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Letošní teplý a slunný podzim přeje všem cyklistům 

a in-line bruslařům. Projeďte se také po některé 

z mnoha dotovaných cyklostezek ROP Jihovýchod.
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AKTUÁLNÍ VÝZVY. 

VÍTE, NA CO MŮŽETE 

Z ROP JIHOVÝCHOD 

JEŠTĚ ŽÁDAT?

V současné době dobíhá poslední vý-

zva 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 

zakládané těmito krajskými městy, nestátní 

neziskové organizace, vzdělávací instituce, 

malé a střední podnikatele.

Přesné znění výzvy na

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

Od roku 2007 bylo do Kraje Vysočina a Ji-

homoravského kraje díky ROP Jihovýchod 

investováno už 13,5 miliardy korun. Hoto-

vých je už 656 projektů.
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SLOVO ÚVODEM

Milí čtenáři, 
na monitorech svých počítačů jste prá-
vě otevřeli další číslo elektronického 
newsletteru ROP Jihovýchod. Jsme rádi, 
že jste si k němu našli cestu a zároveň 
doufáme, že nám zachováte přízeň.

V tomto čísle se dozvíte novinky ze světa pro-

jektů realizovaných z evropských peněz. Do-

končuje se mnoho z nich a představíme vám 

například projekt telčského podzemí nebo no-

vých varhan v Brně. Další nové projekty   se své 

realizace teprve dočkají. Brno i Jihlava budují 

hřiště a sportoviště. 

V říjnu jsme se stali hrdými partnery Mezinárod-

ního festivalu dokumentárních fi lmů v Jihlavě. 

O co vlastně jde, se dočtete na straně 10.

Nové programové období už tluče na dveře a my 

se podílíme na přípravě Strategie Integrovaného 

operačního programu. Podívejte se na cíle a hod-

noty, které chceme prosazovat v dalších sedmi 

letech. Nakonec krátké připomenutí soutěže 

Za klenoty Jihovýchodu! Na našem facebooku 

můžete o tablet soutěžit do konce listopadu. 

Pěkné dny

Katka Kurková
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Trefování do branky byla oblíbená disciplína i u děvčat, byť to tak z fotografi e úplně nevypadá.

Škoda, že skákání v pytli není olympijská disciplína, Jihlava by měla své šampiony.

NA SUCHU I NA LEDĚ

První pátek nového školního roku 2014 

mnohé třídy v Jihlavě zely prázdnotou. 

Děti nebyly za školou, ale společně si 

užívaly příjemné slunné odpoledne po-

hybem, hrami a soutěžemi.

Regionální rada Jihovýchod, statutární město 

Jihlava a HC Dukla Jihlava nejen pro ně spo-

lečně připravili na 5. září dětský den s názvem 

NA SUCHU I NA LEDĚ. Kdokoliv si mohl zdar-

ma vypůjčit brusle a zabruslit si v místním „Zi-

máčku“, podívat se na ukázku krasobruslení, 

vyzkoušet si střelbu na branku nebo otestovat 

svou dovednost ve slalomu. 

Komu se s koncem léta ještě nechtělo hned 

do čepice a rukavic, mohl se jen v tričku 

a kraťasech vydovádět v přilehlých Smetano-

vých sadech, kde byla připravena spousta sou-

těžních disciplín a zajímavých atrakcí – děti se 

trefovaly do branek a košů, skákaly v nafukova-

cí lodi, v pytli a přes švihadlo, jezdily v motoká-

rách, testovaly svou znalost dopravních předpi-

sů, seznamovaly se s prací policie, obdivovaly 

exotické hady a mnoho dalšího.

Autor: Helena Zálešáková,
oddělení komunikace
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Den pro děti NA SUCHU I NA LEDĚ s námi pořádalo město Jihlava a HC Dukla Jihlava. O hudbu 

a průvodní slovo se bravurně postarali moderátoři rádia Vysočina.

Některé aktivity byly zábavné nejen pro samotné účastníky, ale i pro jejich pozorovatele.

Výstavba Zimáčku byla podpořena dotací z ROP Jihovýchod ve výši 154,4 milionu korun.

S přibývajícími hodinami se z parku postupně stávala rozkvetlá louka.
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Všechny děti si v rámci soutěžení otestovaly a doplnily své znalosti pravidel silničního provozu.

Moderovat naše akce není legrace. Když je například potřeba demonstrovat zajištění výtržníka a vy jste první po ruce.

„Až já budu veliká, budu asi policistkou.“ Nikdy nevíte, který moment života vám ovlivní budoucnost.

NA SUCHU I NA LEDĚ
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Zajezdit si zdarma na ledové ploše mohl každý bez ohledu na věk i bruslařské dovednosti. Královnami ledu  se staly samozřejmě krasobruslařky při svém představení.

Trefování do koše děti táhlo i bez Michaela Jordana. Ještě tak mít ty jeho centimetry, to by 

byla paráda!

Mezi hady, před hady, vedle hadů, ať se postavíte kamkoliv, hady k pohlazení nezastavíte.
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Že děti za volant nepatří? Jak kde, 5. září u Zimáčku určitě ano.

Když se padá do měkkého, je to velká legrace. Za každý splněný úkol děti dostávaly drobnou odměnu. „Co to asi bude?“

NA SUCHU I NA LEDĚ
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METODICKÝ POKYN

Podrobné informace o nich vám zasíláme e-mailem a jejich celé znění najdete na http://www.jihovychod.cz/pro-zadatele/meto-
dicke-pokyny/vsechny-metodicke-pokyny.

Finanční opravy 
u zadávacích a výběrových 
řízení na vícepráce
Metodický pokyn vychází ze stanoviska Ev-

ropské komise ke způsobu stanovování výše 

fi nančních oprav. Týká se stanovování výše 

fi nančních oprav u zadávacích a výběrových 

řízení na tzv. vícepráce, které vzešly z vyjedná-

vání s dodavatelem hlavní zakázky. V případě, 

že pochybení u hlavní zakázky je spojeno s fi -

nanční opravou, použije se stejná výše fi nanč-

ní opravy i v případném dalším zadávacím či 

výběrovém řízení vedeném s dodavatelem 

hlavní zakázky (např. formou jednacího řízení 

bez uveřejnění). 

Finanční oprava stanovená k výdajům hlavní 

zakázky se ve vztahu k tzv. vícepracím nepo-

užije v případě, kdy vícepráce jsou výsledkem 

dalšího zadávacího řízení, kterého se mohlo 

účastnit více dodavatelů dle pravidel pro zadá-

vací a výběrová řízení.

Kdo netančí s námi, tančí proti nám. Energie dětí i moderátorů byla nevyčerpatelná.



10

V pátek 29. srpna se podolská veřejnost 
sešla při slavnostním otevření nové ma-
teřské školy a zrekonstruované budovy 
základní školy v Podolí u Brna.

Zastupitelé obce se rozhodli vybudovat novou 

mateřskou školu modulárním systémem, což 

umožnilo stavbu zrealizovat v době hlavních 

prázdnin. V jarních měsících byly zahájeny 

zemní práce, během letních měsíců potom 

na místě vyrostla stavebnice, na konci srpna 

jsme školku vybavili novým nábytkem a po-

třebným zařízením a v pondělí 1. září jsme 

v nových třídách uvítali děti. Zvolený modu-

lární systém umožnil kromě krátkého času vý-

stavby také minimalizovat stavební ruch s po-

dobnou akcí spojený.

Během měsíce září a října jsme se s novou 

školkou dobře sžili. Už nám zbývá snad jen 

dokončit vybavení zahrady, která budovu ma-

teřské školy obklopuje, aby také ona ožila dět-

ským smíchem a štěbetáním.  

A proč vlastně vyrostla 
v Podolí u Brna nová 
mateřská škola?
V posledních letech došlo v naší obci k prud-

kému nárůstu počtu dětí. Ten je částečně 

způsoben celorepublikovým babyboomem, 

z větší části je však u nás v Podolí zapříčiněn 

rozsáhlou výstavbou nových domů. 

Ještě před pár lety se nám celá mateřská ško-

la vešla do dvou tříd a kompletní první stupeň 

základní školy, tedy pět ročníků, bylo možné 

vyučovat ve třech třídách takzvaným málotříd-

ním způsobem. 

Nyní však byla kapacita mateřské školy nedo-

stačující. To byl jeden z důvodů, proč vznikla 

naše novostavba mateřské školy se dvěma 

prostornými třídami – každou až pro 28 dětí, 

namísto původních dvou tříd pro 18 dětí. Díky 

přemístění dvou původních tříd mateřské školy 

z hlavní budovy do novostavby jsme tak letos 

mohli do naší mateřské školy přijmout všechny 

podolské uchazeče.

Autor: Mgr. Jana Pytelová, ředitelka 
Základní školy a Mateřské školy Podolí

NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA V PODOLÍ U BRNA

MODULÁRNÍ ŠKOLKA

V PODOLÍ 

Místo: Podolí

Předpokládaná dotace z ROP Jihovýchod 

10 milionů korun
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Projekce o historii TelčeSlavnostní přestřihnutí pásky

Interaktivní podlaha

TELČ OTEVÍRÁ SVÉ PODZEMÍ VEŘEJNOSTI

Od září 2014 je pro veřejnost zpřístup-

něná nová expozice v části telčského 

podzemí. Pro návštěvníky je připravena 

zábavná naučná prohlídka, která plně vy-

užívá možnosti moderních technologií.

Město Telč, s historickým centrem zapsaným 

do seznamu UNESCO, se stále snaží rozšiřo-

vat turistickou nabídku pro návštěvníky města. 

Chtějí, aby se turisté ve městě zdrželi a bohatý 

program jim dával důvod se ve městě ubyto-

vat. Tahouny cestovního ruchu zůstávají zá-

mek a historické centrum, které nově doplní 

obrovský potenciál podzemních prostor pod 

centrem města.

Sklepení a chodby sloužily v minulosti jako 

skladovací prostory a jako kryty před nepřáte-

li. Chodby jsou opředeny legendami. Traduje 

se, že labyrint chodeb vede až k hradu Roštějn 

a obránci města mohli této únikové cesty vyu-

žít. To je ale daleká minulost.

Dnes v chodbách místo obránců města potká-

te spíše laserové projekce, 3D videoprojekce, 

animace a studiové instalace nebo dotykové 

tabule. Moderní technologie pomáhají k se-

známení s fakty od založení města až po sou-

časnost. Nadchne vás půlkruhová projekce 

s ukázkou časosběrného dokumentu z Telče 

a blízkého okolí nebo interaktivní podlaha 

s efekty znázorňující vývoj a proměnu města 

a okolí. K tomu se zaposloucháte v akustické 

chodbě do hudby vzniklé v Telči, čtených po-

věstí a básní.

Kde tuhle nádheru v Telči přesně najdete? 

Vstup je ze dvora Základní umělecké školy 

na náměstí Zachariáše z Hradce č. 71. Dopo-

ručujeme si prohlídku předem zarezervovat 

v informačním centru. Příjemnou zábavu.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ 

TELČSKÉHO PODZEMÍ

Místo: Telč

Předpokládaná dotace z ROP Jihovýchod

11,1 milionu korun
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Nejen obyvatelé Jundrova v Brně se mohou těšit na nová dětská hřiště a sportoviště, která vzniknou místo těchto starých.

BRNO I JIHLAVA AKTIVNĚ BUDUJÍ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ

Výbor Regionální rady Jihovýchod 

24. 9. 2014 schválil projekty za více než 

410 milionů korun dotací pro celkem 

15 projektů. Brno získá téměř 125 mi-

lionů korun, Jihlava téměř 50 milionů 

korun. Tři projekty silnic na Vysočině 

mohou v budoucnu získat až 110 milio-

nů korun, tři projekty na jižní Moravě až 

128 milionů korun.

V Jundrově dotace 5,5 milionu korun po-

může zajistit regeneraci veřejných pro-

stranství pro volnočasové aktivity. 

Nově vzniknou dvě víceúčelová oplocená 

hřiště s umělým povrchem, velké hřiště o roz-

měrech 15 x 30 metrů a malé hřiště s rozměry 

14,6 x 24 metrů, přibydou dvě fi tness stani-

ce a prostory malého hřiště budou rozšířeny 

o nové herní prvky. Obě hřiště budou nově 

oplocena, vybavena d věma brankami a bas-

ketbalovými koši. Původní asfaltový povrch 

bude upraven speciálním umělým povrchem. 

Prostory u malého hřiště budou osazeny no-

vými herními prvky s dopadovými kačírky 

(drobné oblázky). Areál bude přístupný široké 

veřejnosti bezplatně a bez omezení.

Na projekt Zvýšení atraktivity Brněn-

ské přehrady byla schválena dotace ve výši 

13,2 milionu korun. Pro návštěvníky budou 

zatraktivněny lokality Sokolské koupaliště, Ra-

kovecká zátoka, Kozí horka a Rokle. Mohou se 

těšit na nové toalety, převlékárny, hřiště na pe-

tanque, nové herní prvky pro dětská hřiště, nové 

venkovní posilovací stroje a trampolíny apod.

Díky schválené dotaci ve výši 16,8 milionu ko-

run dojde k zateplení a nástavbě denního 

stacionáře Effeta ve Strnadově ulici. Cílem 

projektu je zvýšení kapacity denního stacioná-

ře a zlepšení prostředí pro poskytování kvalitní 

sociální služby lidem s mentálním postižením 

a s autismem, pro které je zařízení určeno. Bu-

dova denního stacionáře bude zateplena, díky 

novému výtahu bude nyní budova bezbariéro-

vá, v nově přistaveném patře budou umístěny 

tři dílny a místnost určená pro fyzioterapii uži-

vatelů včetně zázemí pro fyzioterapeuta.
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Dále se obyvatelé Brna i jeho návštěvníci 

mohou těšit na rekonstrukci sportovišť 

v MČ Brno-střed za 31,7 milionu korun 

dotací, in-line dráhu při ZŠ Pavlovská

v Kohoutovicích za 8 milionů korun a novou 

tělocvičnu v Tuřanech za 38,9 milionu korun 

dotací.

V Jihlavě díky dotaci 14,1 milionu korun 

může začít II. etapa obnovy a technické-

ho zhodnocení školních hřišť. Jedná se 

o stávající sportovní hřiště v areálu ZŠ Seiferto-

va. V severní části sportovního areálu projekt 

počítá s vybudováním víceúčelového hřiště 

(malá kopaná, tenis, házená, volejbalové hřiš-

tě), kolem kterého bude atletický ovál, prostor 

pro skok daleký i běh na 60 metrů, prostor vy-

mezený pro skok vysoký. Toto hřiště bude sa-

mostatně oploceno, bude osvětleno a vybave-

no ozvučovací technikou a časomírou. Vedle 

hřiště bude umístěn kontejner na sportovní ná-

řadí. V jižní části areálu bude zmodernizováno 

basketbalové hřiště, které nabídne také prostor 

pro dvě hřiště na vybíjenou.

Vedle basketbalového hřiště pak bude umís-

těn sektor pro vrh koulí a lezecká stěna o výšce 

2,8 metru. Zcela nově bude pro družinu vybu-

dováno hřiště s pískovištěm, venkovní tabulí, 

lavičkami apod.

Na ulici Srázná v Jihlavě dojde k regene-

raci veřejného prostranství, které zahr-

nuje park na náměstí Svobody a ulici Sráznou. 

Jihlavě přinese rozšíření počtu parkovacích 

míst, zlepšení bezpečnosti pohybu chodců 

a vybudování malé okružní křižovatky v místě, 

kde se sbíhají ulice Srázná, Úvoz, Na Stoupách 

a Gorkého. Toto veřejné prostranství navazuje 

na probíhající rekonstrukci v areálu parku Malý 

Heulos a bude upraveno také díky dotaci 34,3 

milionu korun. 

Obě statutární města, Brno i Jihlava, již úspěš-

ně vyčerpala téměř všechny dotační peníze, 

které měla v rámci svých Integrovaných plánů 

rozvoje měst (IPRM) z ROP Jihovýchod mož-

nost získat.

PŘEHLED ČERPÁNÍ 
IPRM BRNO:
Z ROP Jihovýchod již 952 474 533 korun pro-

placeno, dalších 1 401 195 399 korun dotací 

schváleno (projekty vstupují do nebo jsou v re-

alizaci). Celkem ukončeno 47 projektů, realiza-

ce probíhá u 24 projektů.

PŘEHLED ČERPÁNÍ 
IPRM JIHLAVA:
Z ROP Jihovýchod již 466 367 360 korun 

proplaceno, dalších 686 230 675 korun do-

tací schváleno (projekty vstupují do nebo jsou 

v realizaci). Celkem ukončeno 18 projektů, rea-

lizace probíhá u 8 projektů.

Výbor schválil také 237,5 milionu korun 

na šest projektů silnic na jižní Moravě 

a na Vysočině. Projekty získaly příslib dotace 

v režimu tzv. nejisté části alokace a bude na ně 

přesunuto kurzové riziko, což znamená, že jim 

reálná výše dotace bude přidělena až dle vý-

voje kurzu. Na tyto projekty budou také pře-

sunuty všechny peníze, které budou průběžně 

zbývat nebo se vracet do ostatních oblastí 

podpory po uspokojení všech projektů. Vratky 

dotací mohou být způsobeny také např. úspo-

rami v projektech – příjemce vysoutěží nižší 

cenu díla, nebo z důvodu korekce za pochybe-

ní v projektu. Díky dlouholeté zkušenosti 

a sledování vývoje čerpání velmi reálně 

předpokládáme, že se na tyto projekty 

v závěrečné fázi programu peníze do-

stanou.

Na Vysočině to je např. silnice II/347 Svět-

lá nad Sázavou–D1, 2. stavba s možnou do-

tací až 68 milionů korun. Jedná se o v pořadí 

již třetí projekt, který řeší modernizaci význam-

ného tahu mezi Světlou nad Sázavou a Hum-

polcem. Dalšími silnicemi, které by mohly projít 

modernizací, jsou průtah Chotěboří – 2. stav-

ba a průtah Zašovicemi.

Na jižní Moravě by mělo dojít k technickému 

zhodnocení regionálně významné silnice 

Vranov nad Dyjí–Znojmo v délce 5 872 

metrů, včetně 250 metrů v obci Milíčovice 

a 676 metrů v obci Citonice.

Možná výše dotace je 45,5 milionu korun. 

Dále bude modernizována silnice mezi Čej-

čí a Čejkovicemi a možná dotace až 24,3 

milionu korun byla schválena pro okružní kři-

žovatku u obce Podolí. 
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REPORTÁŽ 
Z PROJEKTU

Zájem o festival je obrovský, bude potřeba najít nové prostory. Bez usměvavých dobrovolnic a dobrovolníků by festival nemohl žít. Festival končí, ceny jsou rozdány…

ÚSPĚŠNÝ 18. MFDF JI.HLAVA

Víte, co znamená zkratka MFDF? Je to Me-

zinárodní festival dokumentárních fi lmů, 

který se letos už po osmnácté uskutečnil 

ve dnech 23.–28. října 2014 v Ji.hlavě.

A proč o něm píšeme? Regionální rada Jihovýchod 

byla již po několikáté partnerem festivalu. A proč? 

Protože se koná v Jihlavě. Protože díky festivalu 

do Jihlavy zavítá obrovská spousta návštěvníků, 

protože každý rok probíhají některé festivalové akti-

vity v prostorách, které vznikly, byly modernizovány 

díky dotaci z ROP Jihovýchod. Letos to byly DIOD 

a ZUŠ Jihlava. A nejen tato zmíněná místa, ale 

mnohá další, jako na příklad Park a Dům Gustava 

Mahlera, pomohly příjemné atmosféře při festivalu.

MFDF má za svých osmnáct let již opravdu ve-

liký věhlas. Nevěřili byste, kolik dokumentů, ale 

také fi lmových profesionálů a na druhé straně 

organizačních dobrovolníků jste mohli na festi-

valu shlédnout a potkat. O výjimečnosti a kvali-

tě festivalu vypovídají také následující čísla: 

   festival v Jihlavě přivítal 3420 akreditova-

ných hostů, z toho 714 fi lmových profe-

sionálů, 128 hostů a 183 novinářů

   festivalové projekce vidělo dohromady více 

než 37000 diváků a prodalo se více než 

2200 individuálních vstupenek

   s organizací festivalu pomáhalo 134 dob-

rovolníků

   osmého ročníku semináře Média a doku-

ment se zúčastnilo 72 studentů

   festival promítl 266 fi lmů všech metráží

z celkového počtu více než 2800 přihlá-

šených, dalších 5 fi lmů bylo uvedeno on-

line na dafi lms.cz

   24 fi lmů bylo uvedeno v rámci Dokumentu 

ČT

   festivalové fi lmy přijely do Jihlavy ze 

42 zemí světa

57 fi lmů bylo uvedeno ve světové, me-

zinárodní či evropské premiéře

   v soutěži českých dokumentů Česká radost 

bylo uvedeno 14 fi lmů

   ve světové soutěži Opus Bonum se sešlo 

16 snímků

   soutěž Mezi moři o nejlepší dokument střed-

ní a východní Evropy představila 16 titulů

   soutěžní část Sekce Fascinace uvedla 

32 krátkometrážních snímků 

   počtvrté se letos ve spolupráci s Českým rozhla-

sem uspořádala sekce rozhlasových dokumentů

A co o letošním ročníku říká Marek Ho-

vorka, ředitel festivalu?

„Osobně pro mě byly velkým zážitkem osob-
nosti, které na festival přijely. Jejich charisma si 
získalo diváky i nás, kteří jsme o ně každodenně 
pečovali. Jejich režijní masterclassy patřily i pro 
mě k výjimečným zážitkům festivalu.“

A co chystá pro rok příští?

„Pro příští rok budeme muset určitě vyřešit 
otázku nového festivalového kinosálu, pro-
tože zájem diváků byl letos takový, že mohl 
být v případě permanentního neúspěchu 
v obsazení míst až odrazující. A to nechce-
me, naopak bychom rádi Ji.hlavě zachovali 
její otevřenou atmosféru, kdy si diváci s akre-
ditací nemusejí zařizovat ještě vstupenky.“

Následující, již 19. ročník, se uskuteční 

v termínu 27. 10.–1. 11. 2015.

Autor: Kateři na Dobešová, oddělení komunikace
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Můžete sami porovnat, kolik změn k dobrému proběhlo díky dotaci z ROP Jihovýchod.

KOLIK NAJDETE ROZDÍLŮ?

REKONSTRUKCE AREÁLU BÝVALÉ 

MĚSTSKÉ VODÁRNY ZNOJMO PRO 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MLÁDEŽE

Místo: Znojmo

Dotace z ROP Jihovýchod:

13,6 milionů korun
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MEZINÁRODNÍ PROJEKT 

NA STAVBU 

KONCERTNÍCH VARHAN V BRNĚ

Místo: Brno

Dotace z ROP Jihovýchod: 

23  milionů korun

Foto: Evžen Sobek
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V kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v Jezuitské ulici v Brně hrají nové uni-

kátní varhany. Záměr vybudovat varha-

ny vznikl v roce 2006, když se ukázalo 

jako neudržitelné jen dále opravovat 

dosluhující provizorní varhany a v situa-

ci, kdy město Brno stále nemělo kvalit-

ní varhany na požadované úrovni. Cílem 

projektu z ROP Jihovýchod bylo podpo-

řit vzdělávání, kulturu, podpořit cestov-

ní ruch a zhodnotit kulturní památku.

Více o unikátním díle uvádíme v autorském 

článku publikovaném v srpnu 2014 v časo-

pisu Harmonie s laskavým svolením autora 

Prof. Jana Hory z HAMU v Praze a časopisu 

Harmonie (redakčně zkráceno).

Nebývá příliš obvyklé referovat v hudebním 

časopise o stavbě nového nástroje, zvlášť tak 

náročného na práci všech zúčastněných slo-

žek, jako jsou varhany, ze všech nástrojů nej-

mohutnější a největší. V Brně v jezuitském kos-

tele Nanebevzetí Panny Marie byly postaveny 

a 29. června 2014 uvedeny do provozu nové 

varhany, kvalitou mnohonásobně převyšující 

nejen běžnou domácí produkci, ale i občasné 

nenápadné vklady německého varhanářství 

u nás z poslední doby. Nástroj postavila švý-

carská varhanářská dílna Hermann Mathis 

z Näfelsu v kantonu Glarus. Je to zároveň první 

švýcarský nástroj na naší půdě.

Varhany se staví do určeného akustického pro-

storu, kterému se přizpůsobuje velikost, počet 

manuálů, počet rejstříků a intonace jednotli-

vých píšťal. Zvukově mohou být taky varhany 

v negativním případě pro daný prostor buď 

nedostačující, nebo akusticky přehlcující. Var-

hany se umísťují často do historických prostor, 

kde mají hlavní slovo památkáři. Každý posta-

vený nástroj je ve všech složkách jedinečný 

a neopakovatelný originál, disponovaný jen 

pro určitý prostor a nepřenositelný. Občas bý-

vají pokusy nástroj umístit jinam než na místo 

původního určení, ale nesetkávají se s úspě-

chem. Varhany znějí nejlépe pouze v prostoru, 

do kterého jsou disponovány. Když si uvědo-

míme, kolik profesí musí při stavbě varhan spo-

lupůsobit (varhanáři, truhláři, památkáři, stavi-

telé, výtvarníci, umělecká řemesla), je možná 

s podivem, že se stavba varhan vůbec dožije 

zdárného dokončení. Stavba varhan trvá léta 

a okamžitý výsledek je nemyslitelný. Tomu od-

povídá i jejich vysoká pořizovací cena. Na dru-

hé straně ovšem je nutno dodat, že kvalitní 

nově postavený nástroj při rozumné údržbě 

by měl vydržet minimálně 200 let. Máme pro 

to doklady z historie: řada vynikajících nástrojů 

z doby baroka zní dodnes a jejich nádherný 

zvuk obšťastňuje vnímavé obecenstvo i v sou-

časné době.

V Brně se podařilo všechny zainteresované 

složky při stavbě varhan sjednotit v nadač-

ním fondu Campianus a břemeno veškeré 

organizace a koordinace převzal a do zdárné-

ho konce dovedl P. Jan Martin Bejček, OSB. 

Od prvních příprav stavby do slavnostního za-

hajovacího koncertu uplynulo osm a půl roku.

Švýcarským varhanářům se podařilo dokona-

le a beze zbytku zaplnit daný chrámový pro-

stor. Při vší barevnosti jednotlivých rejstříků 

znějí varhany velmi harmonicky, v měkké, ale 

přitom znělé intonaci. Mají 3 manuály, pedál 

a 48 znějících rejstříků + zvonkohru. Můžeme 

vyzdvihnout jazýčkové rejstříky, které v chrá-

mové akustice nikdy neznějí hrubě, ale v ple-

nu jen zesilují účinek celého nástroje. Stříbrný 

zvuk mixtur dodává varhanám lesk a jednotli-

vé výrazné sólové rejstříky jsou disponovány 

v harmonickém souznění s ostatními hlasy. 

Ušlechtilost zvuku je nejvýraznějším znakem 

těchto varhan. Současným technickým poža-

davkům varhaníků odpovídá i 30 000 pamět-

ních kombinací, které umožňují plynulou hru 

a rychlé střídání zvukových barev. Podivuhod-

ný je účinek žaluzií, které při otvírání a zavírání 

píšťalové skříně III. manuálu jsou dynamicky 

ohromujícího rozsahu od téměř neslyšitelného 

pianissima až do mohutného forte. Zdá se, že 

žaluzie podobné účinnosti u nás nemáme. Vel-

mi kvalitní píšťalový materiál, dokonalá ruko-

dělná práce varhanářů, jejich pečlivost v detai-

lech zpracování je samozřejmostí a na nejvyšší 

myslitelné úrovni. Prospekt varhan nenásledu-

je hýřivost barokních forem kostela. Je moder-

ně jednodušší, elegantní, vznosný, výtvarně 

krásný a decentně barevný. Kvalitní varhany 

nebudou sloužit pouze bohoslužebným úče-

lům jezuitů, ale připravuje se řada koncertů, 

které využijí tento výjimečný nástroj ve vší jeho 

bohatosti. Brno i všichni zájemci o královský 

nástroj se mají nač těšit.

NOVÉ VARHANY V BRNĚ
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STRATEGIE IROP PRO LÉTA 20142023

Strategie Integrovaného regionálního 
operačního programu byla slavnostně 
podepsána 1. října 2014. Je to společná 
představa lidí, týmů a organizací, které se 
budou podílet na správě IROP. Zkušenos-
ti z minulého programového období uka-
zují, že kvalitní strategie je nutným před-
pokladem k úspěšné realizaci programu, 
předchází problému s nedočerpáním 
evropských peněz, omezuje neúčelně 
vynaložené investice, chyby a korekce. 
Navazuje na naši dobrou praxi řízení ope-
račních programů v regionech, kterou 
máme v regionech s řízením programů.

„Smyslem strategie je mít dobrý plán, jak spo-
lečně a odpovědně využít evropské peníze, 
které budou v regionech vidět. Sdílet jednot-
né hodnoty a konkrétní cíle s profesionálním 
týmem je cestou k úspěchu,“ říká Artur Zatlou-

kal, ředitel úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Strategické cíle IROP
1.  Zajistit certifi kované výdaje dle 

fi nančního plánu IROP.

Evropské prostředky musí být využity včas tak, 

aby program nebyl ohrožen rizikem vracení 

prostředků do evropského rozpočtu. 

2.  Dosáhnout každoročně i dlouhodobě 

spolehlivosti programu nad 98 %.

Řídící a kontrolní systém programu bude kaž-

doročně auditován. Chybovost v rámci organi-

zační struktury je garantována pod 2 %. 

3.  Zajistit, aby prostředky programu 

byly investovány účelně, efektivně 

a hospodárně.

Účelnost investic zajišťuje proces vyjednávání 

a schválení programu Evropskou komisí, efek-

tivitu investic zajistí hodnotící proces pro výběr 

kvalitních projektů a hospodárnost pojistí řádná 

výběrová řízení a důsledná kontrola nákladů. 

4.  Vybudovat dobré jméno IROP a pově-

domí o užitku z výsledku IROP u širo-

ké veřejnosti a klíčových partnerů.

Program může dobře fungovat jen při spolu-

práci všech klíčových aktérů a profesionálním 

přístupu ke klientům. Cíle bude dosaženo, když 

veřejnost bude vnímat vlastní osobní užitek 

z evropských prostředků.

Kritické faktory úspěchu jsou interní předpo-

klady pro to, aby strategie mohla být úspěšně 

naplněna. Jsou to pilíře, bez kterých systém 

nemůže dlouhodobě správně fungovat. Na-

příklad stabilní tým, hodnoty a poslání, komu-

nikace, fungující systémy řízení a zdroje fi nan-

cování. 

IROP je druhým největším fi nančním zdrojem 

mezi operačními programy v novém obdo-

bí. Nabízí šanci regionům zvýšit kvalitu života 

svých obyvatel.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2022

2023

4,629 mld. EUR

98 %
Spolehlivost 

certi
fikace

ABC

na léta 2014 až 2023

Včas, spolehlivě a 3E spravovat 
a investovat 4,629 mld. EUR 

KRITICKÉ FAKTORY ÚSPĚCHU

LIDÉ SDÍLENÉ HODNOTY SYSTÉMYSTRUKTURA FINANČNÍ ZDROJE

POSLÁNÍ 
SPOLEČNĚ ZVYŠUJEME KVALITU ŽIVOTA V ČESKÉ REPUBLICE

VIZE 
ZAJIŠŤUJEME SPOLEČNĚ A ODPOVĚDNĚ INVESTICE, 
KTERÉ JSOU VIDĚT

HODNOTY 
POCTIVĚ A NESTRANNĚ, SROZUMITELNĚ A OTEVŘENĚ, 
OCHOTNĚ A PROFESIONÁLNĚ 

STRATEGICKÉ CÍLE

ZAJISTIT CERTIFIKOVANÉ VÝDAJE V RÁMCI IROP 
DLE FINANČNÍHO PLÁNU IROP

DOSÁHNOUT KAŽDOROČNĚ I DLOUHODOBĚ SPOLEHLIVOSTI 
PROGRAMU NAD 98 %

ZAJISTIT, ABY PROSTŘEDKY PROGRAMU BYLY INVESTOVÁNY ÚČELNĚ, 
EFEKTIVNĚ A HOSPODÁRNĚ

VYBUDOVAT POZITIVNÍ VNÍMÁNÍ IROP A UŽITKU VÝSLEDKŮ IROP 
U CÍLOVÝCH SKUPIN, VČETNĚ KLÍČOVÝCH AKTÉRŮ

1

2

3

4

Mít stabilní 
profesionální týmy.

Zajistit interní komu-
nikaci, informovanost 
a dodržování závazků 
mezi subjekty 
ve struktuře

Zavést a udržovat 
fungující systémy 
řízení 

Udržovat kulturu 
respektující společné 
hodnoty a poslání

Zajistit stabilní zdroje 
financování pro financování 
programu a pro fungování 
ŘO a ZS
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IROP bude nově podporovat také revitalizaci vybraných kulturních památek. 

Například památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO,

Zde na fotografi i úspěšný projekt ROP Jihovýchod 

„Naučná stezka kolem Zelené hory“, s kostelem sv. Jana Nepomuckého.



Foto: Evžen Sobek

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

DOPRAVNÍ TERMINÁL 

V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Z evropské dotace vznikl dopravní terminál pro pět 

autobusových stání, s použitím informačního systému se 

cestující lépe orientují, bezpečněji se cítí také díky novým 

přechodům pro chodce.

Majitelé automobilů uvítali parkovací plochy 

až pro 26 aut. Celý terminál je samozřejmě 

bezbariérový.
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