezky využít více než 100 let starou železniční trať, jejíž vlastník provoz pro vysoké náklady 
ukončil. Cyklostezka byla možností, jak návštěvníkům zachovat toto výjimečné místo. Trasa 
cyklostezky tak vede půvabným prostředím biokoridoru horního toku řeky Sázavy, typickou 
krajinou Vysočiny – lesem, polem i kolem skalních stěn.

88
Číslo měsíce

Silnice byla vlivem stáří a silného dopravního zatížení značně poškozená. Díky předpokládané dotaci z ROP Jihovýchod ve výši 46 milionů korun proběhla její modernizace.
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vZniklo ZáZemí, které centrum Postrádalo,  
říká místostarosta nového města na moravě

Ve čtvrtek 9. 1. 2014 proběhlo v Novém 
Městě na Moravě slavnostní otevření 
zrekonstruovaných prostor Centra Zdi-
slava.  Akce se konala za účasti sená-
torky Ing. Dagmar Zvěřinové, starosty 
města pana Michala Šmardy, náměstka 
Kraje Vysočina Ing. Vladimíra Novot-
ného, zástupců Úřadu Regionální rady 
soudržnosti Jihovýchod a dalších hostů. 
Tento den využilo k prohlídce stacioná-
ře velké množství lidí nejen z Nového 
Města na Moravě, ale i z okolních obcí, 
kteří obdivovali krásné nové prostory 
a vybavení.

Centrum Zdislava prošlo díky dotaci z ROP 
Jihovýchod v předpokládané výši téměř 

8 milionů korun rekonstrukcí a rozrostlo se 
o přístavbu. Na starou část, která byla zatep-
lena a její střecha byla opravena, navázala 
stavba o třech podlažích. „Vzniklo zázemí, 
které Centrum citelně postrádalo,“ říká mís-
tostarosta Nového Města Pavel Štorek. Nová 
je jídelna, výdejna jídla a místnost na mytí 
várnic, dále rehabilitační místnost, cvičná 
kuchyně a sociální zařízení. Přibyl také nový 
výtah. Budova je již zkolaudována. „Bez jaké-
hokoliv otálení se začínáme stěhovat zpět 
a zahajujeme provoz v nových prostorách,“ 
poznamenává ředitelka Novoměstských 
sociálních služeb Hana Janů. 

Díky novým prostorám bude možné nabíd-
nout péči více lidem, o které bude jednak 

postaráno, ale také budou mít možnost učit se 
novým věcem. „Jde o nácvik soběstačnosti 
při každodenních běžných činnostech 
v tzv. cvičném bytě. Uživatelé se budou 
učit vařit, obsluhovat běžné kuchyňské 
spotřebiče, budou mít k dispozici také 
pračku a sušičku,“ popisuje Janů. Zatímco 
základní vybavení je na místě, další věci bude 
ještě třeba pořídit. „Pro tento účel jsme 
vyhlásili od 10. listopadu veřejnou sbírku, 
která je určena na pořízení vybavovacích 
předmětů do denního stacionáře,“ přibli-
žuje ředitelka. Služby Centra jsou určeny pro 
uživatele s fyzickým, mentálním a kombinova-
ným postižením.

Díky dotaci bylo zrekonstruováno a rozšířeno Centrum Zdislava v Novém Městě na Moravě. Centrum slouží ve městě již od roku 1992.
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víte, kde hrál v brně moZart?

Díky projektu podpořenému dotací 
z ROP Jihovýchod ve výši 1,6 milionu 
korun vznikl komplexní a přehledný in-
formační portál o hudebním dění v Brně 
a přilehlém okolí. Záběr webu je velice 
široký. Najdete zde kalendář s hudebním 
programem na každý den, recenze kon-
certů, články a mnoho dalšího.

Hlavním záměrem projektu bylo vytvoření 
výrazné hudební image města Brna. Nynější 
profil Brna jako města veletrhů, Velké ceny, 
moderních technologií a univerzitního města 
je obohacen o nový hudební pohled, který by 
se měl zapsat do povědomí občanů jako další 
výrazná image města Brna. 

Součástí webového portálu 
www.mestohudby.cz je řada databází 
s hudebními informacemi, které jsou propoje-
ny tak, aby si návštěvník mohl naplánovat svůj 
den například procházkou dle brněnské hu-
dební mapy (podívat se na místa, kde působili 
Janáček, Křižkovský, místa narození skladatelů 
Korngolda, Haase, místa, kde hrál Mozart, 
navštívit oblíbenou kavárnu Ivy Bittové apod.) 
a večer si zajít na koncert či do klubu, kde dle 
informací zjistí program, ale také třeba to, zda 
se jedná o kuřácký či nekuřácký prostor, zda 
tu mají dobrou kávu apod. 

Webový portál přináší informace o nevšed-
ním brněnském hudebním životě a systema-
ticky se zabývá jeho jednotlivými oblastmi: 
od klasické hudby a operního divadla přes 
muzikál, tanec, jazz, rock až po lidovou hudbu, 
country, clubbing či hudební akce pro děti. 

Ve středu 29. ledna 2014 se v budově 
rozestavěného Sono Centra v Brně konala 
tisková konference k prvnímu výročí spuštění 
webového portálu www.mestohudby.cz. 

Portál mestohudby.cz v číslech: 
Pokryto 2 500 hudebních událostí Brna
44 velkých rozhovorů
90 článků
91 kritik
Průměrná denní návštěva 524 návštěvníků. 

???

Webový portál www.mestohudby.cz stojí za to sledovat.
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v hrotovicích otevřeli Potřebné chráněné bydlení

Město Hrotovice dne 23. ledna 2014 
slavnostně otevřelo, za účasti zástupců 
sociálního odboru Kraje Vysočina, Úřadu 
Regionální rady regionu soudržnosti Ji-
hovýchod a dalších významných hostů, 
novostavbu domu pro chráněné bydlení.

Stavba chráněného bydlení byla zahájena 
v únoru minulého roku. Předcházely jí demoliční 
práce starých zemědělských budov. Město 

Hrotovice získalo v rámci vyhlášené výzvy se za-
měřením na podporu zařízení neziskové sociální 
péče v brownfields z Regionálního operačního 
programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci 
tohoto projektu dotaci EU ve výši téměř 
7 milionů korun. Dvojdomácnost pro šest osob 
umožní lidem s mentálním a kombinovaným 
postižením, o které se nemohou postarat rodiče 
nebo rodinní příslušníci, žít v co nejvyšší možné 
míře běžným způsobem života. Realizací tohoto 

projektu byla rozšířena nabídka sociálních služeb 
ve městě Hrotovice a jeho okolí.

Provozovatelem chráněného bydlení se stalo 
od 1. ledna letošního roku Denní centrum 
Barevný svět o.p.s., které je poskytovatelem 
sociálních služeb. 

Autorka: Mgr. Hana Škodová,  
starostka města Hrotovice

23. ledna 2014 se v Hrotovicích konalo slavnostní otevření nového chráněného bydlení.
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studenti soutěžili s ProjektovÝmi návrhy

V prosinci minulého roku se v budově 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
konalo vyhodnocení regionálního kola 
studentské soutěže Navrhni projekt. 
Z 16 studentských týmů a jejich předlo-
žených projektových návrhů byly po těž-
kém rozhodování vybrány čtyři týmy. 
Týmy dostaly příležitost prezentovat své 
projekty před odbornou porotou slože-
nou z expertů z ROP Jihovýchod a Minis-
terstva pro místní rozvoj, která několikrát 
ocenila kvalitu zpracovaných návrhů.

Do celostátního kola soutěže tak díky 
nesporným kvalitám představených projektů 
nakonec postoupil ne jeden, ale dokonce dva 
týmy, konkrétněji zástupci Gymnázia Vin-
cence Makovského z Nového Města 
na Moravě s projektem podpory dobrovol-
ných hasičů a zástupci Gymnázia Břeclav 
s projektem zaměřeným na zlepšení turismu 
v Lednicko-valtickém areálu. Vítězem celostát-
ního kola soutěže se stal projekt Interaktivní 
Šumava pro všechny, který vymysleli studenti 
z Gymnázia ve Vimperku. 

VítězOVé  
ReGiONálNíhO KOla

My bychom Vám však rádi představili vítěze 
regionálního kola, týmy z jižní Moravy a Vyso-
činy. V tomto díle Vám představí svůj projekt 
studenti z Gymnázia Vincence Makovského 
z Nového Města na Moravě. V příštím čísle se 
můžete těšit na další vítězný projekt studentů 
Gymnázia Břeclav zaměřený na zlepšení 
turismu v Lednicko-valtickém areálu.

Studenti prezentovali svůj projekt před porotou složenou z expertů z ROP Jihovýchod a Ministerstva pro místní rozvoj.



11

PROJeKt POdPORa dOBROVOlNých haSičů
Během několika podzimních týdnů roku 
2013 jsme se v rámci zeměpisného semi-
náře zapojili do soutěže Navrhni projekt. Náš 
tým ve složení Jan Dvořák, Eliška Eichlerová, 
Milan Fila, Petr Křepela a Lucie Ondrová při-
šel s nápadem podpořit sbory dobrovolných 
hasičů v mikroregionu Novoměstsko. 

Myšlenka na náš projekt přišla jako 
spontánní nápad Lucie Ondrové, členky 
dobrovolných hasičů, a postupně ji rozvinuli 
všichni členové našeho týmu s velkou 
pomocí pana profesora Bukáčka do té fáze, 
jakou jsme prezentovali ve finále v Praze. 
Zpracování projektu bylo časově celkem 
náročné, především pro naši patronku 
Lucku, které patří velké poděkování. 

Díky tomu, že i ostatní členové našeho týmu 
mají zkušenosti s dobrovolnými hasiči, jsme 
věděli, co ve sborech schází, co potřebují 
především pro práci s dětmi a v neposlední 
řadě k ochraně a pomoci občanům v ob-
cích, ve kterých působí. Cílem našeho pro-
jektu byl proto nákup tréninkového vybavení 
pro děti i zásahového vybavení pro hasiče, 
vytvoření tréninkových hřišť a školicího týmu 
pro práci s mládeží a vytvoření mikroregio-
nální hasičské soutěže.

Počátkem prosince jsme obdrželi zprávu 
o tom, že náš projekt zaujal hodnotící 
komisi, čímž jsme byli pozváni do krajského 
kola. Vedle našeho týmu se do krajského 
kola soutěže probojovaly další tři týmy, 
také s velice zajímavými projekty. Náš tým 
prezentoval jako třetí v pořadí. První dva 
projekty byly prezentovány na poměrně 
odborné úrovni a byly i kladně hodnoceny 
členy poroty. Na řadu přišel náš tým, pre-
zentace se ujali Lucie Ondrová a Milan Fila. 

Z výrazů porotců jsme mohli hádat, že se 
jim vedle věcného obsahu prezentace líbilo 
naše tematické oblečení. Ostatní týmy byly 
oděny do společenských šatů, my přišli 
v hasičských úborech a prezentovali vtipné 
scénky. O to více jsme byli překvapeni 
z postupu do celostátního kola. 

Organizace celostátního kola ovšem nebyla 
úplně podle našich představ. Při prezentování 
jednotlivých projektů byla minusem nevyho-
vující technika a také se nám nelíbil přístup 
jednoho z porotců, který se během prezento-
vání příliš nevěnoval soutěžním pracím.  Ale 
abychom jen nekritizovali, raut a občerstvení 
byly vynikající. Prezentace v celostátním kole 
se nám celkem podařila, ale také nápady 
i zpracování projektů ostatních týmů byly 
opravdu zajímavé a vyhráli ti nejlepší.

Soutěž Navrhni projekt pro nás byla velkou 
zkušeností, jak z hlediska zdokonalení 
spolupráce v týmu, tak z důvodu dobré 
přípravy ke studiu na vysokých školách.

Jan dvořák, eliška eichlerová, Milan 
Fila, Petr Křepela a lucie Ondrová 
(Gymnázium Vincence Makovského Nové 
Město na Moravě)

V prosinci 2013 jsem se zúčastnila jako 
členka poroty  soutěže, která je určena pro 
všechny studenty středních škol Navrhni 
projekt. Byl to příjemný zážitek vidět 
mladé lidi, kteří se zamysleli nad tím, co by 
mohlo v jejich okolí fungovat líp. Studenti 
se zaměřili na oblasti podpory,  které sku-
tečně dotují evropské fondy.  Týmy  našly  
oporu i u svého pedagoga, který jim mohl 
s projektem při přípravě pomáhat. Zástupci 
jednotlivých týmů prezentovali své projekty 
a členové poroty v případě nejasnosti dáva-
li studentům dotazy. Mužů říct, že pro mě  
byli všichni, kteří se prezentací zúčastnili, 
úspěšní, už jenom tím, že prošli předkolem 
a mohli prezentovat svůj projekt a jeho 
přínosy pro region. Vzhledem k tomu,  že 
1. a 2. tým měl svůj projet kvalitně připra-
ven – hodnotila se originalita a inovativní 
přístup, rozpočet v návaznosti na výši 
dotace, udržitelnost projektu,  tak členové 
2. týmu získali divokou kartu a mohli se 
zúčastnit celostátního kola. Po prezentaci 
členové poroty na základě svých zkušenos-
tí doporučili vítězným týmům, co by bylo 
ještě vhodné v rámci projektu doplnit. 
Členové vítězných týmů získali zajímavé 
a praktické dárky od organizátora soutěže.

a vítěZem regionálního kola se stává...

ing. zuzana čusová
vedoucí oddělení hodnocení projektů 
Úřadu regionální rady Jihovýchod 
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co nevíte o roP jihovÝchodco nevíte o roP jihovÝchod

Za dobu fungování ROP Jihovýchod od roku 2007 o nás byla napsána kvanta informací. Dnes vám přinášíme některé informace a zajímavosti, 
které o nás přece jen tak známé nejsou. Je něco, co byste se o nás ještě rádi dověděli? Napište nám na info@jihovychod.cz.

KdO JSOu NeJúSPěšNěJší žadatelé  
z řad OBcí a MěSt? 

Nejúspěšnějšími žadateli co do počtu projektů jsou samozřejmě statutární 
města, ale i ostatní města a jejich organizace v regionu jsou v čerpání dotací 
z ROP Jihovýchod velmi úspěšné.

Můžeme se na to podívat i z pohledu financí, tedy výše dotací v korunách, 
které města nebo jejich organizace pro své projekty získaly: 

dopravní podnik města brna, a.s. 1 916 033 890

statutární město brno 1 355 030 522

statutární město jihlava 792 204 158

dopravní podnik města jihlavy, a.s. 246 360 620

město bystřice nad Pernštejnem 208 770 667

město telč 183 518 121

město veselí nad moravou 159 411 251

město třebíč 159 323 759

město Znojmo 126 302 305

cyklostezka jihlava–třebíč–raabs 109 503 226

město slavkov u brna 106 864 654

město hodonín 102 321 672

obec lednice 101 699 680

cyklistická stezka brno–vídeň 100 947 962

statutární město brno 60

statutární město jihlava 31

město telč 13

město havlíčkův brod 9

město blansko 8

město třebíč 8

město žďár nad sázavou 8

město nové město na moravě 7

město Znojmo 7

dopravní podnik města brna, a.s. 6

město bystřice nad Pernštejnem 6
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Z pohledu účelu využití byly projektům obcí, jimi zřízených organizací, sdružení obcí, atp. schváleny 
prostředky takto:

NOViNáři Se NáS čaStO 
PtaJí, JaKý PROJeKt 
Je NeJPříNOSNěJší. 

Odpovídáme, že všechny projekty jsou 
na svém místě v daný čas potřeba a pro ur-
čitou cílovou skupinu nejpřínosnější, takže se 
velmi těžko vybírá. A věřte nám, že to opravdu 
není jen fráze. 

Mezi úspěšné projekty ale určitě můžeme 
zařadit například projekt Pavilon urgentní 
a intenzivní péče v Jihlavě, který mimo jiné 
získal prestižní ocenění Nejlepší investice 
soutěže TOP INVEST 2012, ve stejném roce 
zabodoval i projekt Ráj permoníků – zpřístup-
nění kulturní památky těžní věže dolu Kukla 
v Oslavanech, který získal Čestné uznání 
soutěže TOP INVEST 2012.

Chlubit se můžeme také Hvězdárnou a plane-
táriem Brno, která s projektem Přírodovědné 
exploratorium získala cenu Stavba roku 2012 
a také ocenění Nejlepší investice soutěže 
TOP INVEST 2011. 

Nejnovějším oceněním se pyšní Základní 
umělecká škola Jihlava, která se svým projek-
tem kompletní rekonstrukce byla nominována 
hned v několika kategoriích Stavba roku 2013 
a získala Cenu předsedy Senátu Parlamentu 
ČR a Cenu časopisu Stavitel. 

oblast podpory dotace

1.2   Rozvoj obslužnosti a veřejné dopravy (dopravní terminály, přestupní 
uzly, systémy Park and Ride, dopravní telematika apod.)

773 377 769,92

1.3   Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob 
(tramvaje, trolejbusy, autobusy)

2 065 538 125,80

1.4   Rozvoj infrastrukturu pro nemotorovou dopravu (cyklostezky, 
cyklotrasy apod.)

421 674 014,05

2.1   Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (památky, kongresová centra, 
ubytovací kapacity, přístupové komunikace k památkám apod.)

1 066 073 420,46

2.2   Rozvoj služeb v cestovním ruchu (propagace regionálních turistických 
produktů, marketingové a informační kampaně apod.) 

99 860 572,20

3.1   Rozvoj urbanizačních center – projekty statutárních měst Jihlavy 
a Brna

1 520 270 607,31

3.2   Rozvoj regionálních středisek – projekty obcí a měst 
5 000–49 999 obyvatel + Pohořelice a Židlochovice (výstavba a úpravy 
škol, školek, zdravotnických zařízení, projekty neziskové a sociální 
péče, veřejná prostranství apod.)

1 236 375 690,67

3.3   Rozvoj a stabilizace venkovských sídel – projekty obcí 
nad 500 obyvatel (veřejná prostranství, školy, školky, hřiště, parky, 
zdravotnická neziskové a sociální projekty apod.)

1 278 237 053,88

celkem: 8 461 407 254,29
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v brně Proběhl seminář Pro úsPěšnou realiZaci Projektů.  
kde najdete vÝstuPy? 

Dne 28. ledna 2014 proběhl v Brně 
seminář pro úspěšnou realizaci projektu 
nových příjemců. O podpoře jejich pro-
jektů z ROP Jihovýchod bylo rozhodnuto 
na zasedání Výboru Regionální rady 
v Jihlavě dne 4. prosince loňského roku. 

V hotelu Continental se sešlo více jak 
25 účastníků z obou krajů, Jihomoravského 
i Vysočina. Dostali informace o základních po-
vinnostech v průběhu realizace projektů, byli 
seznámeni s aktuální situací tzv. závěrečných 
výzev (poslední výzvy současného progra-
mového období, jejichž znění je přizpůsobeno 
záměru dočerpat veškeré finanční prostředky, 

které jsou v tomto programovém období 
k dispozici) a upozorněni na obvyklá slabá 
místa v projektech a jejich udržitelnost. Více 
než polovina semináře byla věnovaná veřej-
ným zakázkám, jelikož jde o oblast, která činí 
příjemcům většinou největší potíže a mají k ní 
také nejvíce dotazů. Ty padaly v průběhu ce-
lého semináře a byl jím věnován i jeho závěr. 
Všichni účastníci si odnesli nejen vytištěné 
materiály s prezentacemi, ale i CD s dokumen-
ty a dalšími doplňkovými prezentacemi, které 
by jim měly ulehčit realizaci jejich projektů.  
Hlavní prezentace z tohoto semináře jsou vy-
věšeny i na našem webu www.jihovychod.cz 
v části Pro příjemce. Zájemci se mohou také 

spojit s našimi projektovými manažery a do-
mluvit si dle potřeby individuální konzultace 
svých projektů.

Více než polovina semináře byla věnovaná veřejným zakázkám, jelikož jde o oblast, která činí příjemcům většinou největší potíže a mají k ní také nejvíce dotazů.

Poznej projekt! je nová soutěž Ministerstva pro místní roz-
voj. Více na www.strukturalni-fondy.cz/poznejprojektps.
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BySTřICE NAD PERNŠTEJNEM
Bystřice nad Pernštejnem je rázovitým městem v jihovýchodním cípu 
Vysočiny. Během osídlování tohoto kraje založil šlechtický rod erbu 
zubří hlavy, páni z Medlova, později z Pernštejna, své správní středisko 
na bystré vodě. Od ní se odvíjí jméno města, ve starých pramenech 
jmenované říčka, místními obyvateli nazývané Bystřička. Počátky měs-
ta spadají do 13. století, celá jeho středověká historie byla úzce spjata 
s nedalekým hradem Pernštejnem a jeho majiteli. Postupem staletí 
se Bystřice stala přirozeným střediskem oblasti a spádovým centrem 
obchodu, řemesel a posléze i průmyslu. K nejvýznamějšímu mezníku 
v historii města patří rok 1580, kdy císař Rudolf II. povýšil Bystřici 
na město a udělil jí nová privilegia. Město k této příležitosti dostalo nový 
znak: půlku zubří hlavy a půlku rozkřídleného orla ve zlatém poli. Ve dru-
hé polovině 20. století byl rozvoj města spojen s rozmachem uranové-
ho průmyslu. Postupný útlum těžební činnosti a bohužel i zánik několika 
významných průmyslových podniků v poslední době vede k tomu, 
že se Bystřice znovu stává poklidným městečkem na okraji Vysočiny, 
které se může stát velmi dobrým výchozím bodem pro poznávání 
této části země. Městu dominují především dva kostely. Původně raně 
gotický kostel sv. Vavřince ze 13. století se nachází přímo na náměstí. 
Během své historie prošel několika přestavbami až do dnešní podoby 
v barokním slohu. Kostel sv. Trojice z roku 1615 plní již takřka dvě 
století roli hřbitovního kostela. Další významnou architektonickou 
památkou na náměstí je budova bývalé radnice, kde dnes sídlí městské 
muzeum a turistické informační centrum. Letopočet 1808 na fasádě 
dokládá dobu vzniku radnice po spojení dvou starších budov. V letech 

2005–2008 budova prošla rozsáhlou rekonstrukcí a návštěvníkům 
nabízí řadu zajímavých expozic. K dalším zajímavostem náměstí patří 
kašna s plastikami sv. Cyrila a Metoděje, sloup se sochou Panny Marie 
a čtyřmi patrony města na podstavci. Ceněna je i socha T. G. Masaryka 
od Vincence Makovského před ZŠ TGM. Novodobými symboly města 
se postupně stávají objekty sportovního a kulturního vyžití, zejména 
moderní sportovní víceúčelová hala a venkovní vyhřívané koupaliště. 
Kulturní a společenský život realizuje zejména kulturní dům, městská 
knihovna, městské muzeum a TIC. Návštěvníky města můžeme pozvat 
na přehlídku dětských pěveckých sborů Zpíváš, zpívám, zpíváme, 
koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae, 
na kulturní festival Bystřické léto, Vavřineckou pouť, tradiční hody s májí 
a na řadu dalších akcí. K výletům do okolí Bystřicka vyzývají atraktivní 
historické dominanty – hrad Pernštejn, zříceniny hradů Zubštejna, 
Pyšolce, Aueršperka a Dalečína, kostelík ve Vítochově či kaplička 
v Pivonicích. Rozmanitá příroda se nám ukáže v plné kráse při mnoha 
výhledech, např. i z rozhledny Karasín a zrovna tak na nedávno otevře-
né Svratecké vodohospodářské naučné stezce, která vede podél Vírské 
přehrady z Dalečína do Víru. Milovníkům stylu amerického Divokého 
západu předminulého století by neměl ujít tip na výlet do nedalekého 
Westernového městečka Šiklův mlýn nedaleko Zvole. Všichni návštěv-
níci, kteří do Bystřice nad Pernštejnem zavítají za kulturou i za pozná-
ním, budou vždycky srdečně vítáni.

Autor: Ing. Hynek Jurman

jak dotace Pomáhají v regionu

Foto: Archiv města Bystřice nad Pernštejnem
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bystřice nad Pernštejnem

PROJeKtY POdPOřeNé z ROP JihOVýchOd Ve MěStě BYStřice Nad PeRNšteJNeM K 31. 1. 2014

Víte, číM KONKRétNě POMOhlY  
dOtace z ROP JihOVýchOd  
V BYStřici Nad PeRNšteJNeM?

    Při revitalizaci centrálního Masarykova náměstí bylo 
v jeho bezprostřední blízkosti vybudováno také záchytné 
parkoviště s 206 parkovacími místy. 

    Ze zanedbaného, funkčně, esteticky a zdravotně 
nevyhovujícího školního hřiště byl vybudován stadion 
pro atletiku a míčové hry, který využívá přes 700 žáků 
základní školy a gymnázia a v odpoledních hodinách 
slouží ke sportování veřejnosti. 

    Nově otevřený projekt denního stacionáře nabízí 
16 míst pro osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením. 

    V Centru zelených vědomostí, které se v Bystřici právě 
staví a otevřeno bude v roce 2015, najde místo 5 stálých 
a 7 sezónních pracovníků. 

    Na oblast cestovního ruchu je zaměřen projekt Bystřická 
zastavení – I. etapa. Celek tvoří velmi hezkou 17 kilometrů 
dlouhou naučnou stezku pro návštěvníky všech věkových 
kategorií.

Název projektu Oblast 
podpory žadatel Proplacená dotace 

(Kč)

Bystřická zastavení – I. etapa 2.1 Město Bystřice nad Pernštejnem  3 305 430

Zpřístupnění zříceniny hradu Zubštejna pro turisty 2.1 Město Bystřice nad Pernštejnem  8 930 409

Centrum zelených vědomostí 2.1 Město Bystřice nad Pernštejnem Předpokládaná dotace 
115 629 880 

Propagace Centra zelených vědomostí 2.2 Eden Centre, s.r.o. Předpokládaná dotace 
3 650 291 

Revitalizace veřejných prostranství v centru Bystřice nad Pernštejnem 3.2 Město Bystřice nad Pernštejnem  52 076 237

Modernizace atletického stadionu Bystřice nad Pernštejnem 3.2 Město Bystřice nad Pernštejnem  15 845 604

Denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem 3.2 Město Bystřice nad Pernštejnem  12 806 751

Zdroj: IS řO ROP JV

Městské muzeum

Foto: Archiv města Bystřice nad Pernštejnem
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Pane starosto, můžete prosím zhodnotit, 
jak Vašemu městu pomohly k rozvoji 
evropské dotace v letech 2007–2013?
Naše město bylo velmi úspěšné v čerpání peněz 
z jednotlivých fondů, protože jsme byli velmi 
dobře připraveni. Měli jsme zpracované projekty, 
věděli jsme, kde nás bota tlačí, co potřebujeme 
a jaké máme priority. Právě smysluplně využité 
dotační prostředky nám pomohly dostat se 
skokem na vyšší úroveň v infrastruktuře. V minu-
lých letech jsme investovali více než půl miliardy 
finančních prostředků a z této částky byla téměř 
polovina dotací. Takovouto částku bychom bez 
dotací dávali dohromady několik dalších roků.

Město Bystřice nad Pernštejnem je 
v současné době na pátém místě v žeb-
říčku měst, kterým se podařilo získat 
z ROP Jihovýchod největší výši dotací. 
čím si vysvětlujete takový úspěch? 
Ještě před začátkem plánovacího období jsme 
stanovili priority a zahájili projektové práce 
a schvalovací proces. Když byly vypsané první 
dotační tituly, rychle jsme reagovali a předkládali 
připravené akce. Takto  zhruba s předstihem dvou 
roků vše připravujeme dosud. Jsou to projekty, 
které bychom rádi realizovali s dotací nebo bez ní. 

Nic se nedělá tzv. do šuplíku. Jsem týmový hráč. 
Tiše obdivuji odvahu zastupitelů napříč politickým 
spektrem, kteří vše schvalují nebo o problémech 
vedou diskusi a potom děkuji spolupracovníkům, 
kteří dnes již profesionálně všechno připravují.

Pro nové programové období se připravuje 
integrovaný operační program. chystáte už 
nějaký projekt do tohoto programu? zatím 
to vypadá, že navrhované aktivity iROPu 
budou až na výjimky stejné jako v ROPu. 
Samozřejmě sledujeme vyjednávání podmínek 
dalšího plánovacího období. Myslím si, že by bylo 
dobré zachovat stejný model, i když s nižším po-
čtem programů. ROP Jihovýchod neměl žádné 
problémy a my starostové jsme s úředníky ROPu 
již našli společnou řeč. Připravujeme projekty 
revitalizace území v okolí vlakového nádraží, cyk-
lostezky, odkanalizování dalšího území, chráněné 
bydlení pro postižené občany, řešení dopravních 
uzlů a několik dalších užitečných věcí.

co je třeba v Bystřici nad Pernštejnem 
ještě vybudovat či vylepšit? S jakým 
problémem se u Vás potýkáte? 
Jsem přesvědčen, že každé město i každá jiná obec 
je studnou potřeb, která nemá dno. Stále přicházím 

ing. Karel Pačiska
starosta města Bystřice nad Pernštejnem

na věci, které by zpříjemnily život našim občanům 
a návštěvníkům. Potřebujeme dobudovat dopravní 
infrastrukturu, síť cyklostezek a cyklotras, revitalizovat 
bytové domy a dům s pečovatelskou službou. Pro-
blémů je mnoho, ale já si nepřipouštím, že by nebyly 
řešitelné. U nás platí heslo „ Kde je vůle, tam je cesta.“

Můžete prosím čtenářům popsat projekt 
centrum zelených vědomostí, který má 
přislíbenou dotaci ve výši 115 milionů 
korun? Na stránkách eden centra se píše, 
že je to projekt ojedinělý i v evropském 
měřítku.
Centrum zelených vědomostí se již staví. Po mno-
ha letech práce a problémů je to pro nás velice 
dobrá zpráva. Jedná se o historicko-zábavní a na-
učný park, který nabídne vyžití celé rodině. Každý si 
tam jistě najde to své. Revitalizuje se panské bydle-
ní, budujeme historický skanzen horáckých staveb 
a samotnou ukázku využití energií současnosti 
a budoucnosti. Chceme pro návštěvníky připravit 
ojedinělou atrakci, kam se budou rádi vracet. Celé 
dílo bude otevřeno na první jarní den v roce 2015. 
Marketing začne probíhat ve druhé polovině toho-
to roku, ale já bych všechny pozval již dnes.

děkujeme Vám za rozhovor.

„V minulých letech jsme investovali více než 
půl miliardy finančních prostředků  

a z této částky byla téměř polovina dotací.“

roZhovor se starostou
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Bystřická zastavení – i. etapa
Bystřická zastavení jsou souborem drobných staveb a doprovodné 
infrastruktury pro cestovní ruch. Zastavení mají 17 částí a jsou 
vybavena lavičkami, pavilony pro odpočinek, malým sportovištěm 
a dětským okruhem zdatnosti.

zpřístupnění zříceniny hradu zubštejna pro turisty
Díky dotaci byla staticky zajištěna zřícenina hradu Zubštejna, která 
je nemovitou kulturní památkou. Hrad byl zpřístupněn pro turisty, 
instalováno bylo značení navigující turisty k památce, informační tabule 
na prohlídkové trase, pořízeny byly lavičky a posezení. V areálu byly 
instalovány modely historických praků a obléhací věže.

Propagace centra zelených vědomostí
Projekt připravuje a realizuje propagační aktivity vedoucí k  
návštěvnosti Centra zelených vědomostí, což je strategický projekt 
cestovního ruchu Kraje Vysočina. V rámci projektu vzniknou videoklipy, 
rozhlasové spoty, tištěné propagační materiály, kampaně v médiích 
a další aktivity.

Revitalizace veřejných prostranství v centru  
Bystřice nad Pernštejnem
Stav veřejných prostranství ve středu města nevyhovoval provoznímu 
a turistickému ruchu ani neumožňoval plnohodnotné využití těchto 
prostor. Díky projektu došlo k revitalizaci Masarykova náměstí 
a vybudování záchytného parkoviště v bezprostřední blízkosti náměstí. 

Projekty PodPořené Z roP jihovÝchod v bystřici nad Pernštejnem
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Modernizace atletického stadionu Bystřice nad Pernštejnem
Komplexní rekonstrukce zanedbaného, funkčně, esteticky a zdravotně 
nevyhovujícího školního hřiště na moderní stadion pro atletiku 
a míčové hry, který využívá základní škola a gymnázium s rozšířenou 
výukou tělesné výchovy a v odpoledních hodinách slouží také zájmům 
veřejnosti. 

denní stacionář Bystřice nad Pernštejnem
V rámci projektu proběhla rekonstrukce středoškolského 
internátu, který během restrukturalizace školství ztratil náplň a stal 
se brownfieldem, na denní stacionář pro osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením o kapacitě 16 klientů.

centrum zelených vědomostí
V rámci projektu vznikne turistický komplex sestávající se 
z obnoveného historického panského dvora (ukázky řemesel, 

zpracování zemědělských produktů, muzeum) novostavby skanzenu 
(6 kopií lidových staveb, scénické stavby, rybník, minizoo), novostavby 
futuristického ekopavilonu a hipostezky.

Projekty PodPořené Z roP jihovÝchod v bystřici nad Pernštejnem
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Přestože je Bystřicko poměrně malý region, nachází se zde velké množství architektonických a kulturních památek. Vydejte se 
s námi na místa podpořená dotací z ROP Jihovýchod.   

Zřícenina hradu  
Zubštejn
Rozlehlá zřícenina hradu Zubštejn se tyčí 
na skalnatém břehu řeky Svratky u vesnice 
Pivonice nedaleko Bystřice nad Pernštej-
nem. Hrad, nazývaný původně Kámen, 
byl postaven zřejmě ve 14. století a patřil 
pánům z Medlova, později z Pernštejna. 
Svým rozsahem a dochováním pozůstatků 
obytného paláce a vstupní věže se řadí mezi 
nejvýznamnější památky středověkých dějin 
celého Bystřicka. Od roku 2009 probíhaly 
na hradě stavební úpravy, byla zajištěna jeho 
stabilita, obnoven původní přístup, vystavě-
ny dřevěné lavičky pro odpočinek návštěvní-
ků. Z nového dřevěného mostku budete mít 
rozhled do širokého okolí. Na nádvoří hradu 
si můžete prohlédnout repliky obléhacích 
strojů – dva historické praky a obléhací věž. 
Přijeďte navštívit jedno z nejromantičtěj-
ších míst Vysočiny. Hrad je volně přístupný 
celoročně.

Po naučnÝch steZkách 
na hrad Pernštejn
Hrad Pernštejn je největším a jedním z nej-
významnějších moravských hradů. Gotický 
hrad z poloviny 13. století se tyčí na skále nad 
obcí Nedvědice. Monumentální stavba Pánů 
z Pernštejna byla do 16. století několikrát 
přebudována a rozšířena a nebyla nikdy 
za svoji historii dobyta. Pomocí dotace byla 
vytvořena naučná stezka dlouhá téměř 4 kilo-
metry, která je zaměřená na sídelní tématiku 
s hlavním centrem hradem Pernštejnem 
a představuje historické atraktivity a přírodní 
zajímavosti okolí. Byla obnovena nefunkční 
cesta lesoparkem, která je součástí národní 
kulturní památky hradu. Naučná stezka je 
vybavena informačními tabulemi, posezeními, 
lavičkami i stojany na kola. Stezka přispěje 
k prodloužení turistické sezony, která byla do-
sud omezena pouze na otevírací dobu hradu. 
Dále pomůže zviditelnění pamětihodností 
a zajímavostí, které byly třeba již zapomenuty. 

vyšláPněte si k nám! 
mikroregion Pernštejn
Mikroregion Pernštejn vznikl dohodou osmi 
obcí, které mají společné historické kořeny. 
Leží na území obydleném již v období 
raného středověku. Kolem byly hluboké lesy, 
průnik osídlení probíhal podél toků. Osídlení 
je přičítáno pánům rodu erbu zubří hlavy, 
pánům z Medlova, předkům proslulých 
Pernštejnů. Do Mikroregionu Pernštejn patří 
obce: Nedvědice, Černvír, Doubravník, Dra-
honín, Olší, Sejřek, Skorotice a Ujčov. Díky 
projektu podpořenému z ROP Jihovýchod 
byly do mikroregionu pořízeny informační 
cedule, infokiosky – některé s přístupem 
na internet, letáky. Vytvořeny byly webové 
stránky www.pernstejnsko.cz, na kterých 
najdete všechny potřebné informace o mi-
kroregionu. Třeba to, kam vyrazit na výlet, 
jaké zde najdete pamětihodnosti, ubytování 
a služby v okolí a mnoho dalšího.

tiPy na vÝlety Po bystřičsku
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do školky v líPě může nyní chodit o 28 dětí více

Nový školní rok tráví děti z mateřské 
školy v Lípě už v nové budově. Na po-
drobnosti o tomto projektu, který má 
přislíbenou dotaci ve výši 3,7 milionu 
korun, jsme se zeptali pana ing. Jiřího 
Kunce, starosty obce Lípa.

Pane starosto, představte nám prosím 
zš a Mš v lípě. Kam až sahá její historie?
V obci Lípa byla založena škola již v roce 
1839. V letošním roce si tedy připomínáme 
175. výročí od jejího založení. Areál Základní 
školy a Mateřské školy Bohuslava Reynka dále 
tvoří budova tělocvičny, objekt školní jídelny, 
školní a dětské hřiště u školky. Školu, která 
nese jméno po slavném petrkovském rodáko-
vi, básníkovi a grafikovi Bohuslavu Reynkovi, 
navštěvuje 172 žáků a ve školce máme v sou-
časné době 87 dětí. Ve škole, školce a školní 
jídelně pracuje celkem 34 zaměstnanců.

Proč jste se rozhodli požádat o dotaci 
z ROP Jihovýchod? 
Stávající budova školky byla postavena 
v roce 1991, ale již kapacitně nedostačovala. 
Jako řešení tohoto problému byla z několika 
variant vybrána jako nejvýhodnější přístavba 
stávající budovy. Vzhledem k velké finanční 
zátěži jsme hledali možnost spolufinancování 
a ROP Jihovýchod nám v tomto vyšel vstříc, 
díky vypsanému operačnímu programu 
ROP NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 
„Rozvoj a stabilizace venkovských sídel“. 

co všechno jste v rámci projektu po-
stavili a vylepšili? Vzniklo také nějaké 
pracovní místo?
Ke stávající školce jsme vybudovali přístavbu, 
ve které vznikla třída pro 28 žáků s vlastním 
zázemím, sociálním zařízením, šatnou a ku-
chyňkou. Nově vybudovaný objekt splňuje 

veškeré požadavky na práci s dětmi, nabízí 
ideální podmínky pro výuku dětí předškolního 
věku a je přímo propojen se stávající budovou 
školky, se kterou tvoří jeden celek. Jedním ze 
závazných ukazatelů udržitelnosti projektu je 
vytvoření nových pracovních míst. V novém 
oddělení školky pracují dvě pedagogické 
pracovnice a jedna pomocná síla na poloviční 
úvazek. Vzniklo tedy 2,5 pracovního úvazku.

O kolik míst se navýšila kapacita školky? 
Mohli jste letos přijmout všechny děti? 
Kapacita školky se navýšila o 28 míst. Tím 
jsme dokázali pokrýt veškerý zájem ze strany 
rodičů o umístění dětí ve školce, ať již z naší 
obce, tak i ze spádového obvodu školy.  Díky 
realizaci tohoto projektu jsme tedy nebyli 
nuceni odmítnout žádnou žádost ze strany 
rodičů o umístění dětí.

Jaké máte na novou a větší školku 
reakce? 
Vzhledem k tomu, že problém s nedostatkem 
míst ve školce začalo zastupitelstvo obce řešit 
s předstihem v roce 2012 a stavba byla zko-
laudována a uvedena do provozu 2. září 2013, 
vše proběhlo bez komplikací. Ohlasy ze strany 
rodičů, občanů obce, ale i pracovníků školy 
byly velice kladné, ale největší odměnou je to, 
že se dětem v nové školce líbí. Obecní úřad 
Lípa ve spolupráci se školou připravuje v rámci 
oslav výročí založení školy „Den otevřených 
dveří“ a jsem přesvědčen, že nová školka bude 
pro návštěvníky jedním z největších lákadel.

děkujeme Vám za rozhovor.

Představujeme 
Projekty
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už jste byli v hustoPečích? mandloně stojí Za to vidět.

Od roku 2012 je v provozu rozhledna 
s mandloňovou stezkou v Hustopečích, obě 
byly postaveny díky dotaci z ROP Jiho-
východ ve výši 1,9 milionu korun. Na za-
jímavosti nejen ohledně mandloní jsme 
se zeptali pana ing. luboše Kuchynky, 
starosty města Hustopeče.

Pane starosto, na jaře to budou dva roky 
od otevření rozhledny a mandloňové 
stezky v hustopečích. Jak hodnotíte ná-
vštěvnost obce, splnila Vaše očekávání?
Návštěvnost rozhledny a mandloňových 
sadů po otevření stezky nás velmi překvapila. 

Přestože jsme zájem předpokládali, předčil 
naše očekávání. Svědčí o tom nejen množství 
turistů, ale i neustálé telefonáty a e-mailové 
dotazy na naše turistické informační centrum 
nebo i odbor životního prostředí. Naučná stezka 
brzy vstoupila do širokého povědomí a už rok 
po jejím otevření ji Klub českých turistů vyznačil 
v terénu i v turistických mapách. Zpřístupnění, 
nebo spíše zviditelnění sadů zvýšilo i zájem 
o pěstování mandloní. Takže kromě dotazů, kdy 
mandloně pokvetou a jak se k nim dostanou, se 
nás lidé často ptají, jak se mají mandloně pěsto-
vat, jakými postřiky je mají stříkat a podobně. 

Mandloňové sady jsou v české republi-
ce hodně unikátní. Jak se tomu stalo, že 
rostou zrovna u Vás v hustopečích? 
Napomohla tomu souhra více okolností. Kromě 
vhodných klimatických podmínek – mandloně 
vyžadují sucho a teplo, obojího je u nás dost, to 
byl i dostatek opuštěné neobhospodařované 
půdy, která zde zůstala po odsunu původního 
německého obyvatelstva po druhé světové 
válce. V okolí také rostly desítky starých mandloní 
přizpůsobených zdejším podmínkám, které 
němečtí vinohradníci vysazovali ve vinicích, 
a které posloužily při výzkumu a šlechtění odrůd 
nejvhodnějších do naší oblasti. Neméně důležité 
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ale bylo i nadšení sadařů, kteří s nápadem výsad-
by mandloní přišli a přes různé obtíže je vytrvale 
prosazovali. Byli to hlavně profesor Josef Podpěra, 
ředitel Botanického ústavu a univerzitní botanické 
zahrady Masarykovy univerzity v Brně, a František 
Jirásek, inspektor univerzitní botanické zahrady.

Jak dlouho jste záměr plánovali a bylo 
to pro město těžké pustit se do projektu 
výstavby rozhledny? 
Záměr v nás uzrával již velmi dlouho, ale nejprve 
bylo nutné získat sady do vlastnictví města. To se 
z větší části podařilo při pozemkových úpravách, 
další část sadů jsme odkoupili. Následovaly kroky 
nezbytné k záchraně sadů, protože po mnoha 
letech bez hospodaření byly stromy proschlé 
a rozlámané,  sady zarostlé náletem nežádou-
cích keřů a stromů. Do tohoto projektu se nám 
podařilo zapojit studenty místních škol a desítky 
místních občanů. Pak bylo nutné zpracovat kva-

litní a zajímavý projekt, který by „přitáhl“ do naší 
krajiny návštěvníky. Jak se nyní ukazuje, to se 
nám podařilo. Musím ale přiznat, že nejdůležitější 
podmínkou výstavby rozhledny a celé mandloňo-
vé stezky bylo získání finanční dotace z vhodného 
zdroje. Město by si ze svých prostředků nemohlo 
realizaci takového projektu dovolit.

Povězte nám prosím něco blíže o roz-
hledně a o naučné stezce. 
Mandloňová stezka má dva okruhy. Na delší tra-
se dlouhé asi devět kilometrů navštívíte oba sady, 
které zde máme. Kratší dovede návštěvníky jen 
do jednoho ze sadů s rozhlednou. Rozhledna leží 
v nadmořské výšce 304 metrů a sama je vyso-
ká 17,4 metru. Menší starost nám krátce po jejím 
postavení způsobili strakapoudi, kteří začali tesat 
do nosných trámů. Po instalaci atrap datlů, jejich 
větších potravních konkurentů, na konstrukci roz-
hledny naštěstí strakapoudi se svou nežádoucí 

činností přestali. Mimořádný výhled je zejména 
na jih a západ, do rovinaté části okresu. Krásné 
scenérie jsou vidět po celém horizontu. Na trase 
stezky je pět informačních tabulí, které seznámí 
návštěvníky s historií využívání zdejší krajiny, 
s živou i neživou přírodou, a dozví se z nich 
i o pěstování mandloní v Hustopečích. Stezka 
vede velmi malebnou krajinou mezi vinicemi, 
sady, kolem rybníků i stepních strání včetně 
přírodní rezervace Kamenný vrch u Kurdějova.

Na jaře se v hustopečích konají slav-
nosti mandloní a vína. Kdy přesně se 
konají a na co zajímavého se návštěvníci 
mohou těšit? uvidí rozkvetlé mandloně? 
Je to prý velká krása. 
V letošním roce budou slavnosti mandloní 29. 
března. Na své si na nich přijdou všichni příznivci 
dobrého jídla, dobrého pití i folkloru… Jestli 
sady v tuto dobu pokvetou, nebo ne, je velkou 
hádankou, na kterou vám s jistotou neodpoví 
nikdo. Často to nedovedeme říct ani kratší dobu 
před slavnostmi. Jako všechny přírodní procesy 
je i doba květu závislá na aktuálním počasí. Ale 
myslím, že žádní návštěvníci od nás neodcházeli 
zklamaní, i když zrovna nezastihli mandloně 
v době květu.

děkujeme Vám za rozhovor.
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tuRiSticKé ceNtRuM  

VeSelSKa

V bývalé budově Panského Dvora ve Veselí 

na Moravě se nyní nachází Turistické informační 

centrum, kde se dozvíte všechny informace 

o regionu Veselska, o jeho historii, tradicích, 

památkách, nejrůznějších zajímavostech 

a okolní přírodě. Rádi vám zde také poradí, kam 

vyrazit za kulturou nebo sportem na Veselsku. 

Pro cyklisty je připravena úschovna kol,  

aby si pak v klidu mohli prohlédnout  

celou řadu stálých  

expozic.


