
Chráněné bydlení v Brumovicích

Projekty po letech

Panský dvůr v Telči

a mnohé další

Foto: 
Evžen Sobek

Rozhledna na Pekelném kopci u Třebíče odráží znaky 
třebíčských UNESCO památek – Baziliky sv. Prokopa 
a židovské čtvrti. Půdorysem připomíná Davidovu 
hvězdu. K rozhledně vás dovede naučná stezka.
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KRAJEM ANDRÉ NA KOLE

Cyklotrasa Krajem André je dlouhá 42 kilometrů a vede 

malebným krajem Hustopečska. Pro naplnění svého 

potenciálu postrádala potřebnou infrastrukturu v podobě 

mobiliáře, který by trasu cykloturistům zpříjemnil. 

Díky projektu byl pořízen mobiliář do všech devíti obcí 

podél cyklotrasy – altán, posezení s přístřešky, stojany 

na kola, odpadkové koše, informační tabule 

či servisní místa pro kola.
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Tolik žádostí o platbu bylo proplaceno Úřadem 
Regionální rady Jihovýchod ke konci července 2015. 
Jubilejní žádost o platbu byla v hodnotě 4,2 milionu 
korun proplacena projektu Rekonstrukce Židovského 
náměstí v Lomnici. Celkem máme proplaceno již 
16,3 miliardy korun.Číslo měsíceČíslo měsíce

1600

SLOVO ÚVODEM

Milí čtenáři,
letní dny a příjemné kulturní, gastrono-
mické a všechny další zážitky pomalu 
končí. Tipy na zajímavé výlety jsou ak-
tuální i v babím létě, sledujte proto náš 
facebook Regionální rada regionu sou-
držnosti Jihovýchod. Poradíme vám, kam 
vyrazit na zajímavý výlet či akci na jižní 
Moravě a na Vysočině. Natočili jsme zají-
mavá videa o zrealizovaných projektech, 
podívejte se na náš Youtube kanál.

Další událostí, kterou se nevyplatí přehléd-
nout, je akce pro děti na Zimáčku v Jihlavě. 

DEN PRO DĚTI: NA SUCHU I NA LEDĚ je ur-
čen pro ty, kteří si chtějí zabruslit a zasoutěžit. 
Brusle vám rádi půjčíme.

V tomto čísle máme připraveny zprávy ze slav-
nostního otevření projektů Panský dvůr v Telči 
a mateřské školy ve Vlasaticích. Po letech jsme 
navštívili naše projekty v Brně a Jihlavě. Těší 
nás, že jsou stále ve skvělém stavu a slouží ve-
řejnosti.

Příjemně strávený čas nad newslette-
rem přeje redakce.
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Vzpomenete si ještě dnes někdo, jak vypadaly břehy Svratky, konkrétně lokalita Hněvkovského, například v roce 2000? Jednalo se 
o typický brownfi eld města Brna.

Celý areál byl v roce 2007 svěřen Městské části Brno-jih. Postupně vznikaly studie s návrhy možného využití areálu a ty byly také realizovány jako 
jednotlivé investiční akce. Dlouho byl jediným uživatelem lokality sportovní baseballový klub Draci Brno. V roce 2008 pak přišla první dotace …

Město Brno v letech 2008–2010 úspěšně 
dokončilo dva projekty bezpečných cyklistic-
kých tras a stezek na území města Brna. Jejich 
část prochází také lokalitou Hněvkovského ko-
lem řeky a patří k jednomu z nejpříjemnějších 
úseků ve městě.

Díky dotaci z ROP Jihovýchod byl postaven 
i cca 450 metrů dlouhý ovál pro in-line brusle-
ní, v jehož vnitřní části lze využít terénní nerov-
nosti jako bicrossovou trať. Okruh je výborným 
tréninkovým centrem pro děti i dospělé.

BRNO JIH ŽIJE I DÍKY DOTACI Z ROP JIHOVÝCHOD
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Třetí dotační projekt se zaměřil na přebudování původní zdevastované kotelny a jejího neudržovaného okolí. Vznikl zde sportovní areál KOMEC, 
který pro děti a dospělé nabízí vnitřní klimatizovanou lezeckou stěnu, vnější lezeckou stěnu, tři venkovní tenisové kurty, víceúčelové hřiště a jediný 
osvětlený skatepark v Brně.
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CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ V BRUMOVICÍCH

Petr Hejl, DiS.
ředitel Diakonie ČCE – 
střediska BETLÉM

V brumovické Mirandii, prvním chráněném bydlení na Břeclavsku, se od 1. června zabydlují první z dvanácti klientů s mentálním 
a kombinovaným postižením. Zařízení rodinného typu je moderní alternativou k dřívější ústavní péči. Zřizovatelem této nové služby 
je BETLÉM, středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Mirandie ulehčí život 12 dospělým lidem s mentál-
ním a kombinovaným postižením i jejich rodinám. 
Noví obyvatelé Mirandie jsou z celé jižní Moravy. 

„Jsem nesmírně vděčný všem, kteří nám 
pomohli uskutečnit sen a postavit Mirandii. 
Zdůrazňuji, že děkuji lidem spíše než institu-
cím. Všichni naši dárci se projevili především 
jako lidé ochotní pomáhat těm, kteří to potře-
bují – lidem s postižením. Konkrétní lidé se 
však skrývají i za jmény nejrůznějších institucí 
a úřadů, které nám při realizaci projektu svým 
vstřícným přístupem pomohli. V tom vidím 
opravdový příklad humanity a solidarity v naší 
společnosti, nad kterou již kdekdo láme hůl. 

Z toho mám velkou radost,“ uvedl Petr Hejl, ře-
ditel Diakonie ČCE – střediska BETLÉM. 

Stavba Mirandie začala v září 2013, v říjnu 
o rok později byla zkolaudována a do konce 
letošního dubna vybavena. Roky příprav chrá-
něného bydlení se zúročily v novostavbě, která 
splňuje vše, co se od moderního zařízení to-
hoto typu očekává. Nejdůležitější je, aby se její 
obyvatelé cítili co nejvíc jako doma a co nejvíc 
se přiblížili běžnému životu. Objekt je rozdělen 
na dvě samostatné místnosti. Každá z nich je 
vybavena šesti ložnicemi a hygienickým záze-
mím. V přízemí domácnosti je prostorná jídel-
na s kuchyní a denní místnost. Společné chvíle 

mohou obyvatelé obou částí trávit na dvoře se 
zahradou. 

Projekt chráněného bydlení se uskutečnil 
i díky dotaci z ROP Jihovýchod, která pokryla 
85 % nákladů, tedy 17,6 milionu korun. 

Středisko BETLÉM ale muselo koupit i pozemek, 
což spolu s dalšími náklady přišlo na 1,1 milionu 
korun, na něž se dotace nevztahovala. Zásadní 
byla podpora klubů mezinárodního hnutí Rotary 
International, konkrétně Rotary Clubu z holand-
ského Noordwijku a tuzemských RC Brno-City, 
RC Brno a RC Valtice–Břeclav. Tyto kluby daro-
valy více než 1,2 milionu korun. 

Klienti se sžívají s novým domovem bez problému a rádi.
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Těsně před otevřením – útulné atrium bude sloužit k trávení společného času klientů.

Září 2013 – pozemek pro chráněné bydlení se musí nejdříve vyčistit. Kolik najdete rozdílů oproti minulé fotografi i?
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Za pomoci dotace z ROP Jihovýchod bylo postaveno 10 rozhleden s celkovou výškou 236 metrů. Nejvyšší rozhlednou je věž na Faj-
tově kopci u Velkého Meziříčí. Je postavena ve tvaru dvojité šroubovice DNA, která je v noci nasvícena.

1. Alexandrova rozhledna 15 metrů (Adamov)
2. Rumburak 30 metrů (Bítov)
3. Výhon – Akátová věž 16 metrů (Židlochovice)
4. Nedánov 26 metrů (Boleradice)
5. Žernovník 16 metrů
6. Mandloňová rozhledna 14 metrů (Hustopeče)
7. Rozhledna Mařenka 30 metrů (Dašov)
8. Maják 26 metrů (Přítluky)
9. Fajtův kopec 36 metrů (Velké Meziříčí)
10. Na Pekelném kopci 27 metrů (Třebíč)

236 VÝŠKOVÝCH METRŮ 
PRO LEPŠÍ ROZHLED DO REGIONU

ROZHLEDNY

8
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Můžete sami posoudit, kolik změn k dobrému proběhlo díky dotaci z ROP Jihovýchod.

KOLIK NAJDETE ROZDÍLŮ?

SÍŤ CYKLISTICKÝCH STEZEK V BRNĚ, 

LOKALITA HNĚVKOVSKÉHO

Dotace z ROP Jihovýchod: 

19 milionů korun
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Nejen pro obyvatele jihlavské části 
Horní Kosov vznikl již v roce 2009 park 
nad jihlavským tunelem. 

Byli jsme se podívat, jak vybudované dětské 
hřiště, sportovní hřiště, altán, cesty pro pěší 
a cyklostezka s osvětlením, ale také jezírko 
a nově vysazené stromy, keře a květiny plní 
svůj účel. A byli jsme mile překvapeni. Park 
i po šesti letech plní svou funkci, je udržovaný 
a využívaný.

NAVŠTÍVILI JSME PROJEKT PO ŠESTI LETECH...JIHLAVA
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JIHOVÝCHOD NA

Léto je období promítání fi lmů, a tak i my přispíváme svou troškou do mlýna.  Nemáme v nabídce žádné velkofi lmy, ale věříme, že 
krátká upoutávka zajímavých realizovaných projektů vás naláká dozvědět se o nich něco více.

ROP Jihovýchod podpořil evropskou dotací 
téměř 1000 projektů. Většinu ukončených 
projektů najdete v mapě projektů na našem 
webu www.jihovychod.cz, mnohé z nich jsou 
doplněny i fotografi emi. Poutavější formou 
představení projektů jsou krátká videa, která 
jsou umístěna na našem YOUTUBE kanálu.  
Dostanete se k nim kliknutím na logo YOUTU-
BE, které najdete také na úvodní stránce na-
šeho webu.

Na videospoty projektů upozorňujeme záměr-
ně, jelikož mezi nimi najdete i 18 nových vi-
deospotů. Nechali jsme natočit například nový 
Pavilon pro matku a dítě v nemocnici v Třebíči, 
poznávací stezku Jana Zrzavého v Okrouhlici, 
rekreační areál Pilák ve Žďáru nad Sázavou, 
brněnskou kostnici nebo třeba adrenalinové 
trasy znojemského podzemí. Mezi videospo-
ty najdete i animované prezentace výsledků 
ROP Jihovýchod nebo i záznam naší letošní 
konference.

Tipy na výlety a kulturní akce spojené s do-
tovanými projekty umisťujeme také na naši 
facebookovou stránku, proto i tam vás zveme 
pro inspiraci. Stačí kliknout opět na logo FACE-
BOOK na našem webu nebo si nás vyhledejte 
přímo na facebooku pod názvem ROP Jihový-
chod. 

Ať už se o projektech dozvíte odkudkoli, bude-
me rádi, když vás ty turistické přimějí k jejich 
návštěvě.
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V TELČI OTEVŘELI CENTRUM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PANSKÝ DVŮR

Díky evropské dotaci ve výši 36 milionů korun vás čeká další porce zážitků v nádherné 
Telči. Právě tam otevřeli centrum volnočasových aktivit a turistiky Panský dvůr.

Panský dvůr je původně statek založený 
po husitských válkách jako hospodářské záze-
mí zámku v Telči. Školní statek v blízkosti zám-
ku i náměstí, které jsou památkami UNESCO, 
už volal po rekonstrukci. Dočkal se v červnu 
2014, kdy zde začalo vznikat interaktivní cent-
rum volnočasových aktivit a turistiky.

Za rok stavebních prací se podařilo zrekonstru-
ovat šest hospodářských barokních budov, kte-
ré dříve sloužily jako kravíny a stodoly. V areálu 

najdete lezeckou stěnu, muzeum zemědělské 
techniky, taneční sál, dětské hřiště pro nej-
menší i lanové centrum. Unikátní je především 
drytoolingové centrum. Jako první v republice 
mohou návštěvníci v Telči vyzkoušet lezení 
pomocí cepínů a maček na speciální lezecké 
stěně. Na Panském dvoře vám také půjčí kola 
nebo nabídnou romantickou projížďku na koni. 

Neváhejte a zajeďte na návštěvu. Pobaví se 
celá rodina.
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Na konci června proběhl v mateřské škole den otevřených dveří 
při příležitosti dokončení její rekonstrukce. U kávy a zákusků  si 
občané s dětmi prohlédli opravenou školku. Předpokládaná do-
tace je čtyři miliony korun.

Rekonstrukcí prošlo především celé první patro školky. Zateplena byla 
půda, celý obvodový plášť i část sklepa. Až 20 dětí bude dovádět v nové 
herně a odpoledne odpočívat v nové ložnici. Kapacita školky byla zvýše-
na z 27 na 40 dětí. Pro kvalitní pobyt venku jsou připraveny nové herní 
prvky na hřišti. V okolí školky je bezpečněji i díky zpevněným přístupo-
vým cestám. 

„Pro rodiče je největším přínosem zvýšení kapacity naší školky, 
dále její nově zrekonstruované zázemí, ať sociální nebo herní. Pro 
nás jako zřizovatele rozhodně není opomenutelná energetická 
úspora jejího budoucího provozu, ale největší radost mají děti z no-
vého hřiště a nové třídy,“ shrnuje starosta obce Pavel Procházka. Zrekonstruovaná mateřská škola ve Vlasaticích

VE VLASATICÍCH SE RADUJÍ Z NOVÉ ŠKOLKY

Nové hřiště mateřské školy



DEN PRO DĚTI:NA SUCHU I NA LEDĚ

Regionální rada Jihovýchod, statutární město 
Jihlava a HC Dukla Jihlava pořádají

PROGRAM AKCE:
10.00–18.00 hodin 
NA LEDĚ
–  volné bruslení zdarma
–  střelba na brankáře
–  ukázka krasobruslení
–  slalom

10.00 – 13.00 hodin 
NA SUCHU
–  prohlídka hasičského 

a policejního vozidla
–  ukázka hadů
–  malování na obličej
–  skákací hrad
–  a spousta dalších soutěží

04/09/
2015
Čas:
 10.00 – 18.00 hodin
Místo: 
Zimáček Jihlava
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www.jihovychod.czwww.jihovychod.cz
www.jihovychod.cz

HOLŠTEJN – 

BRÁNA DO MORAVSKÉHO KRASU

Součástí modernizace silnice mezi Lipovcem 

a Holštejnem v Moravském krasu byla i stavba nového 

mostu nad propadáním potoka Bílá voda u jeskyně 

Nová Rasovna. Díky dotaci z ROP Jihovýchod 

ve výši 38,9 milionu korun je příjezd 

do Moravského krasu zase 

o něco příjemnější.


