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Foto: Michal Horák

AKTUÁLNÍ VÝZVY. 

VÍTE, NA CO MŮŽETE 

Z ROP JIHOVÝCHOD 

JEŠTĚ ŽÁDAT?

V současné době dobíhá poslední výzva 

z ROP Jihovýchod. Až tato výzva skončí, 

další už nebudou vypsány. 

Jedná se o:

Integrovaný plán rozvoje měst 3.1 – pro 

Brno a Jihlavu, organizace zřizované nebo za-

kládané těmito krajskými městy, nestátní ne-

ziskové organizace, vzdělávací instituce, malí 

a střední podnikatelé

Přesné znění výzvy na

www.jihovychod.cz/pro-zadatele/aktualni-vyzvy.

Od roku 2007 bylo do Kraje Vysočina a Jiho-

moravského kraje díky ROP Jihovýchod in-

vestováno už 13,9 miliardy korun. Převedeno 

na počty projektů to vychází tak, že díky dotaci 

je hotových už 616 projektů. Dalších 247 se 

nyní staví, buduje, opravuje, čili je v realizaci.

Newsletter Regionální rady Jihovýchod

Redakce: Martina Sobotková
sobotkova@jihovychod.cz

Adresa redakce: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Grafi ka: Pilot v.o.s. 

Vydavatel: Regionální rada regionu soudržnosti 
Jihovýchod

Nepodepsané články jsou dílem redakce.
Měsíčník je neprodejný.  MK ČR E 18968

O B S A H  č .  78 / 2 014
Slovo úvodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Jak jsme slavili v Lužánkách . . . . . . . . 4–5
Metodické pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Prázdninové putování 
po projektech Jihovýchodu   . . . . . . .  7-12
Kolik najdete rozdílů   . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Seznam schválených projektů ROP 
Jihovýchod na 48. Výboru Regionální 
rady 23. června 2014 . . . . . . . . . . . . . . .  14

Rozdělujeme téměř 
poslední dotace   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

Byli jsme na Piláku, víte kde to je? 
Měli byste.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16-17

Šroubovice DNA u dálnice D1 . . . . . . .  18

Zajímavosti ROP Jihovýchod . . . . . . . .  19



3

SLOVO ÚVODEM

Milí čtenáři, 
vítejte u prvního čísla newsletteru v elektro-
nické podobě. Elektronická verze má 
oproti tištěné několik velkých výhod. Mů-
žeme vám díky ní přinášet více článků 
s větším rozsahem a fotografi emi. V ne-
poslední řadě se snažíme šetřit přírodu.

Abyste nemuseli každý měsíc sledovat, jestli už 

se nám na stránkách objevil nový newsletter, mů-

žete se na našich webových stránkách přihlásit 

k jeho odběru. Pokaždé vám na e-mail pošleme 

zprávu s odkazem na nové číslo. Přihlaste se tady: 

www.jihovychod.cz/tiskove-centrum/newsletter. 

Pokud jste příjemce dotací z ROP Jihovýchod, bude 

vám odkaz na nové číslo elektronického newslette-

ru přicházet automaticky a přihlašovat se nemusíte. 

Doufáme, že se vám elektronická verze bude 

dobře číst. Na ještě více změn se můžete těšit 

v příštím čísle. Rádi přijmeme vaše tipy a ná-

měty na další zlepšení. Dejte nám vědět.

Další událostí, kterou se nevyplatí přehléd-

nout, je probíhající soutěž na facebookových 

stránkách Regionální rady Jihovýchod. V sou-

těži Za klenoty Jihovýchodu! hrajeme o tablet 

a další pěkné ceny. Mrkněte k nám na face-

book.

Pěkné dny

Martina Sobotková
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Celým odpolednem návštěvníky slovem provázeli herci divadla Facka, o hudební doprovod se postaralo rádio Krokodýl.

Na každého návštěvníka čekalo 12 zastavení s úkoly tema-

ticky spojenými s určitými turistickými zajímavostmi na jižní 

Moravě a na Vysočině, zde například místními zámky.

Získat hvězdu do soutěžní karty nebylo vždy jednoduché, 

do plnění úkolů se proto zapojili i rodiče.

Děti byly šikovné a zvládaly úkoly i přes nepřízeň počasí.

JAK JSME SLAVILI V LUŽÁNKÁCH

Kdo měl v neděli 18. května čas a nebál 

se vody, užil si v parku Lužánky v Brně 

zábavné odpoledne.

I přes vytrvalý déšť přišlo více než 500 rodin 

s dětmi, kterým ani pláštěnky a gumáky neza-

bránily nevyužít všechny pohybové aktivity, 

které pro ně byly připraveny.  

Vědomostní a sportovní úkoly tematicky za-

měřené na různé oblasti cestovního ruchu 

na jižní Moravě a na Vysočině poučily a se-

známily malé i velké účastníky s úspěšnými 

projekty. Na jejich opravu či vznik přispěl Re-

gionální operační program Jihovýchod penězi 

z Evropské unie a určitě stojí za to je navštívit. 

Den se konal na počest Dne Evropy.
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O doprovodný program se postarala městská policie 

a dobrovolní hasiči. Děti si díky nim mohly vyzkoušet svou 

zručnost v jízdě na kole a při hašení fi ktivního požáru.

Vystoupení mažoretek Sisi ze Šlapanic bylo příjemným 

kulturním zpestřením soutěžního odpoledne.

I přes vytrvalý déšť měli účastníci Hvězdobraní úsměv 

na tváři.

Rozhlédnout se po kraji nemusí být vždy tak náročné jako 

v přichystaném úkolu pro děti, stačí navštívit některou 

z nových krásných rozhleden.

Na Hvězdobraní se nejen rozdávaly odměny, ale také se losovali 

výherci krásných cen – horského kola, letu horkovzdušným ba-

lonem, vypůjčení auta na víkend, volných vstupenek a dalších.

ROP Jihovýchod spolufi nancuje úšpěšné projekty v Jiho-

moravském kraji a v Kraji Vysočina již od roku 2007.

Odpoledne s bohatým programem bylo určeno dětem 

a jejich rodičům, ale potěšilo i všechny spidermany, motýly, 

víly, batmany a různá další zvířata a postavy z říše fantazie.

HVĚZDOBRANÍ

ANEB ZÁBAVNÉ 

SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE 

PRO CELOU 

RODINU

Helena Zálešáková

oddělení komunikace ROP Jihovýchod
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METODICKÉ POKYNY

Věnujte prosím pozornost nově vydaným metodickým pokynům. Podrobné informace o nich vám zasíláme e-mailem a jejich celé 
znění najdete také na http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/metodicke-pokyny/vsechny-metodicke-pokyny.

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK 
PO 1. 6. 2014 (Metodický 
pokyn č. 10/2014)
Tento metodický pokyn upravuje postup zadava-

tele při zadávání zakázek, které nespadající 

pod aplikaci zákona č. 137/ 2006 Sb. o ve-

řejných zakázkách. Od 2. června 2014 vzniká 

povinnost řídit se aktualizovanými Závaznými 

postupy, které najdete v příloze metodického poky-

nu na webu. U zakázek na dodávky a služby, jejichž 

předpokládaná hodnota dosáhne částky 2 milio-

ny korun bez DPH a u zakázek na stavební práce, 

kde dosáhne částky 6 milionů korun bez DPH, 

je příjemce povinen poslat pozvánku na jednání hod-

notící komise příslušnému Odboru implementace. 

Více se dočtete na webu v sekci Metodické pokyny. 

OZNAČOVÁNÍ DOKLADŮ
(Metodický pokyn 
č. 11/2014)
Na základě požadavku Auditního orgánu Minis-

terstva fi nancí ČR musí být od 4. července 2014 

na účetních dokladech uvedeno regis-

trační číslo a název projektu, ke kterému 

se doklady vztahují, přímo v textu faktury. 

V případě, že na dokladu nebudou tyto náležitosti 

uvedeny, budou výdaje na něm v rámci kontroly 

žádosti o platbu označeny za nezpůsobilé. Tato 

povinnost se vztahuje pouze na doklady vystave-

né na základě smluv uzavřených jako výsledek 

zadávacích řízení, které jsou vyhlášené po nabytí 

účinnosti tohoto metodického pokynu. Více se 

dočtete na webu v sekci Metodické pokyny.

ZPŮSOB ZAHAJOVÁNÍ 
VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ 
ZADÁVANÝCH DLE 
ZÁVAZNÝCH POSTUPŮ 
PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK 
(Metodický pokyn 
č. 12/2014)
Nový metodický pokyn navazuje na pokyn 

číslo 10/2014 a upravuje postup zadavatele 

při zahajování výběrových řízení pro zadávání 

zakázek. Pokyn aktualizuje dokument Zá-

vazné postupy, konkrétně bod číslo 6.5.1

a bod číslo 12.2. Více se dočtete na webu 

v sekci Metodické pokyny.

SPORTOVCI V BRNĚ 
MOHOU VYUŽÍT 
NOVÝ SPORTOVNÍ AREÁL 

Díky evropské dotaci je opravený spor-
tovní areál při Masarykově základní 
a mateřské škole v Brně. Hřiště využívají 
nejen žáci a děti ze školy, ale také široká 
veřejnost. Zahrát si zde můžete basket-
bal, volejbal, futsal. Potrénovat můžete 
na 120 metrů dlouhém běžeckém okru-
hu a 50metrové běžecké dráze. Pro veřej-

nost je areál zdarma přístupný ve všední 
dny od 16.00 do 18.00 hodin a o víken-
dech od 15.00 do 18.00 hodin.

SPORTOVNÍ AREÁL 

PŘI MASARYKOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

A MATEŘSKÉ ŠKOLE

Místo: Brno, Zemědělská 29

Dotace z ROP Jihovýchod:

4,3 milionu korun
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PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ 
PO PROJEKTECH 
JIHOVÝCHODU

1. Klášter Želiv
2. ZOO pěti  konti nentů 
3.  Kostel Nanebevzetí  

Panny Marie v Polné
4. Rozhledna na Mařence
5. Rozhledna Přítluky
6. Vyhlídková věž Nedánov
7.  Brněnské 

architektonické stezky
8.  Cyklostezka

Přibyslav–Sázava
9.  Poznávací stezka Jana 

Zrzavého v Okrouhlici

10.  Židovské muzeum v Třebíči – 
Dům Seligmanna Bauera

11. Zřícenina hradu Cornštejn
12. Zámek Blansko
13.  Přírodní koupací biotop 

Bohuslavice u Kyjova
14.  Koupaliště Červenka 

v Boskovicích
15. Thermal Pasohlávky

Už jste byli letos u moře, na horách i v lázních? A co se vydat 

po klenotech Jihovýchodu? Po letech strávených v oblasti do-

tací vám tento název oblasti určitě už nezní tak exoticky, ale 

věřte, že spousta míst na vás neobvykle působit bude.

Co se takhle na kole projet krajinou Posázaví, kde se donedávna projížděl 

pouze vlak? Ano, je to možné a vřele vám to doporučujeme v Přibyslavi. 

Nebo co si vyjet se podívat po konkrétních místech, která k tvorbě inspirova-

la malíře Jana Zrzavého? I takovou máme na Jihovýchodě naučnou stezku 

v Okrouhlici a okolí. Můžete se vydat vykoupat do koupaliště v Bohuslavicích, 

které je přírodní a dokonce se samo čistí. A nebo se svézt na toboganu dlou-

hém 143 metrů v Pasohlávkách! To už je jízda panečku. Takže hurá na to. 

Na následujících stránkách vám doporučujeme návštěvu 15 zajímavých míst 

projektů podpořených dotací z ROP Jihovýchod, o dalších zase někdy příště.

Foto: judacreative.cz

1. Klášter Želiv
2. ZOO pěti  konti nentů 
3. Kostel Nanebevzetí

Foto: judacreative.cz
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Želivský klášter najdete v obci Želiv, 14 kilomet-

rů od Pelhřimova. Klášter je unikátním a jedineč-

ným dílem architekta Jana Blažeje Santiniho, 

patří mezi nejdůležitější skvosty Vysočiny. Při 

prohlídce areálu kláštera si můžete prohlédnout 

nádherný kostel Narození Panny Marie i s kůrem 

a presbytářem, malovaný refektář, opatskou sa-

kristii, kapitulní síň, nádvoří, ostatní budovy a vý-

stavní prostory s barokními obrazy a sochami, 

které byly mnoho let v depozitáři. Na prohlídku 

do areálu kláštera můžete vyrazit od pondělí 

do soboty na 10., 14. nebo 16. hodinu. V neděli 

se prohlídky konají ve 14.00 hodin a v 16.00 

hodin. Prohlédnout si můžete také klášterní pi-

vovar, každý den ve 13.00 hodin. Vyplatí se sle-

dovat také web www.zeliv.eu, kde budou zve-

řejněny termíny speciálních nočních prohlídek. 

13. a 14. září se zde koná Poutní jarmark. Sloužit 

se při něm bude poutní mše svatá, budou vy-

staveny ostatky faráře Arského, nakoupit může-

te na řemeslném trhu, vyzkoušet bude možné 

střelbu z kuše a proběhne také ukázka středově-

kých střelných zbraní. Ochutnat můžete klášterní 

pivo, medovinu a další občerstvení.

Všech pět kontinentů můžete navštívit za jediný 

den v malebném údolí řeky Jihlávky. ZOO je si-

tuovaná v údolí, ale přitom 10 minut pěšky z his-

torického jádra města. V jihlavské ZOO je k vidění 

téměř 200 druhů exotických zvířat, včetně těch, 

která jsou ohrožena vyhubením. Díky dotaci se 

můžete těšit na šest nových pavilonů, které jsou 

stylizované v duchu procházky pěti kontinenty 

planety. Jihlavská ZOO byla jednou z prvních 

zahrad „bez mříží“, specializuje se na chov koč-

kovitých šelem, opic a plazů. Expozice Australská 

farma napodobuje typickou architekturu austral-

ského venkova, kterou po odchodu původních 

obyvatel mohla obsadit divoká australská zvířata. 

V obývacím pokoji poskakují klokani, v dřevníku je 

možné zahlédnout skupinu papoušků a ve skříni 

vakoveverky létavé. V expozici Africké savany 

můžete vidět nejrůznější africké kopytníky. Nej-

větším lákadlem jsou tři žirafí samci. Zebry, vo-

dušky Abok a také nejrůznější noční živočichové. 

Jihlavská ZOO má otevřeno každý den od 8.00 

do 18.00 hodin.

Chrám Nanebevzetí Panny Marie je monu-

mentální raně barokní stavbou, která byla pro-

hlášena národní kulturní památkou. Kostel je 

dominantou celého polenského náměstí, ale 

jeho význam přesahuje hranic města i regio-

nu. Je pokládaný za jednu z nejvýznamnějších 

barokních památek v českých zemích. Při pro-

hlídkové trase v chrámu si můžete prohlédnout 

interiér kostela, sály s exponáty, které se týkají 

historie kostela, vystoupat do expozice bytu 

zvoníka, prohlédnout si zvonici a nádherný vý-

hled z věže do malebného okolí města.  V kos-

tele je otevřeno celoročně od úterý do soboty 

od 9.00 do 12.00, 13.00 až 16.00 hodin. 

O nedělích a svátcích od 11.00 do 12.00 ho-

din, a od 13.00 do 16.00 hodin. V pondělí je 

zavřeno.

1. KLÁŠTER ŽELIV 2. ZOO PĚTI KONTINENTŮ

3. KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V POLNÉ

Foto: Tadeáš Róbert Spišák

Foto: www.jihlava.cz

ZOO / zvířata věžkostel
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Dva roky provozu má za sebou nová roz-

hledna na Přítlucké hoře. Ze stylové dřevěné 

rozhledny s ocelovou konstrukcí budete mít 

krásný výhled na svahy osázené úrodnými vi-

nicemi, na nedaleké Novomlýnské nádrže, Pá-

l avu a Bílé Karpaty. Na rozhlednu vystoupáte 

po 108 schodech. K rozhledně vede naučná 

stezka, nahoře na vás čeká dřevěný přístřešek 

a sociální zařízení. K rozhledně vede naučné 

stezka. Výlet můžete začít od nádraží z Rakvic, 

Zaječí anebo z Přítluk. Z Přítluk směrem na Za-

ječí je na rozhlednu nejkratší cesta. Všechny 

jsou dobře turisticky značené, stačí si vybrat. 

Na informačních cedulích se dočtete o zajíma-

vostech okolí.

Na nejvyšším bodě Třebíčska, vrcholu Mařenka 

(711 metrů nad mořem) se můžete pokochat 

výhledem z nové stejnojmenné rozhledny. Kom-

binací obvodového pláště z kamene a kovové 

konstrukce schodiště se dřevěnými prvky vznikla 

unikátní 31 metrů vysoká stavba, na jejímž vrcho-

lu je zastřešené vyhlídkové molo. Původní rozhled-

na na hoře Mařence sloužila poutníkům k výhledu 

do širokého okolí. Podle pamětníků bylo za dob-

rého počasí vidět až do sousedního Rakouska. 

V 50. letech minulého století se však při silné bouři 

zřítila. Díky dotaci byla v roce 2012 znovu obno-

vena. Je přístupná celoročně po cyklostezkách 

č. 5216 a 5104, a to pouze pěšky nebo na kole.

Vrchol Nedánov se nachází ve výšce 368 me-

trů nad mořem v těsné blízkosti obce Bolera-

dice. Na vrcholu kopce byla v roce 2009 

zpřístupněna vyhlídková věž. Dřevěná stavba 

rozhledny s kovovými prvky měří 26 metrů. 

Její umístění na Nedánově umožňuje návštěv-

níkům výhled do širokého okolí. Na severo-

západě je vidět Brno jako na dlani s okolními 

kopci Drahanské vysočiny, jižnímu směru do-

minují vrchy Pálavy se zrcadlící se vodní hladi-

nou Novomlýnských jezer pod nimi. Východ 

a jihovýchod lemují vrcholky Bílých a Malých 

Karpat, pod nimiž leží obce a městečka slo-

venského Záhoří. Na severu a severovýchodě 

vystupují kopce Ždánického lesa s dominan-

tou vrchu Strážov a tmavé zalesněné obrysy 

Chřibů. Rozhledna stojí vedle místa bývalého 

průzkumného vrtu hlubokého 5,5 kilometru 

a vede k ní zeleně značená turistická stezka. 

Po Pálavě je Nedánov nejvyšší přístupná tu-

ristická vyhlídka na jih od Brna. Rozhledna je 

přístupná celoročně. www.boleradice.cz

5. ROZHLEDNA PŘÍTLUKY4. ROZHLEDNA NA MAŘENCE

6. VYHLÍDKOVÁ VĚŽ NEDÁNOV

pěšky na kolerozhledna
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V Brně jsou všem milovníkům funkcionalistické 

architektury k dispozici unikátní značené stezky. 

Věřte nám, toto stojí za pozornost. Na interneto-

vých stránkách www.bam.brno.cz je zpřístup-

něná databáze 400 architektonických objektů 

s údaji o jejich přesné adrese, GPS souřadnicích, 

MHD zastávkách v blízkosti a zpřístupnění pro 

veřejnost. V podobě krátkých textů a audiona-

hrávek ke stažení je zde zachycena i stručná his-

torie těchto staveb, okolnosti jejich vzniku, životní 

osudy majitelů i architektů. Součástí databáze je 

fotografi cká a plánová dokumentace a interak-

tivní mapa Brna, která umožní snadné vyhledá-

vání objektů a plánování tematických procházek 

po jedné z devíti navržených tras nebo sestavo-

vání vlastní architektonické stezky. Princip je jed-

noduchý: z webu si vyberete trasu, stáhnete si 

nahrávky o domech či jiných památkách do mo-

bilu a pak můžete podle mapy vyrazit. Mapu si 

můžete vytisknout z webu či zdarma získat na vy-

značených místech. Každý architektonický skvost 

trasy má před sebou na chodníku značku, takže 

přesně víte, kdy si o něm poslechnout nahrávku.

Za téměř tři roky od otevření, cyklostezka, 

která vede romantickou trasou bývalé že-

lezniční trati v délce devíti kilometrů, získala 

věhlas v širokém okolí. Město Přibyslav se 

rozhodlo k výstavbě cyklostezky využít více 

než 100 let starou železniční trať a zachovat 

návštěvníkům toto výjimečné místo. Cyklo-

stezka tak vede půvabným prostředím bio-

koridoru horního toku řeky Sázavy, typickou 

krajinou Vysočiny – lesem, polem i kolem 

skalních stěn. Cyklostezka je vhodná pro pěší 

turisty, cykloturisty, in-line bruslaře, vozíčkáře 

i maminky s kočárky. Na trase stezky jsou zří-

zena dvě větší odpočinková místa a stojany 

na kolo. Po cestě si můžete na informačních 

tabulích přečíst podrobnosti o cyklostezce, 

okolních obcích a historii železniční trati.

Jan Zrzavý byl český malíř, básník, ilustrátor, 

rodák z Okrouhlice na Havlíčkobrodsku. Prá-

vě 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 de-

set zastavení s odpočívadly a informačními ta-

bulemi. Na nich můžete vidět reprodukce malí-

řových obrazů, inspirované konkrétním místem 

se základními daty malířova života a úryvky 

textů, které se váží k danému dílu. Zastavení 

jsou dle možností vybudována v místech, kde 

skutečně vznikaly obrázky s příslušnými krajin-

nými motivy. Poznávací stezku můžete projít 

pěšky, projet autem i na kole. Poznávací stezka 

je součástí aktivit sdružení Za záchranu rodné-

ho domu Jana Zrzavého v Okrouhlici.

7. BRNĚNSKÉ 
ARCHITEKTONICKÉ STEZKY 

8. CYKLOSTEZKA PŘIBYSLAVSÁZAVA

9. POZNÁVACÍ STEZKA JANA ZRZAVÉHO V OKROUHLICI

Foto: judacreative.cz

Foto: Evžen SobekFoto: Barbora Ponešová

autemarchitektura na kolečkových bruslích
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Opravou domu číslo 77 v Třebíči, se podařilo 

zachránit a znovu využít kulturní památku v ka-

tastrofi ckém stavu, jako muzeum se stálou ex-

pozicí židovského bydlení a obchodu. Do domu 

Seligmanna Bauera můžete kromě venkovního 

vchodu vejít i vchodem přímo z ochozu (tzv. 

ženské galerie) Zadní synagogy, odkud pak po-

kračuje prohlídková trasa pro turisty. Seznámíte 

se zde se způsobem života zaniklé židovské ko-

munity, zejména s jejími běžnými zvyky. Může-

te navštívit dobové vetešnictví a funkční košer 

kuchyni, kde se budou příležitostně připravo-

vat tradiční židovská jídla. V prvním patře jsou 

k vidění obytné místnosti zařízené vybavením 

z meziválečné doby. Prodej vstupenek a prů-

vodcovské služby zajišťuje TIC Zadní synagoga. 

Otevírací doba židovského muzea je o prázdni-

nách každý den od 9.00 do 18.00 hodin. 

Rozhlehlá a turistům přístupná romantická zřícenina gotického hradu Corn-

štejn, postaveného ve 14. století, se tyčí nad Vranovskou přehradou. Hrad 

stojí na úzké šíji, kterou ze dvou stran obtéká řeka Dyje. Sice v rozvalinách, 

ale středověk tu na vás stále dýchá a zdejší atmosféra je navíc opředena ta-

jemnými pověstmi. Za kouzlem hradu putují ročně davy turistů. Cornštejn 

byl v roce 2008 v anketě MF Dnes vyhlášen jako nejromantičtější místo jižní 

Moravy. Nově můžete vystoupat na oválnou dělostřeleckou baštu s vyhlíd-

kovou plošinou a prozkoumat také hradební sklepení. Kolem korun hradeb-

ních zdí jsou postaveny dřevěné ochozy, ze kterých je krásný výhled do údolí 

řeky Dyje, k Bítovu a na Chmelnici. V nové zastřešené čekárně můžete v klidu 

posvačit a posilnit se před další cestou. V létě se na hradě konají divadelní 

představení s ukázkami soubojů s historickými zbraněmi. Hrad má otevřeno 

denně od 9.00 do 17.00 hodin, poslední prohlídka začíná v 16.00 hodin.

Historie blanenského zámku sahá až do 14. století. V průběhu 

18. a 19. století zde žila řada osobností. Například rakouský vědec 

baron Karel Ludvík z Reichenbachu, jazykovědec Josef Dobrovský 

nebo malíř Josef Mánes.  Díky dotaci je zámek přístupný i handica-

povaným občanům nebo rodičům s kočárky. Vznikla zde také nová 

expozice s názvem Chemická laboratoř barona Reichenbacha. Dále 

se můžete těšit na expozice: Objevitelé Moravského krasu, Hrady 

blanenského okolí, Nejstarší hutě, Historie měřící techniky, Bydlení 

na blanenském zámku, Figurální litina z blanenských železáren a Byd-

lení na blanenském zámku. Zámek má otevřeno mimo pondělí každý 

den od 9.00 do 17.00 hodin, poslední vstup je možný v 16.00 hodin.

10. ŽIDOVSKÉ MUZEUM V TŘEBÍČI  DŮM SELIGMANNA BAUERA

11. ZŘÍCENINA HRADU CORNŠTEJN 12. ZÁMEK BLANSKO

Foto: Lukáš Skalický

Foto: Ivo Žák

muzeum hrad / zámek
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Pět kilometrů od středu Kyjova leží vesnička 

Bohuslavice. Obcí protéká říčka Kyjovka, kolem 

ní se táhnou louky a nad nimi se zvedají zales-

něné svahy Ždánického lesa a Chřibů. Usazené 

a skryté v kopcích za bohuslavickým kostelem, 

čeká na návštěvníky nádherné přírodní koupališ-

tě. Lokalita je umístěna v jihozápadní části obce, 

mimo zastavěnou část, ale přesto jen 500 metrů 

od centra obce. Bylo vybudováno z předešlého již 

nefunkčního koupaliště. Jedná se o koupací bio-

top, tedy koupaliště s přírodním systémem fi ltrace 

vody bez chemikálií. Spojuje v sobě funkci okras-

ných jezírek s možností koupání. V areálu strávíte 

den plný pohody, zábavy a odpočinku. Zejména 

malí návštěvníci koupaliště se dosyta vydová-

dí na dětské skluzavce, při hraní stolního tenisu 

a závěsných kuželek. Otevírací doba koupaliště 

je v srpnu každý den od 10.00 do 20.00 hodin. 

Aqualand Moravia najdete v obci Pasohlávky, na severním břehu nádrže 

Nové Mlýny, otevřen byl v minulém roce a získal si věhlas snad celé jižní 

Moravy. Komplex celoročně provozovaného areálu se rozkládá na ploše 

téměř šesti hektarů. Návštěvníci zde mohou využít 20 tobogánů a skluza-

vek s délkou 1,7 kilometru. Dále 12 bazénů s celkovou vodní plochou 

3 000 m2, najdete zde vnitřní bazény s chrliči, vodními hřiby či divokou 

řekou, bazén s vlnobitím, a rozsáhlý vnitřní tropický ráj. Využít můžete také 

24 saun a procedur v římských lázních o rozloze 2 400 m2, například 

fi nskou saunu, biosaunu, infrasaunu, areál římských lázní, vířivku, masážní 

lavici a mnohé další. Pro relaxační bazény a wellness je použita geotermál-

ní voda z vrtu v Mušově, který má osvědčení přírodního léčivého zdroje.  

V Pasohlávkách je otevřeno každý den od 9.00 do 21.00 hodin.

Do Boskovic se můžete vydat vykoupat. Díky dotaci zde k rekreač-

nímu bazénu přibyl plavecký bazén a dvouúrovňový bazén pro děti. 

V areálu najdete i dojezdový bazén, do kterého ústí čtyřproudová sklu-

zavka a tobogán. Nové jsou i atrakce v rekreačním bazénu. Kromě 

vodních radovánek si v areálu můžete užít i další sportovní aktivity. 

Půjčit si zde můžete náčiní na pétanque, badminton, stolní tenis, soft 

tenis, létající talíř, ringo, také lehátka a slunečníky. Sportovat můžete 

na beachvolejbalovém hřišti, malém hřišti na kopanou a trampolíně. 

Otevírací doba koupaliště je od 9.00 do 20.00 hodin.

13. PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP BOHUSLAVICE U KYJOVA 

15. THERMAL PASOHLÁVKY14. KOUPALIŠTĚ ČERVENKA 
V BOSKOVICÍCH

Foto: Bohumil Feruga

Foto: Marek Hajkovský

koupání
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Můžete sami porovnat, kolik změn k dobrému proběhlo díky dotaci z ROP Jihovýchod.

KOLIK NAJDETE ROZDÍLŮ?

RÁJ PERMONÍKŮ – ZPŘÍSTUPNĚNÍ 

KULTURNÍ PAMÁTKY TĚŽNÍ VĚŽE 

DOLU KUKLA V OSLAVANECH

Místo: Oslavany

Dotace z ROP Jihovýchod: 

13,4 milionu korun

Otevírací doba: 

SRPEN

každý den od 9.30 do 18.30

ZÁŘÍ

o víkendech od 10.00 do 18.00

Více: www.permonium.cz
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SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ ROP JIHOVÝCHOD 
NA 48. VÝBORU REGIONÁLNÍ RADY 23. ČERVNA 2014

OBLAST 
PODPORY ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU POŽADOVANÁ 

DOTACE V KČ

PROJEKTY DOPORUČENÉ K FINANCOVÁNÍ  NEJISTÁ ČÁST ALOKACE

1.1 Kraj Vysočina II/360 ul. Rafaelova–Pocoucov 124 797 383

1.1 Kraj Vysočina
II/602 hr. kraje–Pelhřimov, 4. stavba – 
úsek č. 1

91 047 490

1.1 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje III/00221 Ladná, most 00221-2 59 425 418

1.1 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje II/377 Brťov průtah 32 544 736

1.1 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje III/40819 Hradiště průtah 46 525 770

1.1 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje III/37418 Boskovice, Chrudichromská 28 156 550

1.1 Kraj Vysočina
II/347 Světlá n. S. – D1, 2. stavba – 
úsek č. 1

76 981 353

OBLAST 
PODPORY ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU POŽADOVANÁ 

DOTACE V KČ

PROJEKTY DOPORUČENÉ K FINANCOVÁNÍ

3.1 Statutární město Brno Domov pro seniory, Foltýnova 21, Brno - odstranění bariér a zvýšení lůžkové kapacity 39 049 394

3.1 Statutární město Brno Sportovně – rekreační plocha Kartouzská, Brno 9 325 113

3.1 Statutární město Brno
Relaxační a pohybové prostory ZŠ, Bosonožské náměstí 44, včetně technického 
a sociálního zázemí

14 171 164

3.1 Statutární město Brno Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity v MČ Brno-sever 5 338 814

3.1 Statutární město Brno Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená 9 544 691

3.1 Statutární město Brno Regenerace sportovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, Čechyňská 5 065 062

3.4 Kraj Vysočina Badatelská centra pro přírodní vědy 42 069 107

OBLAST 
PODPORY ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU POŽADOVANÁ 

DOTACE V KČ

PROJEKTY DOPORUČENÉ K FINANCOVÁNÍ

4.2 Jihomoravský kraj Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje 1 597 749
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ROZDĚLUJEME TÉMĚŘ POSLEDNÍ DOTACE

Výbor Regionální rady Jihovýchod 

schválil 23. června více než 82 milio-

nů korun dotací pro Brno, 42 milionů 

korun dotací na Badatelská centra pro 

přírodní vědy na Vysočině a téměř 500 

milionů korun na zásobní projekty sil-

nic II. a III. třídy v obou krajích.

Celkem sedm projektů modernizace silnic 

II. a III. tříd za téměř 500 milionů korun získalo 

příslib dotace v režimu tzv. nejisté části aloka-

ce a bude na ně přesunuto kurzové riziko, což 

znamená, že jim reálná výše dotace bude při-

dělena až dle vývoje kurzu. Na tyto projekty 

budou také přesunuty všechny peníze, které 

budou průběžně zbývat nebo se vracet zpět 

z probíhajících projektů. Buď jde o úspory 

v projektech – příjemce vysoutěží nižší cenu 

díla, nebo příjemce vrací část dotace za po-

chybení v projektu. Na uspořené peníze čekají 

projekty silnic např. v Pocoucově – Rafaelova 

ulice, 4. stavba na úseku hranice kraje–Pelhři-

mov, průtahy Brťovem nebo Hradištěm a další. 

„Díky dlouholeté analýze čerpání dotací 
velmi reálně předpokládáme, že se na tyto 
projekty v závěrečné fázi programu peníze 
dostanou. Navíc touto cestou docílíme vy-
čerpání všech peněz, které máme k dispo-
zici,“ řekl Artur Zatloukal, ředitel Úřadu Regio-

nální rady Jihovýchod.

Město Brno se může díky dotaci více než 

39 milionů korun pustit do budování nového 

samostatného oddělení se zvláštním reži-

mem v Domově pro seniory Foltýnova. 

Zařízení bude určeno pro osoby se sníženou 

soběstačností z důvodu chronického duševní-

ho onemocnění. Součástí projektu je také od-

stranění fyzických bariér, bude přistavěn nový 

evakuační výtah a stávající zastaralé a nevyho-

vující výtahy budou vyměněny za nové.

V městské části Brno-sever se obyvatelé mo-

hou těšit na projekt Regenerace veřejných 

prostranství pro volnočasové aktivity

za 5,3 milionu korun dotací, díky němuž vznik-

ne nové sportoviště pro míčové hry, plocha pro 

parkour a fi tness, in-line dráha, lanovka nebo 

zákoutí s grilem a posezením. Přístup na hřiště 

bude bezbariérový a celý prostor bude dopl-

něn lavičkami vhodnými pro odpočinek.

Celkem bylo městu Brnu tentokrát schváleno 

82,5 milionu korun dotací. Další projekty, které 

dotaci získaly, jsou Sportovně-rekreační 

plocha Kartouzská, Relaxační a pohy-

bové prostory ZŠ Bosonožské nám. 44, 

školní Víceúčelové hřiště při ZŠ Ote-

vřená v Žebětíně a Regenerace spor-

tovišť v lokalitách Vsetínská, Trýbova, 

Čechyňská.

Neméně zajímavý je i projekt Badatelská 

centra pro přírodní vědy s dotací 42 

milionů korun, Kraj Vysočina tak pokračuje 

v modernizaci středních škol prostřednictvím 

dotace z ROP Jihovýchod. Po schválených 

projektech Od myšlenky k výrobku a Od my-

šlenky k výrobku 2, které cílily na střední školy 

s technickým zaměřením, je tu projekt Badatel-

ských center pro přírodní vědy, díky kterému 

v každém z pěti gymnázií na Vysočině (Jihlava, 

Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Žďár nad 

Sázavou) vznikne specializovaná učebna se 

sedmi pracovišti vybavenými moderním pří-

strojovým zařízením.

Moderní vybavení bude sloužit pro výuku fy-

ziky, chemie, přírodopisu a další badatelské 

činnosti. Studenti tak budou moci nejen při 

studiu, ale i v rámci různých kroužků, využívat 

termokamery, kamery s vysokorychlostním 

snímáním, spektrometry, různé přístroje pro 

analýzu vzorků, kvalitní mikroskopy, mlžnou 

komoru a další přístrojové vybavení, které jim 

pomůže lépe porozumět nejen probírané látce, 

ale také zajímavým jevům kolem nás. Jedním 

z cílů projektu je umožnit studentům práci 

s přístrojovým vybavením, se kterým se pak 

mohou setkat při pokračování studia na vyso-

kých školách s přírodovědným zaměřením.

Kateřina Dobešová

tisková mluvčí 

a vedoucí oddělení komunikace

Úřad Regionální rady Jihovýchod
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Hřiště pro předškolní děti je vedle budovy s občerstvením. Rodiče tak mají dobrý přehled 

o hrajících si dětech. 

BYLI JSME NA PILÁKU, VÍTE KDE TO JE? MĚLI BYSTE.

Pondělí, 28. července

Lenošivé pondělní dopoledne, trochu pod 

mrakem. Deštník v kabelce signalizuje, že 

každou chvíli může přijít sprška. U Pilské 

nádrže to vypadá, že to zas tak nikomu 

nevadí. Za prvé se dá v pohodě schovat 

pod širokou střechou budovy s občer-

stvením a za druhé je přeci otevřen nový 

areál, tak proč se potit doma, trocha deš-

tě ještě nikoho nezabila. Počasí nepočasí, 

tady je opravdu příjemně živo.

PILSKÁ NÁDRŽ 
NEBOLI PILÁK
Nový areál Pilák je v provozu necelý měsíc. Kdysi 

to bylo vyhlášené místo pro koupání pro celé okolí, 

postupem let chátralo a problémy s kvalitou vody 

tomu také nepomohly. Díky dotaci vznikl celý vol-

nočasový areál. „Myslím, že to Žďáru prospělo. 
Všichni se neplácají jenom u vody, ale můžou 
se tady aj vyžít sportovně. Takže je to krásný.“
Uvádí paní Alena ze Žďáru, která se právě baví 

s vnoučaty při hře discgolf, o které bude řeč dále. 

Pilák se nachází na konci města vedle Pilské 

nádrže. Žďáráci to mají pěšky celkem blízko 

i z centra, ostatním je k dispozici velké parkoviš-

tě. Pokud dorazíte vlakem jako já, doporučuji se 

svézt emhádéčkem přímo před vstup areálu. 

MALINOVKA, 
DVANÁCTKA, HAMBÁČ 
Srdcem areálu je oválná dřevěná budova s ob-

čerstvením, kolem které jsou umístěny stolky 

s posezením. Sedící rodiče tak odsud mají 

dobrý přehled o sportujících či hrajících si rato-

lestech. Slečny ve stánku s občerstvením mají 

prý samozřejmě největší nával o víkendech 

a u hostů teď nejvíce frčí kuřecí a hovězí ham-

burgery. Mohu potvrdit. 

Z druhé strany budovy se v půjčování pálek, 

golfových holí, míčů a kol nezastaví správky-

ně areálu Hana Žigraiová. „Kolik lidí tu za den 
projde, ani nestačím evidovat.“ Směje se 

s nadsázkou a přitom pečlivě zapisuje. Nej-

větší zájem je o minigolf, pingpongové pálky 

a discgolf. 

ŽĎÁRSKÝ SANTINIHO OKRUH ZA 

POZNÁNÍM A AKTIVNÍM VYŽITÍM

Předpokládaná dotace z ROP Jihovýchod: 

22,9 milionu korun

Otevírací doba areálu: 9.00–20.00 hodin

Vstupné: zdarma

Ceník půjčovny na www.pilak.cz



17

REPORTÁŽ 
Z PROJEKTU

Oblíbená lanová dráha. Za dětmi v pozadí je sousoší, které symbolizuje hranici Čech a Moravy. Venkovní fi tness stroje zkouší všechny věkové kategorie. 

DISCGOLF, 
A TO JE CO?
Nejedná se o disco na golfovém hřišti, jak se na-

bízí, ale o hru založenou na házení disku do oce-

lového koše. Pravidly se přibližuje golfu, proto ten 

název. Košů neboli jamek tady mají také devět. 

Minigolf má jak jinak než stylových 18 jamek. 

Oblíbený je i fi tpark se stroji na cvičení pod ši-

rým nebem. Další paní, důchodkyně Věra ze 

Žďáru vypráví: „Vyzkoušela jsem už dneska 
všechny posilovací stroje kromě hrazdy. 
Pamatuju si, jak jsme na ní cvičili ve škole, 
teď už bych tam nevyskočila.“ Usmívá se 

ale přesto moc spokojeně. Důchodci hlídající 

vnoučata jsou tu dnes vůbec početná skupina. 

A užívají si to, jak je vidět, obě generace. Mladá 

maminka Marie Kasalová podotýká, že by při-

vítala ještě více aktivit pro puberťáky.  

CYKLOSTEZKA NA HRANICI 
ČECH A MORAVY 
Kolem areálu vede cyklostezka dlouhá 2,5 ki-

lometru do Polničky. Příjemnou projížďku ko-

lem nádrže si můžete prodloužit dále jak je libo 

po Vysočině.  In-line bruslaři jezdí i několikrát 

do Polničky a zase zpět. Hezkého prostředí mů-

žete využít i bez sportovních aktivit, jak říká sleč-

na Martina Velínová:  „Je to romantické místo, 
chodíme sem na procházku s přítelem.“

Když připočtete hřiště po mladší děti, další hři-

ště pro předškoláky, lanovou pyramidu, lano-

vou dráhu, stolní tenis, to vše na břehu nádrže 

s možností opalováni se na dece nebo i koupá-

ní, den tady uteče, ani nevíte jak.

Martina Sobotková

oddělení komunice ROP Jihovýchod
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Chceme vám představit projekt, na který se 
budete moci vydat už na jaře příštího roku. 
Troufáme si říci, že kolem něj budeme projíž-
dět téměř všichni, neboť se nachází hned ve-
dle dálnice D1, u Velkého Meziříčí. Až budete 
potřebovat při jízdě pauzu, víte kam odbočit.

Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí, který je 

v nadmořské výšce 556 metrů vznikne nová 

rozhledna ve tvaru šroubovice DNA o celkové 

výšce 36 metrů. Architekt Václav Hlaváček 

vysvětluje, proč zrovna šroubovice:  „K Fajto-
vě kopci se stáčí dálnice v táhlém oblouku 
od Prahy i od Brna. V pohledu od protileh-
lého svahu nad Velkým Meziříčím dálnice 
kopec protíná, v zápětí přepíná hluboké 
údolí. Kopec není solitér a součást zvlněné 
krajiny Vysočiny. Proto rozhledna se svými 
32 metry není navržena jako monument, ale 
jako jemný, křehký akcent v kraji-
ně. Letmo si ho všimnete, měl by 
zaujmout svojí elegancí, štíhlostí, 
příjemně překvapit, na chvilku, 
jako akord. Organický tvar tří 
vzájemně propletených stvolů je 
pouhým opisováním přírodních 
tvarů, svázaných statickým vý-
počtem. Pro odlehčení skrytého 
pachtění a náročnosti kopie pří-
rody slouží kontinuální světelný 
efekt jedné vertikály.“

V podsadě rozhledny budou toale-

ty, úschovna a půjčovna sportov-

ních turistických potřeb, doplňkový 

prodej map, suvenýrů, balených 

nápojů a potravin. Kolem rozhledny si budete 

moci sednout na lavičkách a kochat se výhle-

dem do okolí.

Pomocí projektu chce Velké Meziříčí přilá-

kat do města turisty jedoucí po D1. Odtud 

bude rozhledna dobře viditelná, dostupná je 

z ní do pěti minut. Že má město opravdu co 

nabídnout, posuďte sami: zámek, historické 

centrum, židovské a církevní památky, přírod-

ní park údolí Balinky. Dohlednost rozhledny je 

70 kilometrů.

ŠROUBOVICE DNA U DÁLNICE D1

Položení základního kamene rozhledny na Fajtově kopci 13. června 2014

Foto: Petr Zezula
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ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY CR 

NA FAJTOVĚ KOPCI O STYLOVOU 

ROZHLEDNU S PŘÍSLUŠENSTVÍM

Místo: Velké Meziříčí

Předpokládaná dotace z ROP Jihovýchod: 

5,2 milionu korun
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Napište nám na e-mail 

sobotkova@jihovychod.cz 

který náš projekt poznáváte na fotografi i.

První tři správně odpovídající od nás 

dostanou hezkou cenu.

NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI A ŘÍZENÍ DOHODY O PARTNERSTVÍ

Centrální metodický a koordinační orgán pro implementaci programů spolufi nancovaných z Evrop-

ských strukturálních a investičních fondů. V uvedené oblasti je partnerem pro Evropskou komisi za ČR, 

zabezpečuje řízení Dohody o partnerství na národní úrovni, je správcem monitorovacího systému 

MS2014+, je metodickým orgánem v oblasti implementaci a centrálním orgánem pro oblast publicity.

Richard Hubl, vedoucí oddělení metodic-

kého řízení Regionální rady Jihovýchod, 

se jako host zúčastnil pořadu Událos-

ti v regionech (Brno), dne 18. 7. 2014.

Podívejte se do archivu České televize, jaké 

jsou největší problémy při čerpání dotací 

a jak se jim nejlépe vyhnout.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/
314281381990718-udalosti-v-regionech

Zdroj: www.euroskop.cz

SOUTĚŽ

Správná odpověď z minulého čísla 

byla Akátová věž Výhon u Židlochovic. 

Děkujeme všem soutěžícím a gratulujeme 

k výhře Monice Hagenhoferové, 

Jitce Bařinové a Ivaně Machové.

VIDĚLI JSTE NÁS?

SLOVNÍČEK POJMŮ

ČÍSLO MĚSÍCE

ZAJÍMAVOSTI ROP JIHOVÝCHOD



Foto: Tadeáš Róbert Spišák

www.jihovychod.czwww.jihovychod.cz
www.jihovychod.cz

ZPŘÍSTUPNĚNÍ AMBITU 

KLÁŠTERA ŽELIV

Víte, co je to vlastně ambit? Křížová chodba kláštera. Díky 

dotaci z ROP Jihovýchod se výstavní prostory želivského 

kláštera mohly rozšířit právě o obnovený ambit. Nově tak 

můžete vidět barokní obrazy či sochy, které byly mnoho 

let ukryté v depozitáři. Původní výstavní prostory prošly 

obnovou. Všechny informace o návštěvě najdete 

na www.zeliv.eu. Návštěvu můžete spojit třeba 

i s prohlídkou pivovaru, který je umístěn 

v areálu kláštera.
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