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Výbor Regionální rady schválil k podpoře projekty
cestovního ruchu z 11. výzvy
Jihočeskému kraji byla schválena dotace ve výši
413 milionů korun na modernizaci letiště
Výbor Regionální rady vyhlásil 14. a 15. výzvu
ROP Jihozápad
Zájem o dotace z ROP Jihozápad neklesá, počet žádostí stále čtyřnásobně převyšuje možnosti programu
Ve výtvarné soutěži ÚRR uspělo Gymnázium,
SOŠE a SOU Kaplice
Projekty ROP Jihozápad získaly ocenění v soutěži
stavba roku
Regionální rada má nové webové stránky
ÚRR vydal Výroční zprávu za rok 2010
Zájem o informační semináře trvá
Plzeň hostila nové členské státy EU
ROP Jihozápad rozdělí na modernizaci krajských silnic
dalších 250 a do školství 106 milionů korun

Peníze z EU pomáhají - „turistický speciál“

Výbor Regionální rady schválil
podporu projektů cestovního
ruchu z 11. výzvy
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad schválil
26. dubna 2011 seznam projektů v oblasti podpory 3.1 Rozvoj
infrastruktury cestovního ruchu předložených v rámci 11. výzvy ROP Jihozápad. Výbor výsledky projednával již na svém
lednovém zasedání, ale kvůli tehdy nevyjasněnému kofinancování ve výši 7,5 % ze státního rozpočtu své rozhodnutí odložil. Závazek uhradit 7,5% podíl dotace na sebe v mezidobí
převzaly oba kraje. Výbor Regionální rady tak podpořil celkem
32 projektů celkovou částkou 403 milionů korun. Seznam
podpořených projektů je k dispozici na webových stránkách
www.rr-jihozapad.cz.

Projekty ROP Jihozápad získaly
ocenění v soutěži Stavba roku,
kterou vyhlašuje Plzeňský kraj
V rámci 8. ročníku prestižní soutěže nazvané Stavba roku
Plzeňského kraje, kterou vyhlašují Plzeňský kraj spolu s městem
Plzeň, bylo letos přihlášeno rekordních 44 staveb v celkem pěti
kategoriích. Realizace téměř 20 z nich byla podpořena z ROP
Jihozápad. Do soutěže, která je tradičně vyhlašována v pěti
kategoriích - novostavby budov, rekonstrukce budov, dopravní
a inženýrské stavby, sportovní a volnočasové stavby, veřejná
prostranství (parky, náměstí, návsi), se mohly hlásit pouze stavby na území Plzeňského kraje, které byly uvedené do provozu
nebo zkolaudované v období od 1. ledna do 31. prosince 2010.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo 25. května 2011
za účasti představitelů města Plzně a Plzeňského kraje. „Smyslem organizování soutěže Stavba roku Plzeňského kraje je popularizovat obory architektury a stavitelství, podpořit stavební
obory a podílet se na motivaci investorů, architektů, stavebních
firem i municipalit k rozvoji našeho regionu i jeho zkrášlování
díky povedeným a následně oceněným rekonstrukcím,“ vysvětluje podporu Plzeňského kraje hejtman Milan Chovanec.

Oceněná stavba – zrekonstruované náměstí T. G. M. v Dobřanech

TITUL STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2010 ZÍSKALY
NÁSLEDUJÍCÍ PROJEKTY PODPOŘENÉ Z ROP JIHOZÁPAD:
Kategorie rekonstrukce budov:
projekt Stavební úpravy objektu zámku čp. 1, Hrádek
– společenské, kulturní a ubytovací centrum
Cena hejtmana Plzeňského kraje:
projekt Rekonstrukce rodného domu Augustina Němejce
v Nepomuku
Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko:
projekt Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka Dobřany
V nominacích se také objevil projekt Rekonstrukce kostela
Proměnění Páně v Žihobcích.

Jihočeskému kraji byla schválena
dotace ve výši 413 milionů korun
na modernizaci letiště
Výbor dále schválil výsledky 12. výzvy ROP Jihozápad zaměřené na oblast podpory 1.4 Rozvoj regionálních letišť. V této
výzvě uspěl projekt Jihočeského kraje s názvem Modernizace
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Ve výtvarné soutěži ÚRR uspělo
Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice
Ředitelka Úřadu Regionální rady Klára Böhmová předala do
rukou ředitelky Gymnázia, SOŠE a SOU Kaplice cenu za vítězství školy ve výtvarné soutěži vyhlášené Úřadem Regionální
rady ke Dni Evropy. Soutěže se zúčastnilo přes 30 základních
a středních škol, které získaly dotaci z ROP Jihozápad na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci svých tříd a budov. Tématem, které děti výtvarně zpracovávaly, bylo „Co bys pořídil do
svého okolí, kdybys získal dotaci z EU“.

Výstavu luxusních aut by za dotaci uspořádala jedna ze studentek vítězné školy

Jihočeského letiště ČB, II. etapa s dotací 413 milionů korun.
„Tento projekt je dosud největším projektem podpořeným
z ROP Jihozápad,“ říká ředitelka Úřadu Regionální rady Klára
Böhmová.

Výbor Regionální rady vyhlásil
14. a 15. výzvu ROP Jihozápad
Výbor vyhlásil 14. výzvu ROP Jihozápad pro dvě oblasti podpory – 1.3 A Modernizace kolejových vozidel pro přepravu
osob s alokací 40 000 000 Kč a 1.3 C Modernizace vozového parku veřejné dopravy – vozidla regionální dopravy
(autobusy pro regionální dopravu) s alokací 20 000 000 Kč.
Žadatelé mohou své projekty předkládat u OP 1.3 A  do
15. 6. 2011, u OP 1.3 C do 15. 7. 2011. Výbor vyhlásil také
15. výzvu k předkládání projektových žádostí do oblastí podpory 2.1 Integrované plány rozvoje měst. Projektové žádosti
do 15. výzvy je možné předkládat do 28. června 2013.

Zájem o dotace z ROP Jihozápad
neklesá, počet žádostí stále čtyřnásobně převyšuje možnosti programu
V dubnu vyhlášené výsledky 11. výzvy ukazují, že zájem žadatelů o dotace z ROP Jihozápad neklesá a stále se drží na velmi
vysoké úrovni. Počet předkládaných žádostí i nadále zhruba
čtyřnásobně převyšuje možnosti programu. „Vysoký zájem
žadatelů tak neovlivnily ani problémy spojené s přehodnocováním 5. a 6. výzvy, ke kterému došlo v loňském roce.“ uvedla
vedoucí odboru řízení programu Kateřina Kaprhálová.
V 11. výzvě, která byla zaměřená na OP 1.1 Modernizace
regionální silniční sítě (krajské silnice), OP 3.1 A Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, OP 3.1 B Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (pouze pěší stezky a hipostezky), uspělo celkem
45 ze 167 předložených projektů (tedy přibližně každý čtvrtý)
a žadatelům tak bylo rozděleno celkem 1,2 mld. Kč z požadovaných 4 mld. Kč.
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„Sešlo se nám více než 100 prací žáků a mezi nejčastěji ztvárněné motivy patří zoologické zahrady, dětská hřiště, bazény
a aquaparky, ale máme tu např. i domov pro bezdomovce“,
vyjmenovává ředitelka Úřadu Regionální rady Klára Böhmová.
Hodnotící komise jako nejzdařilejší ocenila práce žáků Gymnázia a SOŠE a SOU Kaplice. Ředitelka školy Marta Caisová tak
mohla převzít cenu pro výherce soutěže, kterou byly pomůcky
pro výuku výtvarné výchovy v hodnotě 10.000 Kč.
„Chci poděkovat jak Úřadu Regionální rady za vyhlášení soutěže, tak zejména našim žákům za vzornou reprezentaci školy.
Výtvarná soutěž je dobrým nápadem, jak nenásilně přivést
děti k tématu společné Evropy, fondům Evropské unie a jejich přínosu pro běžný život v našem okolí,“ dodává ředitelka
vítězné školy.

Regionální rada má nové webové
stránky
Na konci týdne oslav Dne Evropy (9. -15. květen) spustil Úřad
Regionální rady novou podobu internetových stránek ROP
Jihozápad (www.rr-jihozapad.cz). Stránky si zachovávají široký
informační obsah pro žadatele i příjemce, ale výrazně mění
svoji strukturu a grafiku, která je pro jejich návštěvníky mnohem přátelštější a je možné se v ní lépe intuitivně orientovat.
Webové stránky Regionální rady představují kromě konzultací nejvýznamnější zdroj informací. Hlavním motivem jejich
rekonstrukce je proto zlepšení komunikace a informačního
servisu prostřednictvím tohoto média. „Zlepšení komunikace
a zpřehlednění struktury internetových stránek bylo jednou
z mých priorit při nástupu do funkce v únoru letošního roku,“
uvádí ředitelka Úřadu Regionální rady. Novou podobu internetových stránek ocenili na jednání monitorovacího výboru také
zástupci Evropské komise Jack Engwegen a Martin Bouška.

ÚRR vydal Výroční zprávu za rok 2010
Rokem 2010 dospěl ROP Jihozápad do poloviny dotačního
maratonu, který pro všechny znamenal vynaložení mnoha sil,
ale na druhé straně přinesl jistě i řadu pozitivních událostí.
V náročné situaci mnohdy zapadly zdařilé akce, které se za
podpory ROP Jihozápad během minulého roku realizovaly.
Ve Výroční zprávě ROP Jihozápad za rok 2010 přinášíme komplexní informace o naplňování cílů ROP Jihozápad a úspěšně
dokončených projektech, jejichž přínos a význam, jak doufáme, vykompenzuje komplikace minulého roku a ukáže pozi-

tivní dopad realizace programu pro region.
Shrnutí výroční zprávy:
Prioritní osa 1, zaměřená na dopravu, nabízí z hlediska finančních prostředků největší možnosti rozvoje regionu – více než
8 miliard korun na rozvoj silniční sítě v jižních a západních
Čechách. Do konce roku 2010 bylo v oblasti dopravy vyhlášeno
10 výzev v celkové hodnotě 7,7 miliardy korun a podpořeno
bylo 118 projektů za více než 4 miliardy korun. Jedním z cílů
v rámci této prioritní osy je podpořit do roku 2015 rekonstrukci
200 km silnic II. a III. třídy a 90 km místních komunikací. Oba
tyto cíle jsou plněny zhruba na 50 %, což indikuje budoucí
překročení stanovených cílových hodnot.
Oblast rozvoje měst a obcí, zlepšování zdravotnických, sociálních a komunitních služeb je dlouhodobě nejžádanější sférou
ROP Jihozápad – celkové požadavky žadatelů převyšují alokaci
této prioritní osy více než třikrát. Do konce roku 2010 bylo do
této oblasti podáno 946 projektových žádostí za celkem 19 miliard korun. Z toho do konce roku ROP Jihozápad podpořil
134 projektů s celkovou dotací 3,2 miliardy korun. Díky podpoře z ROP tak bylo do konce roku 2010 v jižních a západních
Čechách například zrekonstruováno 62 škol, opraveno nebo
nově vystaveno 6 domovů důchodců a opraveno 24 600 m²
ploch objektů pro služby občanské vybavenosti na venkově.
Podpora cestovního ruchu na jihu a západě Čech spadá pod
3. prioritní osu programu ROP Jihozápad. Do konce roku 2010
z ní bylo financováno již 131 projektů za více než 2 miliardy
korun, což naznačuje velmi rychlý pokrok v čerpání finančních prostředků v této oblasti. Díky projektům podpořeným
z programu ROP Jihozápad tak mohou návštěvníci regionu
například navštívit 19 zrekonstruovaných památkových objektů, využít 20 km nových cyklostezek nebo 60 nových nebo
zrekonstruovaných sportovně rekreačních zařízení.
Kompletní Výroční zpráva za rok 2010 je k dispozici na internetových stránkách www.rr-jihozapad.cz.

Zájem o informační semináře trvá
Ve druhém květnovém týdnu připravil Úřad Regionální rady
na obou územních odborech v Českých Budějovicích a v Plzni
semináře pro příjemce podpory z 11. výzvy ROP Jihozápad
zaměřené především na realizační fázi projektového cyklu,
nejčastější pochybení při realizaci, jejich předcházení a řešení.
Semináře pro příjemce se konají pravidelně vždy po schválení
financování projektových žádostí Výborem Regionální rady.

Koncem května pak pokračoval cyklus informačních setkání na
téma veřejných zakázek. Setkání Úřad Regionální rady realizoval pro velký zájem již po několikáté. Účastníci diskutovali nad
zněním zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a o jejich
realizaci dle pravidel ROP Jihozápad. Dostalo se také na nejčastější pochybení při vyhlašování, průběhu soutěže i výběru
vítěze v rámci veřejné zakázky.

Plzeň hostila nové členské státy EU
Plzeň se v polovině dubna stala středem Evropy, alespoň co
se týká kohezní politiky. Západočeská metropole totiž hostila
prestižní konferenci nových členských států EU „New Members
States“, která se věnovala otázkám spojeným s čerpáním financí z evropských fondů. Do Plzně přijeli zástupci centrálních
koordinačních orgánů dvanácti nových členských zemí, které
zajímali zejména procesy spojené s administrací evropských
peněz. Význam pravidelného setkávání dobře ilustruje také
rozsah témat a prezentací. Polští zástupci tu například představili plánované aktivity na druhou polovinu letošního roku,
kdy budou v čele Evropské unie jako předsednická země. Je
to poprvé v historii EU, kdy Česká Republika vedla obdobné
setkání.

ROP Jihozápad rozdělí na modernizaci
krajských silnic dalších 250
a do školství 106 milionů korun
Monitorovací výbor ROP Jihozápad schválil na svém květnovém zasedání revizi Regionálního operačního programu Jihozápad, kterou se navyšuje alokace programu o dodatečných
10 312 512 eur. O dodatečné alokaci pro Českou republiku
v celkové výši přesahující 247 milionů eur rozhodla v srpnu loňského roku Evropská komise a následně Vláda ČR v listopadu
svým usnesením tyto dodatečné prostředky rozdělila jednotlivým operačním programům.
V případě, že Evropská komise schválí revizi Regionálního operačního programu Jihozápad, bude dodatečná alokace v rámci
ROP Jihozápad směřována do OP 1.1 Modernizace regionální
silniční sítě na projekty zaměřené na rekonstrukci nebo výstavbu dopravní infrastruktury. Z dodatečných prostředků budou
podpořeny projekty s vyšším regionálním významem, které
přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti daného území a tedy
k naplnění cílů ROP Jihozápad.
V červnu pak Monitorovací výbor schválil další revizi Regionálního operačního programu Jihozápad, kterou se navyšuje alokace
programu o dalších 4 340 418 eur do oblasti podpory 2.4 na
základě Usnesení Vlády ČR z května letošního roku o schválení
změn operačních programů, kdy se pro všechny Regionální operační programy přesouvají prostředky z Operačního programu
Technická pomoc. Vládou schválený návrh akcentuje zacílení této
navýšené pomoci do oblasti rozvoje infrastruktury vzdělávacích
programů, zejména pak na úrovni středního a vyššího odborného
školství, kde realizace kvalitního vzdělávání naráží na nedostatky
v oblasti vzdělávací infrastruktury.

Seminář pro příjemce v Českých Budějovicích
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Peníze z EU pomáhají - „turistický speciál“
Nepomuk – rekonstrukce rodného domu Augustin Němejce

M

ěsto Nepomuk koupilo rodný dům známého malíře
Augustina Němejce do svého majetku ve značně zchátralém stavu. „Objekt naštěstí nebyl památkově chráněn, což
nám značně usnadnilo jeho rekonstrukci,“ uvádí místostarosta města Pavel Jiran. Následně byl stanoven projektový tým,
provedeno 3D digitální zaměření a byla zpracována technická
studie rekonstrukce. Ještě před podání žádosti o podporu projektu do ROP Jihozápad byl proveden i mykologický a stavebně
technický průzkum. Součástí rekonstrukce rodného domu Augustina Němejce byla také přístupová komunikace z náměstí
Augustina Němejce včetně napojení na inženýrské sítě, stodola
a dvůr s ohradní zdí, nádvoří bývalé školy s bezbariérovým propojením městského muzea a s rozšířenou malou letní scénou.
Vznikl tak ucelený kulturní stánek pro multifunkční využití přímo v centru města. Celý projekt řeší kromě zmíněné expozice
díla Augustina Němejce také možnosti pořádání nejrůznějších
kulturních aktivit, např. komorních koncertů, divadla malých
forem, uměleckých dílen, přednášek, seminářů, kurzů a dalších
kulturně společenských aktivit. K tomu slouží jak vytvořený

malý sál v nově zrekonstruované stodole, tak malířský ateliér
v podkroví domu, a rovněž vkusně a účelově zrekonstruovaný
venkovní prostor nádvoří bývalé školy s letní scénou.

Pohled na rekonstruovaný dům Augustina Němejce

Stavební úpravy objektu zámku čp. 1, Hrádek – společenské, kulturní
a ubytovací centrum

R

Koncert dobové hudby v prostorách zámku

ealizace společenského, kulturního a ubytovacího centra
v zámeckém areálu v Hrádku u Sušice vrátila život do opuštěné významné historické památky. Zároveň ji zpřístupňuje veřejnosti a vytváří ucelený program nabídky služeb a kulturních
akcí pro celý region. Logicky zapadá do celkové sítě cestovního
ruchu svou ubytovací kapacitou a nabídkou vytvoření kulturní části včetně muzea Františka Pravdy. Charakteristickým
pojítkem celého projektu je záchrana historicky významného
a cenného objektu. Uživatelská náplň společenského, kulturního a ubytovacího centra zásadním způsobem zvýší potenciál a atraktivitu objektu pro cestovní ruch, výrazně přispěje
k úpravě veřejných prostranství (park), zlepší vzhled památkově chráněných území, zvýší úroveň a stabilitu venkovského
sídla Hrádek. Přispěje ke zvýšení zaměstnanosti v regionu.

Areál zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko Strašice

K

ořeny tohoto projektu sahají až do roku 2005, kdy byla
poprvé formulována myšlenka, aby obec využila získaný
kasárenský areál nejen k výrobním a komerčním činnostem, ale
i k vytvoření kulturního centra. Díky projektu byly rekonstruovány dvě historické budovy objektů nacházejících se na okraji
bývalého vojenského areálu ve Strašicích. Někdejší vila s byty
důstojníků se změnila na první část expozice. Sklepní expozice
evokuje podmínky protileteckého krytu. Vystaveny jsou předměty připomínající civilní obranu a hasičské záchranné sbory.
Dále je zde přírodovědná a paleontologická expozice, která
představuje vývoj života od svrchního proterozoika po kvartér,
přičemž se soustředí především na oblast Středních Brd a jejich
okolí. Zoologická část představuje řadu zdařilých dermoplastických preparátů. Za zmínku stojí i expozice hornictví a minera-
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Výstava s vojenskou tématikou

logie. V nadzemním podlaží naleznou návštěvníci rekonstrukci
kuchyně a pracovny velitele posádky z 30. let 20. století. To
vše s dobovým nábytkem a vybavením. Nejpestřejší a rovněž nejrozlehlejší částí stálých expozic jsou moderní dějiny
a místopis. Další část expozic se nalézá v budově dřevěného
srubu, který byl postaven v roce 1934. Jedná se o autentický

dvoupodlažní ubytovací objekt tzv. letního vojenského výcvikového tábora. Přízemí budovy je využito jako turistická
ubytovna s 18 lůžky, zařízena ve vojenském stylu. V patře se
nachází expozice věnovaná vojenství v Brdech v letech 1945 až
současnost a část expozice je také věnovaná zaniklému brdskému venkovu.

Dům pohádek v Plzni 4. Areál zážitkové a poznávací turistiky
Střední Podbrdsko Strašice

N

Setkání s Vochomůrkou

ápad vytvořit v Plzni Dům pohádek vznikl v roce 2006
během pořádání výstavy k padesátinám známé kreslené
postavičky Krtečka, která se setkala s obrovským úspěchem.
Také díky dotaci z ROP Jihozápad ve výši 25 milionů tak v Plzni
na zelené louce vyrostl pohádkový dům, do kterého se mohou
za postavičkami z večerníčků vypravit děti z celé republiky.
Projekt je zcela ojedinělý.
Součástí multifunkčního areálu jsou také tvůrčí díly, ve kterých se
mohou rodiče věnovat svým dětem a hrát si s nimi v zajímavém
prostředí. Jednou z takových dílen je například škola Macha a Šebestové. Vedle dětí se projekt setkává i s ohlasem mezi rodiči, kteří
oceňují jak celkové zpracování, tak možnost aktivního trávení volného času se svými dětmi. O úspěchu projektu svědčí také vysoká
návštěvnost, která dosahuje počtu až 600 lidí denně a má ambici
stát se nejnavštěvovanější českou atrakcí.

Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně

V

rámci projektu byly vybudovány tři nové tematické okruhy
pro návštěvníky ZOO Plzeň - Africká savana, Africký rovníkový prales a Asijská step. Každý okruh je vytvořen tak, aby
návštěvníkům představil podobu těchto oblastí, včetně typických zvířat, fauny i klimatických podmínek v rámci jednotlivých
pavilonů.
V prvních dvou etapách projektu bylo postaveno 11 nových
pavilonů a ubikací, sestaveny 2 velké voliéry a menší voliéry
pro drobné ptactvo. Ve třetí etapě byly upraveny venkovní
výběhy pro zvířata ustájená v nových pavilonech a upraveny
okolní pochozí plochy. Pro realizaci projektu využila ZOO Plzeň
stávající infrastrukturní vybavenost areálu, která dosud není
plně využita.
Cílem projektu je zvýšit atraktivitu ZOO Plzeň jako vyhledávaného cíle turistického ruchu nejen v Plzni, ale také v rámci
Plzeňského kraje. ZOO Plzeň si klade za cíl přilákat nejen nové

Informační tabule k novým pavilonům

Pavilon s exotickým ptactvem

návštěvníky, ale přimět k opakovaným návštěvám i ty, kteří již
zahradu navštívili dříve.

Africká savana a její obyvatelé
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Muzeum severního Plzeňska v Mariánské Týnici

V

znik areálu v Mariánské Týnici se datuje do první poloviny 18. století. Stavební práce byly ukončeny 1751,
kostel byl vyzdoben a posléze vysvěcen k roku 1762. Areál proboštství, kde nyní sídlí Muzeum a galerie severního
Plzeňska, byl prohlášen za kulturní památku již před rokem
1988. V roce 1920 se zřítila jeho kupole, která byla obnovena až v roce 2000.
Muzeum a galerie severního Plzeňska vystavuje stálé expozice v prostorách druhého podlaží objektu. Tato expozice byla
instalována v roce 1990, pochází z roku 1989. Některé její
části byly postupně modernizovány, ovšem základ tvoří stále
řešení navržené na konci 80. let 20. století.
Ukázka expozice z Muzea severního Plzeňska

Záchrana gotického hradu - Soběslav

D

ne 1. 9.  2010 zpřístupnilo Město Soběslav městskou knihovnu
v nově zrekonstruovaném severním křídle gotického hradu
ze 14. století. Moderní budova knihovny je vestavěna mezi jeho
zdi, aniž by je narušila. Unikátní stavba využívá historický objekt,
v němž byl kupříkladu v roce 1394 vězněn král Václav IV. V patře,
ve volném prostoru palácového křídla, je umístěn prosklený kontejner s vloženým mezipatrem pro knihovnu. Z knihovny je tak
vidět celý povrch vnitřku hradu. Každý návštěvník může pozorovat, jak se vrstvily jednotlivé slohy a jakými vývojovými etapami
hrad procházel. Prosklená vestavba je ve večerních hodinách
krásně nasvícena. Prostory knihovny jsou vhodné i k výstavám
a k pořádání společných akcí se školami, zájmovými a společenskými organizacemi, např. besedy, setkání se spisovateli, autorská čtení, prezentace nakladatelství atd. Ve vnitřních prostorách
je možno popovídat si s přáteli, začíst se do knihy, nebo časopisu.
Za příhodného počasí lze posedět také na venkovní terase
přístupné z knihovny.

Pohled na rekonstruovaný hrad s knihovnou v Soběslavi

Konzervace hradu Pořešín

H

rad Pořešín je v současnosti nejznámějším a nejvíce
navštěvovaným ze všech hradů na řece Malši. Už v roce
1998 se zabýval myšlenkou jeho konzervace a částečného
znovuoživení Radek Kocanda a skupina přátel kolem něj. Tato
aktivita posléze vedla k založení Společnosti pro hrad Pořešín
a následně sdružení Hrady na Malši. Záměrem sdružení bylo
umožnit návštěvníkům nerušený přístup na hrad bez jakékoli
formy vstupného. Návštěvníci mají možnost si na informačních

panelech přečíst kapitoly z historie hradu, články o středověkém životě, právu útrpném, způsobu oblékání, středověkém
hornictví a vychutnat si nezkomolenou podobu středověkého
hradu bez jakýchkoli přidaných komerčních aktivit tak, jak
je to často u našich památek k vidění. V letním období jsou
organizovány akce pro širokou veřejnost, divadelní představení nebo koncerty. Tyto akce probíhají tradičně ve večerních
hodinách, kdy je hrad osvětlen loučemi a svícemi.

Zřícenina hradu Pořešín a její krásné okolí

Nový mobiliář v blízkosti hradu
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Rekonstrukce kostela sv. Jana Křtitele a kláštera minoritů
v Jindřichově Hradci - V. etapa

C

ílem projektu bylo dokončení dlouhodobé rekonstrukce
kostela sv. Jana Křtitele a kláštera minoritů v Jindřichově Hradci. Projekt se skládal ze dvou aktivit - rekonstrukce
posledních neopravených prostor - 2 dvorů a zrestaurování
gotických nástěnných maleb v kostele sv. Jana Křtitele, které
jsou součástí nemovité kulturní památky. „Projekt znamenal
mimo jiné zkultivování hlavního vstupního prostoru do kostela a minoritského kláštera a rovněž revize gotických maleb
v interiéru. Zrekonstruované dvory celkově pozvedly úroveň
veřejných prostranství v místě a budou muzeu už trvale sloužit.
K projektu jsme zaznamenali výhradně kladné reakce z okolí.
Obnova gotických maleb v kostele zcela jednoznačně prodloužila jejich život a zatraktivnila je pro návštěvníky a veřejnost,“
uvádí projektový manažer pan Pikal.

Nádvoří kostela a jedna z rekonstruovaných fresek

Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice

O

d roku 2009 využívají turisté novou cyklostezku z Hluboké
nad Vltavou do staré vorařské obce Purkarec. Cestou je
čeká řada zajímavostí. Stezka měří přes deset kilometrů a vede
podél levého břehu Vltavy. Nová cyklostezka má svůj potenciál
o to větší, neboť je součástí mezinárodní cyklostezky Eurovelo
7 a také cyklostezky vedoucí od pramenů Vltavy k Mělníku,
tedy k soutoku Vltavy s Labem. Trasa vede podél břehu Hněvkovické přehrady ke kopci Baba přes Zlatěšovický potok, podél plotu obory, kolem přírodní rezervace Karvanice k cestě
směřující z obory ke Karlovu hrádku. Pro vedení cyklostezky
podél vody byla využita i bývalá Lannova povoznická cesta,

která byla dosud skryta pod hladinou přehrady. Násypem na ni
byla vybudována část nové cyklostezky. Cyklostezka je vedena
atraktivním, historicky i přírodovědně hodnotným územím, jež
je začleněno mezi evropsky významné lokality Natura 2000.
Podél cyklostezky si lidé mohou přečíst zajímavosti o fauně
a floře na 20 tabulích, k dispozici mají odpočívadla s posezením. Přes Zlatěšovický potok pod Babou se dostanou po novém
mostku. Na druhém konci obce Purkarec mohou turisté navštívit pamětní síň vorařství a plavectví. Ves spolu s nedalekým
Karlovým hrádkem počátkem 14. století založil Karel IV.

Unavení cyklisté mohou na trase využít odpočívadel

Malebná krajina v okolí cyklostezky

Rekonstrukce a rozšíření sportovně-rekreačního
areálu Vodník ve městě Vimperk

S

portovně-rekreační areál Vodník se nachází na okraji města
Vimperk směrem na Sušici a využíván je zejména v zimním
období běžkaři. Areál si hlavně starší generace pamatují jako
místo dobového Setkání mládeže na Šumavě před více než
dvaceti roky. Od té doby sloužil různým setkáním a sportovním
soutěžím, ke stálým aktivitám tu v letní sezóně patří autokemp, který provozuje vimperský Ski klub Šumava. Výhodou
areálu je vlastnictví sněžného děla, které zajistí zasněžení také

v době, kdy je nedostatek sněhu. Běžkařská dráha i další objekty v areálu byly však ve špatném stavu a byla nutná jejich
rekonstrukce. K vylepšení stavu pomohla dotace z evropské
unie.
V první etapě bylo zrekonstruováno sociální zázemí, přístřešek
pro techniku a veřejné osvětlení. Budova sociálního zařízení
má praktickou šatnu, umyvadla s teplou a studenou vodou,
záchody a sprchy pro muže a ženy a také kuchyňku s mycími
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dřezy. Rekonstrukce a rozšíření asfaltové dráhy spadá do etapy
druhé. Vybudovaná dráha slouží od poloviny roku 2010 hlavně
in-line bruslařům, případně dalším sportovcům (např. cyklistům

Nové sociální zařízení ve sportovně-rekreačním areálu

či skateboardistům) a v zimním období běžkařům. Areál bude
moci využívat prakticky kdokoliv - rodiny s dětmi, školy, dospělí, senioři i zdravotně postižení díky bezbariérovosti areálu.

Dráha s asfaltovým povrchem pro multifunkční využití

Revitalizace zámku Borovany pro podporu cestovního ruchu

Z

ámek v Borovanech na Českobudějovicku prošel rozsáhlou,
několik let trvající rekonstrukcí. Veřejnosti byl otevřen
v červenci 2010 a od té doby se těší velkému zájmu, zejména
ze strany turistů. Již zmíněná rekonstrukce zahrnovala kompletní sanaci budovy, novou střechu, fasádu, malby a podobně. Část rekonstrukce byla hrazena z dotace EU. Obsahem
„evropského“ projektu byla rekonstrukce východního křídla
zámku včetně spojovací střední části hlavní budovy za účelem
záchrany této nemovité kulturní památky. Do rekonstruovaných prostor byly umístěny zámecké expozice, které byly
vybudovány ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.
Do prostor zámku byla také přestěhována městská knihovna.

Předmětem tohoto projektu byla s ohledem na náročnost
prací pouze vlastní rekonstrukce památky. Zřízení expozice
a vybavení informačního centra je řešeno v navazujícím projektu. Turistické centrum poskytuje informace o městu a jeho
okolí a zároveň zajišťuje obsluhu expozice. V rámci projektu
byly rekonstruovány tyto prostory: společenský a kulturní sál,
obslužné prostory a část zámeckého dvora. Součástí projektu
je dále vybavení městské knihovny, která je umístěna v již rekonstruovaném západním křídle.

Nádvoří zámku v Borovanech

Kontakt:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
Jeronýmova 1750/21
370 01 České Budějovice
Územní odbor implementace programu Plzeň
Poděbradova 2842/1
301 00 Plzeň
Telefonní číslo pro informace: +420 389 058 600
E-mail: info@rr-jihozapad.cz
Internet: www.rr-jihozapad.cz
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Průčelí zámku v Borovanech

