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slovo úvodem

Milí čtenáři, 
v tomto  čísle si můžete přečíst o nově 
otevřených projektech sociálních služeb 
na Vysočině. Jedná se o Centrum 
denních služeb v Brtnici, které zajišťuje 
sociální služby pro seniory a také spoustu 
zájmových činností. Pak o stacionáři 
v Bystřici nad Pernštejnem, který je určen 
pro klienty s mentálním a kombinovaným 
postižením. Nově v provozu je také chrá-
něné bydlení v Hrotovicích a stacionář 
v Novém Městě na Moravě. Máme velkou 
radost, že evropské dotace pomáhají 
lidem v jakémkoliv věku a situaci.

Pro všechny chystáme také akci Hvězdobraní, 
která proběhne 18. května v parku Lužánky 
v Brně. V parku bude připraveno 12 soutěžních 
stanovišť s úkoly pro děti i dospělé. Na každém 
stanovišti se zábavnou formou dozvíte něco 
nového o památkách a atraktivitách cestov-
ního ruchu v našem regionu. Za projití všech 
12 stanovišť můžete získat jednu z mnoha 
hlavních cen – dětské kolo, let balonem nad 
Brnem, zapůjčení auta na víkend včetně plné 
nádrže a další. 

Na děti čeká skákací hrad, malování na obličej, 
jízda zručnosti, lanové překážky a mnohé 
další. Celé odpoledne bude moderováno herci 
Divadla Facka. Všechna stanoviště souvisí 
s projekty podpořenými ROP Jihovýchod. 

Každý návštěvník se může připojit k aktivitě 
Dokážeme společně oběhnout oba kraje?, která 
bude v parku probíhat také od 13.30 do 18.00 
hodin. Je třeba oběhnout, projít, projet na kole, 
koloběžce, in-linech vymezený okruh v Lužán-
kách.  Okruhy budeme sčítat a chceme zdolat 
vzdálenost po obvodu obou krajů – Vysočiny 
a Jihomoravského, tj. 930 kilometrů. Pomůžete 
nám? Celý den budeme rozdávat ceny, zábavu 
i ponaučení a už teď se těšíme na setkání s Vámi. 

Další akcí, kterou pro vás plánujeme je výroční kon-
ference ROP Jihovýchod v Brně, datum 5. června 
si můžete už nyní vyznačit do diářů. V příštích 
číslech Vám představíme program a přednášející. 
Konference bude zaměřena jak jinak než na bu-
doucnost operačních programů v ČR. 

Pěkné jarní dny přeje redakce

Přes tolik návštěv ročně máme na našem webu  www.jihovychod.cz. Průměrná doba 
jedné návštěvy je 3 minuty. Celkem si návštěvníci zobrazili 379 511 jednotlivých stránek.   
2,5 % návštěvníků navštívilo náš web přes tablet nebo mobil.

Jak jistě víte, na našich webových stránkách najdete všechny potřebné aktuální 
informace, kontakty. Doporučujeme navštívit sekci EU 2014+, kde se dozvíte nejčerstvější 
vývoj budoucího období. Najdete zde také odkazy na náš facebook a youtube, které stojí 
za shlédnutí.Číslo měsíce
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Regionální rada Jihovýchod  pořádá

HvězdobraníanEb zábavné  soutěžní odpolEdnE  pro cElou  rodinu

 18/05/
2014
Čas:
 13.30–18.00 hodin
Místo: 
park lužánky, brno

vstup volnÝ

Posbírejte všech 12 hvězdiček a vyhrajte jednu z mnoha 
krásných cen – dětské kolo CTM Jerry 1.0, let balonem nad 
Brnem, zapůjčení auta Suzuki na víkend včetně plné nádrže, 
volné vstupenky do brněnského podzemí, Aqualandu, brněnské 
hvězdárny, zábavních center a další. Navíc každý soutěžící 
dostane dárek a děti i sladkou odměnu.

těšíme se na vás, na velké i malé! akce se koná za každého počasí.

Mediální partner
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Podaná ruka je víc než slova

Od listopadu 2013 je v provozu Centrum 
denních služeb v Brtnici. Tato služba 
je určena především pro seniory, kteří 
mají k dispozici moderní a bezbariérové 
prostředí. Centrum klientům nabízí zázemí 
pro osobní hygienu – koupelnu s bez-
bariérovou vanou a sprchovým koutem 
a dále prostor pro pedikúru a péči o nohy. 
Součástí centra je i společenská místnost, 
která je využívána pro programy zaměře-
né na sociálně-terapeutické a aktivizační 
činnosti. Seniorům nabízíme k zapůjčení 
speciální a kompenzační pomůcky.

V dopoledních hodinách navštěvují centrum 
především klienti, kteří využívají služby, jako je 
například pomoc při osobní hygieně, pedikúra 
a péče o nohy. Průměrně tyto služby za den 
využívá tři až pět klientů. V odpoledních hodi-
nách se ve společenské místnosti pravidelně 
konají sociálně-terapeutické a aktivizační 

činnosti jako třeba procvičování paměti, ruko-
dělné činnosti, besedy a přednášky. Zájemci 
o procvičování paměti si mohou vybrat, zda 
chtějí „trénovat“ individuálně nebo ve skupin-
ce. Pro klienty je připraven soubor her, úkolů 
a testů, jejichž cílem je zábavnou formou tro-
chu „potrápit mozek“. Z rukodělných činností 
si za uplynulé období zájemci mohli vyzkoušet 
artyčokovou techniku a práci s vodním sklem. 
Šikovné ruce klientů také vyrobily nádherné 
vánoční ozdoby. 

Díky úzké spolupráci s Klubem důchodců jsou 
realizovány besedy, a to především na téma 
zdraví. V současné době jsou klienti zapojeni 
do projektu úprav zeleně v areálu centra 
a domu s pečovatelskou službou a sami se bu-
dou podílet na následné výsadbě a úpravách. 

Našim cílem je umožnit seniorům trávit 
aktivně svůj volný čas, naplnit jejich zájmy 

a současně nabídnout podporu rodinným 
příslušníkům, kteří se o ně starají. 

Řídíme se mottem: „Podaná ruka je víc než 
slova“.

Autorka: Miroslava Švaříčková,  
místostarostka Brtnice

Centrum denních služeb má pro své klienty otevřeno od 7.00 do 15.30 hodin. Cílem služby je rozvíjet soběstačnost klientů. 

Centrum  

denníCh služeb

Místo: Brtnice

Dotace: 2 930 163 Kč
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Z nevyužívaného středoškolského internátu vZnikl denní stacionář

Od ledna 2014 je v provozu nová služba 
Denní stacionář v Bystřici nad Pernštejnem, 
která je určena pro osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením od 6 do 55 let. 
Zřizovatelem služby je Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou. Smyslem služby je podporovat 
rozvoj člověka s postižením, jeho začlenění 
do společnosti a také rodiny, ve které žije.

Denní stacionář sídlí v budově bývalého Domova 
mládeže Střední zemědělské školy, která prošla 
v roce 2013 kompletní rekonstrukcí, kterou 
zajišťovalo město Bystřice nad Pernštejnem. 

Přípravné práce na spuštění provozu probíhaly 
od začátku ledna, kdy noví pracovníci stacionáře 
připravovali prostory pro první uživatele, kteří na-
stoupili 20. ledna. Kapacita stacionáře je 16 uži-
vatelů, kteří využívají široké nabídky aktivit, např. 
pracovní, keramickou, výtvarnou a šicí dílnu, kde 

budou moci procvičovat jemnou a hrubou mo-
toriku, rozvíjet pracovní dovednosti, upevňovat 
komunikaci a přátelství při skupinové tvorbě. 
Dále je ve stacionáři zařízená cvičná kuchyně, 
kde mohou uživatelé připravit jednoduché po-
krmy, svačinky. Pro celkové zklidnění a uvolnění, 
ale zároveň i aktivizaci, slouží místnost s vodním 
lůžkem, snoezelen. Služby stacionáře doplňuje 
tělocvična, která je vybavena míči, rotopedem, 
rehabilitačním lůžkem. 

Dne 29. ledna proběhlo ve stacionáři Slavnostní 
žehnání a otevření. Nové prostory požehnal 
brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, úvodní 
slovo pronesl Ing. Mgr. Oldřich Haičman, ředitel 
Diecézní charity Brno, Ing. Karel Pačiska, starosta 
města Bystřice nad Pernštejnem a Ing. Jana 
Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad 
Sázavou. Akce se dále účastnili zástupci města 
Bystřice nad Pernštejnem a další významní hosté. 

Zároveň měla možnost navštívit stacionář i široká 
veřejnost, která si mohla prohlédnout prostory 
stacionáře. Prohlídku budovy zajišťovali pracovníci 
stacionáře, kteří prezentovali nabízené služby. 

Děkujeme všem, kteří nám pomohli tento den 
uskutečnit a zároveň těm, kteří přišli toto odpole-
dne strávit s námi.

Zároveň bychom rádi pozvali ty, kteří by měli zájem 
o prohlídku stacionáře na plánovaný Den otevře-
ných dveří, který se bude konat v druhé polovině 
roku 2014. Podrobný termín bude upřesněn.

V případě zájmu či potřeby neváhejte kontakto-
vat Petru Königovou, vedoucí stacionáře, mobil 
733 592 268, petra.konigova@charita.cz.

Autorka: Petra Königová, vedoucí stacionáře

Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou, Ing. Karel Pačiska, starosta města Bystřice nad Sázavou, brněnský 
biskup Mons. Vojtěch Cikrle a Mgr. Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno při slavnostním otevření bystřického stacionáře. 

denní staCionář  

bystřiCe nad Pernštejnem

Místo: Bystřice nad Pernštejnem

Předpokládaná dotace:  

7 912 677 Kč
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na co se nás nejčastěji Ptáte?

Zeptali jsme se kolegů z brněnského 
a jihlavského oddělení realizace 
projektů, na co se jich nejčastěji ptáte 
vy – příjemci. Rádi bychom vám ulehčili 
práci, a proto si pojďme společně 
zrekapitulovat otázky, které vás nejvíce 
zajímají.

Kdy budou vypsány nové výzvy 
nového programového období a čeho 
se budou týkat? 
To je složitá otázka. Regionální rady už 
v období 2014–2020 nebudou řídícími 
orgány operačních programů. Tím bude 
u regionálních témat nově pouze MMR 
a návazným programem, zahrnujícím 
intervence ze současných ROP bude tzv. 
Integrovaný regionální operační program. 
Regionální rady by však měly být tzv. 
zprostředkujícími subjekty tohoto programu 
a administrace projektů by tak měla zůstat 
v regionech. O dalších kompetencích 
Regionálních rad při administraci IROP 
s MMR intenzivně jednáme. Vzhledem k fázi 
vyjednávání nových programů s Evropskou 
komisí a stavu nových metodik si troufám 
odhadnout, že výzvy nebudou vyhlášeny 
dříve než na konci roku 2014, spíše však 
až v roce 2015. Zaměření výzev pak lze 
očekávat velmi podobné, jako má současný 
ROP s tím, že první budou pravděpodobně 
vyhlašovány výzvy „bezproblémové“, např. 
na silnice. V dané věci doporučujeme 
sledovat buď sekci IROP na našich stránkách 
(www.jihovychod.cz/eu-2014/irop) nebo 
přímo stránky MMR. 

Zákon o obcích říká, že máme daňový 
doklad zaplatit do 30 dnů, ale úřad roP 
jihovýchod nestihne do 30 dnů doklad 
zadministrovat. jak máme správně postu-
povat v případě modifikovaných plateb? 
Modifikované platby jsou vstřícným krokem 
ROP Jihovýchod vůči žadatelům, který má 
snížit nároky na jejich cash-flow vyplývající ze 
systému zpětného proplácení výdajů. Zároveň 
však ROP Jihovýchod ručí za správnost 
proplácených výdajů a proto potřebuje čas 
na jejich kontrolu. Čas potřebný na kontrolu je 
pak nepřímo úměrný kvalitě podkladů v rámci 
podané žádosti o platbu – čím jsou podklady 
přesnější a úplnější, tím kratší čas je potřeba 
pro jejich kontrolu a proplacení. Modifikované 
platby mají obecně i vzhledem ke lhůtám 
splatnosti na ROP Jihovýchod prioritu 
a termíny jsou plněny. Z důvodu opatrnosti 
však příjemcům doporučujeme lhůtu splatnosti 
prodlužovat na maximálních 60 dnů, což zákon 
umožňuje. Ve lhůtě 60 dnů ROP Jihovýchod 
administruje drtivou většinu všech, nejen 
modifikovaných, plateb. Podrobněji o tomto 
pravidlu pojednává Metodický pokyn 7/2013 
Externí, dostupný na www.jihovychod.cz.

je to způsobilé? 
Ano nebo ne. Vše závisí na účelnosti výdaje 
ve vztahu k projektu, dodržení pravidel veřejných 
zakázek a také jeho hospodárnosti. Pravidla 
způsobilých výdajů jsou popsána v příslušném 
Metodickém pokynu a liší se například i mezi 
oblastmi podpory. Snažili jsme se být v rámci 
pokynu maximálně konkrétní, ale komplexnost 
projektové praxe se nikdy nepodaří pravidly 

dokonale zachytit. Proto je vhodné vždy v případě 
pochybnosti o způsobilosti výdaje problém 
dopředu konzultovat s projektovým manažerem.

můžu udělat tuhle změnu? 
Na to se zeptejte svého projektového 
manažera a Příručky pro žadatele a příjemce. 
Významné změny musí navíc povolovat 
poskytovatel dotace. Vzhledem k striktnosti 
pravidel ROP Jihovýchod doporučuji 
konzultaci vždy. Konzultace může ušetřit 
miliony korun za případné nezpůsobilé výdaje 
vyplývající např. z  porušení podmínek pro 
zadávání veřejných zakázek. Zároveň se 
snažíme být k příjemcům maximálně vstřícní, 
a pokud je to možné a ku prospěchu projektu, 
hledáme cestu k povolení změny.

Kde je to napsané? 
Kompletní dokumentace potřebná pro 
administraci projektu je vždy uvedena 
na webových stránkách u příslušné výzvy. 
V případě nejasností je velmi vhodné zaslat dotaz 
na svého projektového manažera, nebo na e-mail 
dotaz@jihovychod.cz. Rádi vám odpovíme v co 
nejkratším čase i s odkazem „kde je to napsané“.

mgr. richard hubl
Vedoucí oddělení metodického řízení
Úřadu Regionální rady Jihovýchod
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jedním Z deseti nejoblíbenějších cílů Putování Za vínem  
se stal hotel kraví hora

O vítězi soutěže TOP vinařský cíl, kterou 
pořádá Vinařský institut, rozhoduje 
svými hlasy široká veřejnost – návštěv-
níci a turisté. Na šestém místě z deseti 
vyhlášených nejoblíbenějších cílů puto-
vání za vínem z celé České republiky se 
umístil Hotel Kraví Hora.

Rozšíření hotelu Kraví Hora v Bořeticích bylo 
podpořeno z Regionálního operačního progra-
mu Jihovýchod ve výši 16,5 milionu korun. Díky 
projektu byly přistavěny odbytové a ubytovací 
prostory. Ubytovací kapacita hotelu vzrostla 
o 22 lůžek. V přístavbě byl vybudován konfe-
renční prostor s moderní technikou a zázemím 
s celkem 120 místy. Vinotéka se 40 místy slouží 

podpoře vinařské turistiky. Wellness centrum 
a cykloservis nabídne vyžití ubytovaným hos-
tům i návštěvníkům oblasti Kraví hora. 

Zdeněk Salajka, ředitel hotelu Kraví Hora, 
Bořetice, říká k umístění v soutěži o Top vinařský 
cíl roku 2013: 

„Skutečnost, že jsme se umístili na šestém 
místě, nás samozřejmě velmi potěšila a na-
motivovala do další práce. ROP Jihovýchod 
se významně podílel na vybudování hotelu 
a dopomohl k vytvoření krásného komple-
xu, umístněného mezi vinohrady. Největší 
zásluhu na umístění v soutěži mají samozřej-
mě zaměstnanci hotelu, kteří svou snahou 

a profesním umem zajistili spokojenost 
našich hostů, kterým tímto také děkujeme 
za pozitivní hlasování. V letošním roce jsme 
pro komfort naši hostů vybavili všechny 
pokoje klimatizací, stále rozšiřujeme nabídku 
outdoorových aktivit např. segwaye, elektro-
kola a jízdní kola. Dále se naši zákazníci mo-
hou těšit na klasickou českou gastronomii 
v moderním pojetí s přihlédnutím na sezonní 
a tudíž čerstvé suroviny z lokálních zdrojů. 
Rovněž široká nabídka vín je od místních 
vinařů, kteří se stále častěji prosazují i v mezi-
národní konkurenci. Za zaměstnance hotelu 
mohu říct, že uděláme maximum pro to, 
abychom si přízeň našich hostů udrželi.“

Hotel Kraví hora nabízí ubytování u obce Bořetice, která se nachází v samém srdci Velkopavlovické vinařské oblasti v mikroregionu Modré Hory a sousedí s 280 vinnými sklepy.
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studenti soutěžili s Projektovými návrhy – Pokračování

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 regio-
nálního kola, týmy z jižní Moravy a Vysočiny. V mi-
nulém díle jsme vám představili projekt studentů 
z Gymnázia Vincence Makovského z Nového 
Města na Moravě. V tomto díle si můžete přečíst 
o projektu studentů Gymnázia Břeclav, který 
byl zaměřený na zlepšení turismu v Lednicko-
-valtickém areálu. Děkujeme oběma vítězným 
týmům, že se s námi podělily o zážitky ze soutěže 
a přejeme hodně úspěchů i do budoucna.

Studenti prezentovali svůj projekt před porotou složenou z expertů z ROP Jihovýchod a Ministerstva pro místní rozvoj.
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noVý PřístuP K ledniCKo-ValtiCKému areálu
Náš tým z Gymnázia Břeclav ve složení 
Michal Vašek, Tomáš Kříž a Zdeněk Pardík 
se zúčastnil druhého ročníku regionálního 
i celostátního kola soutěže Navrhni projekt. 
O soutěži jsme se dozvěděli z časopisu 
ČD pro vás, kde nás zaujala nabídka zkusit 
si navrhnout projekt, který čerpá finance 
z fondů Evropské unie. Všichni bydlíme 
v blízkosti Břeclavi a její okolí je nám dobře 
známé, stejně jako místní problémy a ne-
dostatky. Hlavní myšlenka našeho projektu 
vznikla náhodou, když jsme v létě vyrazili 
na cyklovýlet po celém Lednicko-valtickém 
areálu.  Zjistili jsme, že informační panely 
jsou v havarijním stavu a turista se o pa-
mátkách nedozví téměř žádné informace.  
Jelikož podporujeme a používáme moderní 
technologie, napadlo nás propojit použití 
chytrých telefonů a historické dědictví 
našich předků. Podstata projektu je jedno-
duchá: Turista přijede k památce, vytáhne 
svůj smartphone, tablet či notebook, připojí 
své zařízení k přítomné nezašifrované Wi-Fi 
síti a pomocí QR kódu či opsání adresy 
do webového prohlížeče přejde do in-
tranetu, kde budou uvedeny informace 
o památce, audionahrávky, videa a v nepo-
slední řadě také upoutávky na lokální akce 
či restaurace a penziony. Náš projekt počítá 
i s renovací informačních tabulí, na kterých 
se budou nacházet mapy a základní infor-
mace o památce pro turisty bez možnosti 
využít naší sítě. Myslíme si však, že v dnešní 
době vždy alespoň jeden ve skupince turis-
tů vlastní chytré zařízení. Se vznikem pro-
jektu nám nejvíce pomohla paní profesorka 
Mgr. Eva Krutáková z našeho gymnázia, 
která má s evropskými projekty již jisté zku-
šenosti a za což jí mnohokráte děkujeme. 
Komunikovali jsme také s předsedou Mikro-
regionu RNDr. Liborem Kabátem. Všechnu 

práci jsme si rozdělili rovnoměrně, projekt 
vznikal v našem volném čase přibližně 
měsíc a půl. Na regionální kolo jsme se 
připravovali den před a cestou vlakem. V re-
gionálním kole, které proběhlo v budově 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje, se 
náš tým utkal s dalšími družstvy z Jihomo-
ravského kraje a Vysočiny. Prezentace jsme 
se nebáli, ale nervozita byla. Uspěli jsme 
a postoupili do celostátního kola. Většinu 
připomínek porotců jsme zapracovali. 
Prezentaci jsme si pouze zopakovali a cítili 
jsme se jistí. Celostátní kolo se uskutečnilo 
v budově Ministerstva pro místní rozvoj 
v Praze. Na MMR se nám velmi líbilo a oce-
ňujeme přístup všech zaměstnanců. Tato 
soutěž nás bavila, získali jsme plno nových 
zkušeností a myslíme si, že byla velmi 
dobře organizovaná. Děkujeme za věcné 
ceny a ještě jednou děkujeme paní profe-
sorce Mgr. Evě Krutákové, bez které by náš 
projekt asi ani nevznikl.

michal Vašek, tomáš Kříž  
a Zdeněk Pardík (Gymnázium Břeclav)

Soutěže Navrhni projekt jsem se zúčastnil 
jako porotce již podruhé a musím konstatovat 
její stoupající úroveň. Vždy mne pozitivně 
nabije vidět studenty, jak s nadšením píšou 
projekt a snaží se pro něj získat peníze 
z evropských dotací, jejichž mediální obraz 
není nejlepší. Mnohdy v dobrém slova smyslu 
divadelní snaha přesvědčit porotu také dává 
odosobněným papírovým žádostem lidský 
rozměr. Trochu to připomíná televizní soutěž 
„Den D“, v našem případě se však hodnotila 
především promyšlenost a připravenost 
projektu, nikoliv jeho potenciální ziskovost.  
 
Všech 5 hodnocených projektů považuji 
z hlediska nosné myšlenky ze velmi pěkné, 
a proto bylo nesmírně těžké stanovit jediného 
vítěze. Pravidla soutěže naštěstí umožňovala 
stanovit výjimečně dva postupující, čehož 
jsme s radostí využili. Oběma velmi dobrým 
projektům - projektu cestovního ruchu 
na další zvelebení LVA pro moderní turisty 
s chytrým telefonem a integrovanému pro-
jektu dobrovolných hasičů na Novoměstsku 
budu v celorepublikovém kole držet palce.
 
Mimochodem se mi u soutěžících potvrdilo, 
že projekty ROP jsou projekty „každodenní 
potřeby“ a lidem blízké – všechny hodnoce-
né projekty, byť některé si chybně vybraly jiný 
program, byly podpořitelné z ROP JV.
 
Pokud budu pozván i na třetí ročník, rád se 
znovu zúčastním.

a vítěZem regionálního kola se stává...

mgr. richard hubl
vedoucí oddělení metodického řízení 
Úřadu regionální rady Jihovýchod 
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kolik najdete roZdílů?

reVitaliZaCe ZámeCKého  

PiVoVaru –  

KnoflíKářsKé muZeum

Místo: Žirovnice

Dotace: 27 681 665 Kč
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ADAMOV – VSTUPNí BRáNA MORAVSKéHO KRASU
Historie osídlení této části Moravského krasu sahá až do pravěku. Do-
kládají to archeologické nálezy – nejslavnější jsou pozůstatky halštat-
ského pohřbu s kovářskou dílnou v Býčí skále z doby asi 500 let před 
Kristem. Také rané slovanské osídlení zanechalo památky po zpraco-
vání lehce tavitelných rud. Ve středověku pracovaly hamry na březích 
Svitavy a Křtinského potoka. Osada patřící novohradskému panství, 
které v letech 1371–1414 drželi moravští markrabí, se nazývala Hamry. 
Později byla v držení pánů z Boskovic a roku 1597 přešla do majetku 
Lichtenštejnů – v listinách je uváděn od roku 1679. K rozmachu žele-
zářství přispělo kolem roku 1743 vybudování dřevouhelné Františčiny 

huti u Křtinského potoka. U huti vznikla dělnická kolonie a osady Jose-
fov a Karlov. Adamov se stal samostatnou obcí v roce 1832. Přestavba 
železáren a vybudování strojírny na výrobu hospodářských strojů byla 
završená v šedesátých letech 19. století a vývoj pokračoval po celé 
20. století. Nyní pracují strojírny pod názvem ADAST-SYSTEMS a.s. 
K výraznému rozvoji Adamova došlo v období 50. až 80. let výstavbou 
nových sídlišť spojenou s rozvojem sítě škol, obchodů, služeb a kultur-
ních zařízení. Díky tomuto rozmachu byla obec Adamov 1. 7. 1964 
povýšena na město. 

Zdroj: Městský úřad Adamov

jak dotace Pomáhají v regionu
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adamov

ProjeKty PodPořené Z roP jihoVýChod V adamoVě K 28. 3. 2014

Víte, čím KonKrétně Pomohly dotaCe  
Z roP jihoVýChod V adamoVě?

    Alexandrovu rozhlednu, která byla v dezolátním stavu a nebyla 
přístupná veřejnosti nyní navštíví až 18 tisíc navštěvníků ročně.

    Díky projektu bylo komplexně revitalizováno zanedbané sídliště 
Ptačina, kde chybělo jakékoliv víceúčelové sportoviště. Nyní využívá 
tři nová hřiště ročně 50 tisíc uživatelů ze škol, školek a místních 
spolků.

    Po zmodernizované silnici v délce 6,2 kilometru z Adamova 
do Bílovic nad Svitavou můžete nyní projet bezpečněji.

    Nové interaktivní tabule, vybavení učeben informatiky, učeben 
pracovních činností a hrací prvky na zahradách školek budou sloužit 
celkem 356 školákům a předškolákům.

    U kulturní památky kostela sv. Barbory bude obnoveno 3 600 m2 
ploch, vytvořeno bude 16 parkovacích míst. Předpokládaných 
8 300 návštěvníků této památky ročně bude moci využít nový 
bezpečný a bezbariérový přístup. Instalovány budou také informační 
cedule, lavičky a zřízeno WC pro turisty.   

    Městský klub mládeže, který byl vybudován z bývalé výměníkové 
stanice, slouží 175 pravidelným uživatelům.

název projektu oblast 
podpory žadatel Proplacená dotace 

(Kč)

Alexandrova rozhledna u Adamova 2.1 Město Adamov 2 858 050

Revitalizace přístupové komunikace ke kulturní památce – 
kostel sv. Barbory v Adamově 2.1 Město Adamov Předpokládaná dotace 

7 142 833

Modernizace sportovního areálu na ulici Petra Jilemnic-
kého 3.3 Město Adamov 7 952 527

Konverze výměníkové stanice na Městský klub mládeže 
v Adamově 3.3 Město Adamov 4 835 781,62

Komplexní rozvoj školství v Adamově 3.3 Město Adamov Předpokládaná dotace 
5 159 903

 II/374 Adamov–Bílovice nad Svitavou 1.1 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje  43 806 903

Zdroj: IS ŘO ROP JV

Kostel sv. Barbory
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Pane starosto, můžete prosím zhodno-
tit, jak Vašemu městu pomohly k rozvoji 
evropské dotace v letech 2007–2013?
Pro rozvoj našeho města jsou prostředky získá-
vané z evropských dotací klíčové. Bez nich by se 
prakticky velké množství projektů nerealizovalo. 
Z běžného rozpočtu je možné obvykle realizovat 
maximálně jednu větší investici v řádu dva 
miliony korun ročně. Jak nynější, tak předchozí 
vedení vybírá projekty s co nejvyšší mírou spo-
lufinancování a stejně tak pečlivě zvažuje formu 
krytí dofinancování. V našem případě se jednalo 
o rekonstrukci Alexandrovy rozhledny, moderni-
zaci sportovního areálu P. Jilemnického, konverzi 
výměníkové stanice na Městský klub mládeže, 
zateplení a výměnu oken ZŠ a MŠ Komenského 
a ZŠ Ronovská, zhotovení územního plánu, 
vybudování varovného protipovodňového 
systému, tvorbu digitálního povodňového plánu 
a pořízení kropícího a samosběrného vozu. 
V současné době začíná realizace stavebních 
prací projektu „Revitalizace přístupové komuni-
kace ke kulturní památce – kostel sv. Barbory“.

alexandrova rozhledna má zajímavou 
historii, popište ji prosím krátce čtená-
řům. Co bylo díky dotaci dobudováno? 

Historie rozhledny sahá až do 60. let 19. století. 
V průběhu let prošla rozhledna několika úpravami, 
přičemž během druhé světové války byla téměř 
zničena. I přes opravy během 70. let byla Alexan-
drova rozhledna do realizace dotačního projektu 
dostupná pouze kolmým lezeckým žebříkem. 
Před pár lety byla dokonce kvůli havarijnímu stavu 
některých kovových konstrukcí znepřístupněna 
veřejnosti, přestože kolem jejího úpatí vedla 
a dodnes vede turistická stezka. Zastupitelé města 
poté rozhodli rekonstruovat tuto dominantu tak, aby 
byla opět přístupná široké veřejnosti a poskytovala 
atraktivní turistický cíl s nezaměnitelným rozhledem 
po okolí. V rámci celkového technického zhod-
nocení rozhledny došlo především k vybudování 
nového schodiště na vyhlídkový ochoz a nástavby 
rozhledny o cca pět metrů tak, aby nový výhled byl 
v 360 stupních. Návštěvnost rozhledny je dlouho-
době vysoká a zároveň je patrné po rekonstrukci, že 
počet návštěvníků je rok od roku vyšší.

Kolika školám a v čem pomůže projekt 
Komplexní rozvoj školství v adamově, 
který je právě v průběhu?
Tento projekt je realizován komplexně ve všech 
našich školních zařízení a to základní škole 
Komenského, základní škole Ronovská a mateř-

bc. roman Pilát, mba
starosta města Adamov

ských školách na ulicích Komenského a Jilem-
nického. Z velké části evropských peněz budou 
kmenové třídy vybaveny interaktivními tabulemi, 
dataprojektory a PC sestavami, modernizací 
projdou dvě multimediální učebny. Kompletně 
zmodernizovaná bude učebna pracovních 
činností. Považuji to v dnešní době multimedi-
ální techniky za dobrý, byť malý krok směrem 
k základům rukodělných prací žáků. Zbudována 
bude rovněž učebna pro žáky se specifickými 
vývojovými poruchami a mobilní učebna s mož-
ností vzdálené správy notebooků. Čeho si cením 
však nejvíce je kompletní rekonstrukce dětských 
hřišť osazením nových hracích prvků na zahra-
dách školek pro naše nejmenší děti. Pro ně bude 
projekt asi největší radostí.

Chystáte už nějaký projekt do dalšího 
období? Zatím to vypadá, že navrhova-
né aktivity iroPu budou až na výjimky 
stejné jako v roPu.
Podzimní volby se blíží a samozřejmě již přemýšlím 
o možných projektech. Jako nejdůležitější pova-
žuji řešení stavu soukromé účelové komunikace 
Útěchov–Adamov, mnohdy využívané složkami 
IZS (např. při povodních jde o jedinou přístupovou 

Pokračování na straně 14

„Z běžného rozpočtu je možné obvykle  
realizovat maximálně jednu větší investici 

v řádu dva miliony korun ročně.“

roZhovor se starostou
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modernizace sportovního areálu 
na ulici Petra jilemnického
Díky projektu vznikl prostor pro smysluplné 
trávení volného času mládeže – k dispozici mají 
hřiště pro kolektivní sporty a asfaltové hřiště, 
které v létě slouží k nácviku dopravních situací 
a v zimě jako kluziště. Vybudováno bylo také 
moderní dětské hřiště. Foto: Jiří Němec

alexandrova rozhledna u adamova
Rekonstrukce dominanty Adamova a zpřístupně-
ní široké veřejnosti. Vybudováno bylo nové scho-
diště na vyhlídkový ochoz, nástavba rozhledny 
o cca pět metrů, rozhledové tabule a lavičky.

Konverze výměníkové stanice 
na městský klub mládeže v adamově
Práci s počítačem si mohou v Městském klu-
bu mládeže vyzkoušet všichni uživatelé bez 
ohledu na věk. Hřiště na pétanque využívají 
zejména senioři, fotbálek a stolní tenis láká 
hlavně mládež. Foto: Jiří Němec

revitalizace přístupové komunikace 
ke kulturní památce – kostel sv. barbory 
v adamově
Rekonstrukce a zkvalitnění celkem cca 
3600 m2 plochy kolem kostela, pořízení lavi-
ček, stojanů na kola, informačních tabulí a WC 
pro návštěvníky.

cestu). V návaznosti na přípravu dokumentu 
strategie rozvoje města je zvažována realizace 
rozvojové zóny společně s vybudováním 
odpočinkové zóny pro obyvatele města 
a řešením ekologických škod z minulosti 
v oblasti bývalé skládky komunálního odpadu. 
Poslední z větších cílů vidím v přeložení trasy 
evropské cyklostezky směřující až do Vídně 
mimo komunikaci II. a III. třídy, po které jezdí 
mnoho cyklistů přes celý Adamov. Spo-
lečně s vybudováním povrchu pro in-line 
bruslaře a v celé trase připomenutím historie 
strojírenské výroby Adamova, která sahá 
do hluboké historie. Pro město Adamov je 
to příležitost vyzvednout minulost a zlepšit 
tak neblahý vliv zašedlého areálu, do kterého 
postupně přicházejí nový investoři a areál 
postupně opravují. Záměr je projednán 
s vlastníky pozemků, ale vzhledem k potřebě 
přibližně 1,5 roku příprav je to věc právě pro 
další období. Do dalšího období bych se také 
chtěl zaměřit i na cílenou propagaci a systém 
směrování turistů k cílům kolem Adamova.

Co by měli turisté určitě vidět 
během návštěvy adamova? 
Byť na naše město je pohlíženo především 
z pohledu stavu bývalého areálu Adastu, tak 
rozhodně doporučuji návštěvu Alexandrovy 
rozhledny, kostela sv. Barbory s národní kul-
turní památkou Světelský oltář. Zapomenout 
bychom neměli i na Nový Hrad, Josefovské 
údolí s hutěmi, muzeem a jeskyněmi Býčí 
skála a Výpustek. Krásná příroda okolí Ada-
mova s velkým množství studánek a pomní-
ků zahřeje na srdci především pěší turisty.

děkujeme Vám za rozhovor.

Pokračování ze strany 13

Komplexní rozvoj školství v adamově
Díky projektu budou všechna školská zařízení 
v Adamově vybavena interaktivními tabulemi, 
dataprojektory a PC sestavami.

silnice ii/374 adamov–bílovice nad 
svitavou
Modernizace silnice v délce 6,2 kilometru, pod-
jezdu pod tratí železnice a třech opěrných zdí.

Projekty PodPořené Z roP jihovýchod v adamově
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Ještě nevíte kam o víkendu? Rozhodně neprohloupíte, když se vydáte do Adamova a jeho okolí, kde na vás čekají unikátní památky. Východně 
od města se pak rozkládá chráněná krajinná oblast Moravský kras – nejrozsáhlejší a nejvíce zkrasovělé území České republiky. Není na co čekat.

alexandrova  
roZhledna u adamova
Kamenná stavba ve výši 496 metrů tyčící 
se nad adamovským údolím na kop-
ci zvaném Špičák na místě zaniklého 
vyhlídkového pavilonu, který tam stával 
v 60. letech 19. století. Alexandrova 
rozhledna byla postavena dle projektu 
architekta Oscara Mratscheka a stavbu 
provedla firma Martina Fleischhackera, 
za 15 000 zlatých. Rozhledna byla slav-
nostně otevřena 4. 9. 1887. V průběhu 
druhé světové války byla věž pobořena 
v 70. letech byla opravena a na střeše 
rozhledny byl instalován televizní převa-
děč a nainstalován žebřík a železný ochoz 
umožňující výhled do krajiny. V roce 2007 
byla rozhledna uzavřena, kvůli havarijní-
mu stavu a od roku 2008 byla prováděna 
rekonstrukce. Alexandrova rozhledna 
byla znovu slavnostně otevřena v květnu 
2009. Otevřena je celoročně.

kostel sv. barbory 
v adamově
Dominantou města je novogotický kostel 
sv. Barbory. Jedná se o nevelkou, avšak 
o to výraznější stavbu, která byla vysta-
věna v letech 1855–1857 podle návrhu 
vídeňského architekta Josefa Hiesera. V in-
teriéru adamovského kostela z režného 
cihlového zdiva je mimořádně cenný boční 
oltář a je pozoruhodným uměleckým 
unikátem. Je to část oltáře s početným 
souborem figurálních plastik z chrámu cis-
terciáckého kláštera ve Zwettlu, nazývaný 
proto Světelský. Tato téměř sedm met-
rů vysoká, pozdně gotická dřevořezba 
pochází z let 1516–1525. Jde o monu-
mentální řezbářské dílo, které je skuteč-
ně jedinečné a nemá v Evropě obdoby. 
Bezplatné prohlídky se konají v pracovní 
dny mezi 15. a 18. hodinou, o víkendu už 
od 9 hodin. Zájemci o prohlídku se mohou 
domlouvat s Mgr. Jiřím Kaňou, Farní úřad 
Blansko tel. 516 418 633.

huť Františka 
v joseFově údolí
Huť Františka, někdy nazývána také Stará 
huť, se nachází u silnice mezi Olomučany 
a Adamovem. Od 14. století na jejím místě 
stávaly skelné hutě, které využívaly jako pa-
livo dřevo ze zdejších lesů. V roce 1748 byla 
založena vysoká pec na tavení železa jako 
přímý důsledek těžby železné rudy v Rudici. 
Po požáru v roce 1793 byla huť přestavěna 
a celý provoz byl uveden na vyšší technic-
kou úroveň. Hlavní produkcí byla tzv. tvaro-
vá litina a litina odlévaná do písku. Jednalo 
se většinou o dělové koule odlévané přímo 
z vysoké pece, kromě toho byly vyráběny 
i ruční granáty. Další radikální přestavby 
proběhly v letech 1846 a 1847, provoz 
byl zastaven v roce 1877. Huť je nejstarší 
dochovanou hutí ve střední Evropě a spolu 
se správní budovou z počátku 19. století, 
hutním hostincem Švýcárnou byla v roce 
1971 vyhlášena první technickou rezervací. 
V budově bývalé správní budovy je otevře-
na expozice železářství.

tiPy na výlety Po adamovsku
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v biskuPské reZidenci v šardicích Pobýval i j. g. mendel

„Biskupská rezidence v Šardicích“ je 
projekt kompletní renovace nejvýznam-
nější památky obce, kterou spolufinan-
coval ROP Jihovýchod dotací ve výši 
4,2 milionu korun. Projekt vám představí 
starostka obce, paní blažena Galiová.

Paní starostko, jaká je historie této 
památky a jakou roli hrála v šardicích?
Rezidence – bývalé letní sídlo augustinián-
ského řádu na starém Brně vznikla v letech 
1740–1742 přestavbou staré sýpky. Za archi-
tekta stavby můžeme považovat Bartoloměje 
Zindtnera, brněnského stavebního mistra, který 

pro augustiniány často pracoval. Uvnitř se 
nachází kamenné schodiště, všechny místnosti 
mají klenuté stropy, stropy v místnostech I. patra 
jsou zdobeny štukovým dekorem. Jako repre-
zentační sídlo brněnských augustiniánů byla vy-
bavena potřebnými úředními a společenskými 
prostorami. Sloužila nejen k ubytování hospodář-
ského inspektora, ale bývala letoviskem preláta 
a mnichů. V budově bydlel zakladatel genetiky 
J. G. Mendel a pokrokový opat Cyril Napp.

V jakém stavu byla rezidence před 
realizací projektu, mohla být využívá-
na občany?

Stav rezidence byl před renovací žalostný. 
V celé budově chyběly skleněné výplně oken, 
což mělo za následek zatékání stěn a degra-
daci již tak špatného stavu budovy. V žádném 
případě nebylo možné prostory využívat, 
pobyt uvnitř budovy byl možný jen na vlastní 
nebezpečí.

někdo říká, že je dotační proces tak 
složitý, že by do něj již podruhé nešel. 
jakou zkušenost máte u Vás, zvažovali 
jste žádost o dotaci dlouho a přinesla 
kýžený efekt?
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Naše obec žádala o dotaci v roce 2008. 
Jednalo se o první větší projekt, který byl 
financován z dotací. S ohledem na výši 
finančního příspěvku, který naše obec získala, 
bychom o dotaci žádali znovu. Dotační proces 
je nastaven určitým způsobem a žadatelé 
musí splnit různé podmínky, výše přiznané 
dotace a hlavně konečný výsledek určitě stojí 
za vynaložení úsilí. Domnívám se, a máme to 
spočítáno, že podobnou investici bychom si 
z běžného rozpočtu naší obce nemohli dovo-
lit. Nesmím opomenout, že žádost o dotaci 
včetně administrace projektu nám zpracová-
vala odborná firma.

V budově se nyní nachází muzeum. 
na jaké expozice a výstavy se mohou 
návštěvníci těšit? 
V budově se nachází trvalá expozice měřidel 
a vah ze sbírek Ing. Petra Cikrleho, Ph.D.  
Návštěvníci mohou také navštívit expozici 
Šardický kroj a jizba, expozici historie obce 
a kupeckých cest. Část expozice se věnuje 
zdejšímu působení řádu sv. Augustina, pře-
devším zakladatele genetiky opata Johanna 
Gregora Mendela. Otevírací doba je od červ-
na do září, soboty od 13.00 do 17.00 hodin, 
neděle a svátky od 10.00 do 17.00 hodin. 
Mimo tuto otevírací dobu je možno si 
expozice prohlédnout kdykoliv na základě 
telefonické domluvy předem, na telefonních 
číslech 518 624 525 a 734 203 090. Kolem 
budovy vede mutěnická vinařská stezka, cyk-
listé mohou využít služeb „Cyklisté vítáni“.

jaké další spolky a organizace našly 
v opravené rezidenci své sídlo?

V budově se nachází reprezentační místnost, 
která slouží nejenom k různým obřadům (svat-
by, vítání dětí, přijetí významných hostů atd.), 
ale celoročně jsou tyto prostory využívány 
místní ZŠ k pořádání přednášek a vystoupení 
žáků pro veřejnost.  Detašované pracoviště 
ZUŠ Kyjov, místní pobočka Šardice, prostory 
využívá k  pořádání svých koncertů. Velmi 
oblíbené a hojně navštěvované jsou absol-
ventské koncerty žáků ZUŠ. Přízemí budovy 
využívá místní Mendelův vinařský spolek, 
který zde pořádá akce spojené nejenom 
s pitím vína, ale konají se zde různé přednášky 
a školení z oblasti pěstování vinné révy.

Tradiční akce, které se konají každoročně jsou 
Jarní tvořivá dílna (konaná v týdnu před Veli-

konocemi), kde si děti mohou vysadit hrášek 
na Mendelovu pokusnou zahrádku, upléct si 
pomlázku či vybarvit vajíčko. Koncem měsíce 
května zahajujeme turistickou sezonu kon-
certem vážné hudby Hudba potichu i nahlas. 
Tento koncert je spojený  s vernisáží obrazů či 
fotografií.

Dále můžeme všechny děti pozvat v pátek 
27. června 2014 na tradiční Noc v muzeu 
spojenou s divadelním představením kočov-
ného divadla z Kyjova, zajímavými přednáška-
mi, soutěžemi a s pozorováním noční oblohy.

děkujeme Vám za rozhovor.

Představujeme 
Projekty
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co Přinesla dotace klientům  
havlíčkobrodského domova Pro seniory?

Na projekt „Rekonstrukce Domova pro seni-
ory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod“, který 
byl podpořen dotací z ROP Jihovýchod 
ve výši 1,6 milionu korun, jsme se zeptali 
ředitelky Sociálních služeb města Havlíčko-
va Brodu, paní bc. magdaleny Kufrové. 

Paní ředitelko, od kdy funguje domov 
pro seniory na reynkově ulici?
Výstavba Domova pro seniory, Reynkova 
byla zahájena v roce 1997. Příspěvková 
organizace Sociální služby města Havlíčkova 
Brodu vznikla 24. června 2002. Při vzniku 
organizace poskytovala služby: domov dů-
chodců, jídelny pro důchodce, pečovatelská 
služba, klub důchodců, jesle a stacionář pro 
alergické děti. Kapacita domova pro seniory 
v té době byla 120 klientů. S účinností zákona 
o sociálních službách v roce 2007 město 

Havlíčkův Brod reagovalo na potřeby zájemců 
o sociální služby vznikem nových služeb. 
V současné době v Domově pro seniory, 
Reynkova poskytujeme tři pobytové služby 
a to domov pro seniory s kapacitou 98 uživa-
telů, domov se zvláštním režimem s kapacitou 
28 uživatelů a odlehčovací pobytovou službu 
s kapacitou 5 uživatelů. Dále poskytujeme 
ambulantní službu denního stacionáře s ka-
pacitou 20 klientů a v domácnostech klientů 
službu pečovatelskou s kapacitou 300 klientů.

Pro koho jsou Vaše služby určeny? 
jak by měl zájemce o pobyt v domově 
postupovat? 
Domnívám se, že spektrum sociálních služeb 
musí pružně reagovat na demografický vývoj 
naší společnosti v návaznosti na potřebnost 
péče o staré občany. Mottem sociálních 

služeb je zůstávat co nejdéle ve svém přiro-
zeném prostředí v domácích podmínkách 
za pomoci rodiny a terénních či ambulantních 
sociálních služeb. Pokud však je tato péče 
již nedostačující, nastupují služby pobytové. 
V souvislosti s tímto trendem se mění složení 
klientů v pobytových službách a tím i péče 
o ně. Nabídka všech poskytovaných služeb se 
přizpůsobuje schopnostem uživatelů, kteří již 
nevyhledávají například celodenní výlety, ale 
využívají programy zaměřené na uchovávání 
sociálních dovedností. U uživatelů jsou zavá-
děny nové přístupy v péči, jako je ošetřovatel-
ský koncept bazální stimulace, metoda smy-
slové aktivizace či reminiscenční terapie. Též 
se zaměřujeme na péči o klienty s demencí, 
kde je důležité poznat jejich specifické potřeby 
a nastavit péči šitou na míru. Důležitou oblastí 
je vzdělávání pracovníku v sociálních službách 
v těchto oblastech, které musí jít ruku v ruce 
se změnou potřeb našich uživatelů. Příkladem 
je také vzdělávání v konceptu validace, což 
je komunikační přístup ke klientům s Alzhei-
merovou chorobou či jiným typem demence.

Pokud se na nás obrátí zájemce o sociální 
služby, společně s ním posoudíme, jaké služby 
pomohou řešit jeho životní situaci. Sociální 
pracovníci žadateli nabídnou z širokého spektra 
poskytovaných sociálních služeb tu, která 
dostatečně reaguje na jeho potřeby. Pokud se 
žadatel rozhodne službu využít, pomůžou mu 
sepsat žádost o poskytování sociální služby 
a seznámí ho se všemi informacemi s ní sou-
visejícími. V posuzování žádostí u pobytových 
služeb se řídíme sociální potřebností zájemce 
o sociální službu, jak je schopen se o sebe 
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postarat ve svém přirozeném prostředí či nikoli. 
Pokud je zájemce plně závislý na pomoci dru-
hých, může do domova nastoupit okamžitě.

díky projektu jste uzavřely dvě velké 
terasy, tak aby je mohli klienti využívat 
po celý rok, nejen v omezené době 
v létě. jak se to osvědčilo v praxi, jsou 
klienti spokojení? 
Klientům uzavřené terasy velmi vyhovují 
zejména pro to, že je můžou využívat celý rok 
a zároveň se zvětšil prostor k jejich využití.  
Místnosti slouží k setkávání klientů a jejich 
rodin, probíhají zde aktivizační programy, různé 
terapie, vystoupení dětí a podobně. Domnívám 
se, že vzhledem k vytvoření a zvětšením pro-
stor k setkávání našich uživatelů, jsme schopni 
poskytnout našim uživatelům mnohem kvalit-
nější  služby, než tomu bylo v minulosti.

Co bylo ještě z dotace vystavěno? 
navýšil se počet míst domova? 
Rekonstrukce domova pro seniory přines-
la zvýšení kapacity služby o čtyři lůžka. 
Byly vybudovány dva nové klimatizované 
dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením. 
S ohledem stále většího zájmu o naše služby 
jsme schopni tímto krokem uspokojit více 
potřebných zájemců o naše služby.

Dalším důležitým prvkem rekonstrukce je vy-
budování sprchových koutů ve vícelůžkových 
pokojích, které zde dlouhodobě našim klien-
tům chyběly. Dále byly přepaženy čtyřlůžkové 
pokoje mobilními zástěnami a tím je klientům 
poskytováno větší soukromí.  Na této rekon-
struované části se podílelo finanční částkou 
též město Havlíčkův Brod. Všechny rekonstru-
ované prostory jsou vymalovány v příjemných 

barvách a dělají radost uživatelům i zaměst-
nancům našeho zařízení.   

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se 
zasloužili o realizaci „Projektu Rekonstrukce 
domova pro seniory Reynkova,“ který přinesl 
radost a spokojenost na tváři našich uživatelů.

Zdravíme všechny klienty domova 
a děkujeme Vám za rozhovor.

Představujeme 
Projekty
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PoZnáVaCí steZKa  

jana ZrZaVého

Jan Zrzavý byl český malíř, básník, ilustrátor, rodák 

z Okrouhlice na Havlíčkobrodsku. Právě v malířově rodišti 

začíná poznávací stezka, která vede přes Vadín, Krásnou 

Horu, Lipnici, Babice a Olešnici zpět do Okrouhlice.  

Na trase stezky dlouhé 22 kilometrů je rozmístěno 

deset zastavení s odpočívadly a informačními tabulemi. 

Na nich můžete vidět reprodukce malířových obrazů, 

inspirované konkrétním místem se základními daty  

malířova života a úryvky textů, které se  

váží k danému dílu.


