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Pavilon urgEntní  

a intEnzivní PéčE v Jihlavě

je spojen tunelem s heliportem záchranné 

služby. Pacienti už nemusí být při cestě 

z vrtulníku do nemocnice přeloženi ještě 

do sanitky. 

Projekt vznikl i díky dotaci z ROP Jihovýchod 

ve výši 132 milionů korun.
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Tolik žádostí o platbu bylo proplaceno Úřadem 
Regionální rady Jihovýchod ke konci března 2016. 
Jubilejní žádost o platbu byla v hodnotě 834 tisíc Kč 
projektu Marketingová podpora Panského dvora Telč. 
Celkem máme proplaceno již 18 miliard korun.Číslo měsíce

1800

slovo úvodem

Milí čtenáři, 
vítejte u znovuzrozeného čísla newsletteru 
v elektornické podobě. Díky elektronické verzi 
vám můžeme přinášet více článků a fotografií.

Abyste nemuseli každý měsíc sledovat, jestli už 
se nám na stránkách objevil nový newsletter, 
můžete se na našem webu 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 newsletteru přicházet automa-
ticky a přihlašovat se nemusíte.

Doufáme, že se vám elektronická verze bude 
dobře číst. Rádi přijmeme vaše tipy a náměty 
na další zlepšení. Dejte nám vědět.

Události, které se nevyplatí přehlédnout, mů-
žete sledovat na facebookových stránkách 
Regionální rady Jihovýchod. Nyní si můžete 
přečíst o novém Science centru Alternátor 
v Třebíči nebo o badatelských centrech.

Pěkné jaro
Katka Kurková
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Poslední tři projekty silnic Kraje Vysočina čekají na proplacení dotace. Celkem bylo od roku 2007 dodnes dokončeno 53 projektů 
silnic II. a III. třídy, obchvatů a mostů za více než 3,6 miliardy korun dotací z ROP Jihovýchod.

311 kilometrů bezpečnějších a kvalitnějších sil-
nic II. a III. třídy nejen pro auta, ale i pro chodce, 
nové průtahy a obchvaty obcí, 38 nových mos-
tů, také snížená hlučnost a prašnost a mnohá 
další pozitiva můžeme najít za dotacemi ve výši 
3,6 miliardy korun, které se podařily Kraji Vyso-
čina získat a také úspěšně prostavět.

Mezi nejdůležitější projekty, týkající se propoje-
ní větších měst v regionu, můžeme jmenovat 
například sedm úseků silnice II/602 mezi hra-
nicemi kraje a Pelhřimovem, propojení mezi 
Třebíčí a Jihlavou, spojení Světlé nad Sázavou 

s D1. Dále také silnice mezi Havlíčkovým Bro-
dem a Přibyslaví a v neposlední řadě zkvalitně-
ní hlavního tahu do Žďáru nad Sázavou díky 
obchvatu Bohdalova a obce Jamné.

A stavěly se nejen silnice, ale i nové mosty, napří-
klad tři mosty u Hesova, most u Panských Dube-
nek, v Miletíně, v Hořicích, u Humpolce a další.

Kraj Vysočina však nezapomněl investovat 
i do dalších částí svého kraje, nejen do těch 
důležitějších tras, příkladem jsou třeba stav-
by propojení Horní Cerekev–Kostelec, silnice  

Budeč–Štěpkov–Budkov, Oslavice–Oslavička, 
Štoky–Petrovice–Větrný Jeníkov a další.

„Musím říct, že investic do silnic, a právě těch 
menších, regionálních, kterým jsme poskyto-
vali dotace z ROP Jihovýchod, se Kraj Vyso-
čina zhostil velice dobře. Projekty byly vždy 
dobře připraveny, nemuseli jsme řešit žád-
né významné problémy. Jsem velice ráda, 
že jsme se mohli aspoň malou částí podílet 
na lepším cestování po Kraji Vysočina.“ Řekla 
k výsledným číslům Mgr. Marta Valešová, MBA, 
ředitelka Úřadu Regionální rady Jihovýchod.

Celkem 3,6 miliardy korun pro Vysočinu –  
proplaCeno, ukončeno, V proVozu
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noVá a moderní těloCVična V tuřaneCh

Nová víceúčelová tělocvična při Základní škole Měšťanská v Brně-Tuřanech byla ote-
vřena a zpřístupněna k užívání. Novostavba mohla vzniknout i díky dotaci z ROP Ji-
hovýchod ve výši téměř 39 milionů korun, celkové náklady na výstavbu jsou zhruba 
49 milionů korun.

Nová a moderní budova tělocvičny je kom-
pletně vybavena sportovním náčiním, např. 
brankami, koši na basketbal, variabilní sítí, která 
se spouští ze stropu. Disponuje také několika 
šatnami, sprchami, moderní kotelnou a stro-
jovnou. Součástí projektu byl také nákup mo-
bilních tribun. Rozměry tělocvičny jsou zhruba 
44,9 x 25,8 metrů a k ní přiléhá přístavba zá-
zemí.

Projekt bude mít dopad nejen na zatraktivnění 
a zkvalitnění výuky tělesné výchovy žáků při-
lehlé Základní školy Měšťanská, zajistí i odpoví-
dající moderní zázemí pro rekreační sportovní 
vyžití široké veřejnosti. Nová tělocvična tak 
bude v dopoledních hodinách otevřena dětem 
ze základních škol a v odpoledních hodinách 
bude využívána pro zájmové, kulturní a spor-
tovní činnosti různých organizací  a veřejnosti.
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  Definitivní počet projektů, včetně 
nepodpořených, které prošly Úřadem 
Regionální rady Jihovýchod, je 1 701.

  Ukončeno máme k dnešnímu dni 
924 projektů.

  Dokončuje se už jen  16 projektů.

  Máme proplaceno 18 miliard korun.

  Zbývá proplatit ještě 700 milionů 
korun.



77

Projekt Kraje Vysočina s názvem Badatelská centra pro přírodní vědy je již kompletně dokončen a slouží pro výzkumnou činnost 
studentů pěti gymnázií na Vysočině. Tato centra mohla vzniknout i díky dotaci z ROP Jihovýchod ve výši téměř 31,5 milionu korun. 

Na Gymnáziu Třebíč bylo slavnostně zprovozně-
no poslední z pěti badatelských center. V lednu 
bylo badatelské pracoviště otevřeno na Gymná-
ziu Žďár nad Sázavou a loni koncem roku byla 
dokončena centra na gymnáziích v Pelhřimově 
a Havlíčkově Brodě. Jako první bylo do provo-
zu uvedeno badatelské centrum při Gymnáziu 
Jihlava, které funguje už od září loňského roku. 

Každé badatelské centrum je rozděleno 
na sedm špičkových pracovišť pro celkem 
30 žáků. Pracoviště studentům i učitelům na-
bízí nejmodernější přístroje, které zatraktivní 
hodiny fyziky, chemie a biologie. 

Studenti zde mají nejmodernější pracoviště 
mikroskopie, kde je k dispozici profesionální 
mikroskop. Dále pracoviště infračerveného 
spektrometru, na kterém probíhá analýza 
pevných chemických látek, například růz-
ných plastů. Studenti se budou také učit 
na pracovišti optiky, provádět analýzu svět-
la, mají k dispozici pracoviště mikrobiolo-
gie, fyziky mikrosvěta a vysokorychlostní 
kameru, která umí zaznamenat rychlý děj  
a pohyb i s jeho následným rozborem. Součás-
tí každého centra je také pracoviště pro spekt-
rometrii na vysokoškolské úrovni. Pro badatel-
ská centra byly vybudovány nové a moderní 

učebny, které byly v rámci projektu vybaveny 
nejen novými přístroji, ale i nábytkem a dalším 
potřebným vybavením. 

Podpora středních škol, moderní pomůcky, 
nové přístroje a zajímavé vyučování, to všech-
no byly priority Regionálního operačního pro-
gramu Jihovýchod. A na tomto projektu je 
moc pěkně vidět, že se nám je společně s Kra-
jem Vysočina podařilo naplnit. Badatelská cen-
tra nejsou určena jen pro talentované studenty 
gymnázií, pracoviště budou navštívit i školáci 
základních škol či ostatní středoškoláci.

Věda pro studenty V noVýCh badatelskýCh CentreCh
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Alternátor – Science centrum
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zažijte experimenty  
na Vlastní kůži V alternátoru

Milan Krčmář
tiskové oddělení centra Alternátor

rozhoVor

„Exkurze jsou odborníky připraveny tak,  
aby byly vhodné pro nejmenší děti z mateřských 

škol, žáky základních škol i středoškoláky.“

Alternátor – Science centrum je budováno po vzoru zahraničních center podobného zaměření. Najdete ho v Třebíči, kde opravdu 
umí využít moderních prezentačních nástrojů i stacionárních exponátů pro prezentaci historie průmyslu ve městě a historii výroby 
energie. Pod pokličku nás nechal nahlédnout Milan Krčmář z tiskového oddělení centra. 

Jak se zrodil nápad vytvořit v třebíči 
Ekotechnické centrum alternátor?
Už dříve v Třebíči fungovalo Informační cen-
trum obnovitelných zdrojů energie v místní 
Teplárně SEVER. To navštěvovaly zejména 
školy, jejichž žáci se zde seznamovali s vý-
robou energie spalováním biomasy. Zprvu 
doplňková služba však postupně začala na-
bývat značných rozměrů, protože návštěvnost 
stoupla na asi 6 000 příchozích za rok. Před-
sedu spolku EKOBIOENERGO, který je zřizo-
vatelem Alternátoru, pana Richarda Horkého, 
pak napadlo, že by v areálu bývalé Baťovy to-
várny, který prochází revitalizací, mohl vytvořit 
podobné návštěvnické centrum, jež by celou 
problematiku energetiky, ekologie a techniky 
nabídlo v širších souvislostech, a především 

zábavnější formou. V budově bývalé kotelny, 
která dříve vytápěla jak továrnu, tak přilehlou 
čtvrť Borovina, na základě toho vzniklo jediné 
science-centrum na Vysočině. To návštěvníky 
interaktivní formou seznamuje s různými druhy 
energie, výrobou bot v Třebíči nejen za Baťovy 
éry, ale díky unikátní promítací kouli Science 
on a Sphere také s planetou Zemí a sluneční 
soustavou.

Jaké stálé expozice si u vás návštěvní-
ci mohou prohlédnout, a co se jim nej-
více líbí?
Alternátor je rozdělen do čtyř hlavních expozic, 
jež nesou názvy „Plnou parou vpřed!“, „Energie 
a náš svět“, „Věda na kouli“ a „Boty a ponož-
ky“. První se týká velmi ojedinělé sbírky, která 

zahrnuje parní lokomobilu, unikátní sbírku sta-
bilních motorů a parní stroj. Návštěvníci se se-
známí s tím, jak tyto stroje pracovaly a k čemu 
sloužily, na velkém dotykovém panelu si mo-
hou parní stroj i složit, aby pochopili jeho prin-
cip. Tato expozice zároveň zahrnuje i první 
seznámení se s Karlem Budischowským a ro-
dinou Baťů, jejichž výrobní závody zásadním 
způsobem ovlivnily vývoj Třebíče.

Další expozice „Energie a náš svět“ se zabývá 
různými zdroji energie, které na naší planetě 
můžeme najít. V tomto ohledu je nejzajíma-
vějším exponátem část lopatky z obří větrné 
elektrárny, která malým dětem zároveň slouží 
jako prolézačka a lezecká stěna. Nelze opome-
nout ani funkční turbínu, která ještě nedávno 
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zažijte experimenty  
na Vlastní kůži V alternátoru

rozhoVor

sloužila v papírnách v Přibyslavicích, či speci-
álně pro Alternátor vyrobená energokola. Ta 
jsou virtuálně propojena s elektromobilem, jejž 
v Alternátoru používáme coby služební auto, 
přičemž návštěvníci mají za úkol tři minuty 
šlapat a pokusit se elektromobil dostat ven 
z garáže. Povede se to opravdu jen málokomu, 
čímž jezdci mohou zjistit, jak náročný je provoz 
dopravních prostředků. Zajímavostí je i ener-
godomek ve skutečné velikosti 1+kk, kde je 
veškerá kabeláž vedena po stěnách – zvláště 
děti si tak mohou udělat představu, jak jsou je-
jich byty vytápěny či kudy je do nich vedena 
elektřina. Součástí energodomku jsou i různé 
varianty vytápění a také opravdové elektro-
spotřebiče, na nichž je uvedena cena provozu 
v rámci jednoho roku. Dospělí tak zjistí, kde 
by mohli ušetřit. Zajímavostí této expozice je 
také solární pec, na které bude možné v létě 
například opékat špekáčky jen za pomoci slu-
nečních paprsků.

Expozice „Věda na kouli“ je unikátní nejen 
v rámci Vysočiny, ale prakticky i v rámci celého 
kontinentu. Jedná se o programy na projekční 
kouli, kterou do Alternátoru dodala společnost 
NOAA, což je zjednodušeně řečeno dceřiná 
větev agentury NASA. Těchto koulí najdeme 
v Evropě pouze osm a například v Německu 
není ani jedna. Na zhruba dvoumetrovou kouli 
umístěnou ve zvláštním multimediálním sále 
promítají čtyři speciální projektory data, která 
do Alternátoru dodává NOAA i NASA, a to 
často i v reálném čase. Například informace 
o počasí či seizmické činnosti kdekoli na pla-
netě můžeme prezentovat pouze s tříhodino-

vým zpožděním. Koule dokáže zobrazit různé 
přírodní jevy, ale také činnosti spjaté s člově-
kem, jako jsou třeba dopravní trasy po celé 
zeměkouli nebo propojení lidí přes sociální 
sítě. Samozřejmostí jsou i snímky všech planet 
sluneční soustavy, měsíců a některých plane-
tek. Tento exponát tak slouží i jako netradiční 
učební pomůcka, na níž si návštěvníci osvojují 
například znalosti ze zeměpisu, fyziky či envi-
ronmentální výchovy. Návštěvníci mohou zá-
kladní programy na kouli ovládat sami pomocí 
dotykového panelu, dvakrát až třikrát denně se 
ale promítá speciální pořad, který komentuje 
jeden z průvodců. Momentálně je to program 
„Samá voda“, týkající se vodstva na planetě, 
od poloviny dubna to bude „Vzhůru do neko-
nečna“, jenž se bude týkat sluneční soustavy 
a vzhledem k 55. výročí letu člověka do ves-
míru také kosmickým letům.

Expozice „Boty a ponožky“ se zabývá zejména 
výrobou obuvi v Třebíči, a to jak za Baťovy éry, 
tak za socialismu. Návštěvník zde najde sta-
ré obuvnické stroje a pletačky ponožek, nad 
kterými visí hesla typická pro Baťu i pro zná-
rodnělé hospodářství. Tato expozice ale není 
stálá, předpokládá se, že na konci tohoto roku 
ji vystřídá jiná.

Zřejmě nejoblíbenějším exponátem je projekč-
ní koule, nicméně pokud do Alternátoru napří-
klad přijde nějaký pamětník, který pracoval 
ve zdejší továrně, je nadšen z expozice „Boty 
a ponožky“.

Pořádáte mnoho akcí pro školy i veřej-
nost. na co nás pozvete na jaře?
Prakticky každý den do Alternátoru zavítají dětí 
z jedné nebo dvou škol. Všechny exkurze jsou 
primárně připraveny tak, aby měly spojitost 
s výukou, přičemž žáci během prohlídky vypl-
ňují pracovní listy, kde jsou jim zábavnou for-
mou pokládány otázky týkající se expozic. Tyto 
listy jsou následně ihned vyhodnoceny a vylo-
sovaní správní řešitelé se mohou za odměnu 
svézt elektromobilem. Exkurze jsou odborníky 
připraveny tak, aby byly vhodné pro nejmenší 
děti z mateřských škol, žáky základních škol 
i středoškoláky. Veřejnost může Alternátor na-
vštívit každý den včetně sobot, nedělí i svátků.

V nejbližší době nás čeká premiéra 
science-show, kde si návštěvníci pomocí zá-
bavných pokusů budou moci ověřit například 
různé základní chemické poučky, či otevření 
fotografické výstavy „Borovina a Boroviňáci“, 
která návštěvníkům ukáže, jaký vliv měla boro-
vinská továrna na život ve zdejší čtvrti. Dále to 
budou tradiční „Borovinské trhy“, na nichž se 
Alternátor značnou měrou podílí. Ke květno-
vému trhu bude 28. května patřit i velký Den 
dětí, který připravujeme s místním domem 
dětí a mládeže a MŠ Na Hradě. Další velmi vý-
znamná událost proběhne 3. září. Opět bude 
určena dětem, věnována bude konci prázdnin 
a zahájení nového školního roku. Doprovodí ji 
ale i mnoho akcí pro dospělé, kteří se v Alter-
nátoru kromě jiného budou moci setkat s vý-
znamnými osobnostmi například z řad herců 
či zpěváků narozených v Borovině a známých 
po celé republice.
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Můžete sami posoudit, kolik změn k dobrému proběhlo díky dotaci z ROP Jihovýchod.

kolik najdete rozdílů?
CEntruM EDEn

Zchátralý statek rodu Mitrovských v Bystřici 

nad Pernštejnem se proměnil v Centrum Eden, 

místo seznamující malé i velké návštěvníky se 

životem v minulosti i moderními technologiemi 

budoucnosti. Rozhlehlý areál tvoří tzv. Horácká 

vesnice, Panský dvůr a Ekopavilon.

Dotace z ROP Jihovýchod:  

115,5 milionů korun
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www.jihovychod.czwww.jihovychod.cz
www.jihovychod.cz

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.


