Vážené kolegynì, kolegové,
èas je neúprosný ke všem, mladým i døíve narozeným, jak opìt
potvrdil konec školních prázdnin. Zase nám zaèal nový školní
rok….
Vìtšina z nás - starostù, radních èi zastupitelù - využila pøíležitost
navštívit v první záøijový den školu a pozdravit kantory, prvòáèky
i jejich rodièe. Jelikož prázdniny byly vesmìs využity ke zkrášlení
a zkvalitnìní objektù škol, neèinilo nikomu navštívení školy asi
žádnou potíž. Rodièe jsme mohli seznámit s prostory školy, kam
budou po nìkolik dlouhých let bez obav posílat své dìti, že tyto
budou v pøíjemném prostøedí. Kantorùm jsme mìli pøíležitost
podìkovat a popøát pevné nervy, pohodu a klidné prostøedí pro
výchovu a vzdìlávání naši nejmladší generace.
V oèích prvòáèkù byly vidìt velmi smíšené pocity. Nìkteøí mìli oèi
rozzáøené spokojeností a štìstím, jiní, tìch bylo málo, pùsobili
vydìšenì. Zkušené paní uèitelky urèitì najdou individuální pøístup
ke každému žáèkovi, aby se všichni do školy další dny již tìšili. Je to
každoroèní stejný rituál, ale my dospìlí si vždy pøi nìm uvìdomíme,
že jsme zase o rok starší…
Souèasnì nás v tomto mìsíci èeká ještì jedna milá povinnost svolat poslední jednání obecních zastupitelstev v tomto volebním
období. Opìt budeme mít pøíležitost všem svým kolegùm
podìkovat za ètyøletou èinnost v zastupitelstvu a práci pro své
obèany. Je to trochu podobná záležitost jako s tím novým školním
rokem - akorát si uvìdomíme, že utekly dlouhé ètyøi roky, že jsme
zase na prahu nìèeho nového, nepoznaného. Pokud za námi
zùstalo dùstojné dílo pro naše obèany, pro naši obec èi mìsto, je
pøíjemné bilancovat a ohlédnout se za uplynulým volebním
obdobím.
Pøeji vám všem, aby toto ohlédnutí bylo plné spokojenosti z dobøe
vykonané práce!

Ing. Ladislav Kryštof
pøedseda SMO VM
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SMO VM informuje
Jak jsme Vás informovali již v minulých
èíslech našeho èasopisu, v bøeznu až
èervenci Sdružení mìst a obcí Východní
Moravy spolu s Trenèianskou regionální
rozvojovou agenturou realizovaly projekt
Spoleènou cestou èesko-slovenským
pohranièím. Cílem projektu bylo vytvoøit
komplexní nabídku produktù cestovního
ruchu, která by umožnila turistùm lépe
organizovat èas, strávený v èeskoslovenském pøíhranièí a pøispìla tak k prodloužení jejich pobytu v regionu.
Bylo navrženo 11 cyklistických výletù, které
dle potøeb turistù mohou být propojeny do
mnoha zajímavých okruhù, a vyprojektován
sedmidenní, pøevážnì høebenový, pøechod
pohranièních pohoøí. Trasy jsou v atraktivním zpùsobem popsány na webových stránkách mikroprojektu
http://spolecnoucestou.smovm.cz.
Zájemci si zde mohou vybrat konkrétní trasu,
prohlédnout si její detailní popis, v nìmž je
dále odkazováno na jednotlivé zajímavosti
a služby cestovního ruchu. Na webu jsou

dále k dispozici podrobné mapy a výškové
profily tras, aby se turisté mohli na základì
poskytovaných informací dobøe zorientovat,
pøipravit a aby si mohli vybrat projížïku èi
pìší túru adekvátní nároènosti.
Již pøed zahájením realizace projektu byla
zahájena komunikace s potenciálními
partnery, kteøí jsou aktivní v cestovním ruchu
a kteøí mohli napomoci s realizací nebo
pozdìji s propagací projektu. Jim byl projekt
pøedstaven a hledal se prostor, možné
spolupráce, protože všichni máme spoleèný
cíl - propagaci a zlepšení podmínek pro
turisty na Východní Moravì.
Postupem èasu, již bìhem samotné
realizace projektu, nejintensivnìjší
spolupráce probíhala s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy. Proto se
zástupci "centrály" a Sdružení mìst a obcí
Východní Moravy rozhodli stvrdit vzniklé
partnerství i písemnì. Text smlouvy
o partnerství, Vám pøinášíme na následující
stranì.
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Smlouva o partnerství
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RRA VM
RRA VM informuje
Realizace semináøù pro pøíjemce v rámci
Operaèního programu životní prostøedí
V mìsíci srpnu realizovala Regionální
rozvojová agentura Východní Moravy pro
Státní fond životního prostøedí odborné
semináøe zamìøené na administraci
schválených projektù v rámci dotací z OPŽP
pod názvem "Schválením žádosti projekt
nekonèí…"
Semináøe byly urèeny úspìšným žadatelùm
v rámci Operaèního programu životní
prostøedí prioritních os VI. Zlepšování stavu
pøírody a krajiny a I. Zlepšování vodohospodáøské infrastruktury a snižování
rizika povodní, podoblast 1.3.1 Omezování
rizika povodní.
Cílem tìchto semináøù bylo proškolení
úspìšných žadatelù z hlediska další
realizace jejich projektù v rámci operaèního
programu a upozornit na pøípadná úskalí,
která je èekají. Odborné prezentace
zamìstnancù státního fondu byly zamìøeny
na oblast realizace projektù, financovaní
a závìreèného vyhodnocení akce a zadávání veøejných zakázek. Prezentace byly
na velmi vysoké úrovni, což také ocenili
všichni zúèastnìní. Celkem prošlo všemi
semináøi v Praze, Brnì, Olomouci a Prùhonicích pøes 130 úèastníkù.
O všechny semináøe byl ze strany pøíjemcù
dotace z celé republiky velký zájem. Celkový
prùbìh semináøù byl až na drobné problémy
s velkým zájmem úèastníkù bez vìtších
komplikací. Velmi pozitivnì byla ze strany
úèastníkù hodnocena odborná úroveò

všech pøednášejících ze Státního fondu
životního prostøedí.
Státní fond životního prostøedí plánuje i nadále realizovat semináøe také pro pøíjemce
v dalších prioritních osách v následujících
mìsících.
Tìšíme se na setkání s mnohými z Vás
v rámci dalších akcí, které bude pøipravovat
Státní fond životního prostøedí s tech-nickou
podporou RRA VM.
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RRA VM
Semináø v Brnì

Semináø v Prùhonicích

Semináø v Praze

Semináø v Olomouci
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Hvozdná je Vesnice roku 2010 Zlínského kraje
Slavnostní ocenìní vítìzù soutìže
Vesnice roku 2010 Zlínského kraje se
dnes konalo ve Hvozdné. Ceremoniálu
s bohatým kulturním a spoleèenským
programem se zúèastnil hejtman
Stanislav Mišák a další nejvyšší
pøedstavitelé Zlínského kraje, zástupci
Ministerstva pro místní rozvoj,
Ministerstva zemìdìlství, Spolku pro
obnovu venkova ÈR a pøedstavitelé obcí
Zlínského kraje, úspìšní v letošním i minulých roènících i další významní a èestní
hosté.
Obec Hvozdná v èele se starostou
Miroslavem Válkem si z letošního 16.
roèníku soutìže odnesla Zlatou stuhu a finanèní odmìnu ve výši dva miliony korun,
kdy jeden milion získá pøímo z rozpoètu
Zlínského kraje a druhý milion ze státního
rozpoètu.
Role moderátora se ujal herec Dušan Sitek,
který 25 let ve Hvozdné vedl ochotníky jako
jejich umìlecký šéf a nyní odchází do
pražského angažmá. Slavnostní akt zahájil
vyhlášením sbírky na povodnìmi znièené
Heømanice, které mimochodem v roce 2006
zvítìzily v krajském kole soutìže Vesnice
roku v Libereckém kraji. Zastupitelstvo
Hvozdné do této sbírky, která bude o víkendu
pokraèovat i mezi obèany, již dnes pøispìlo
darem 100 tisíc korun.
Odmìna v soutìži Vesnice roku 2010 náleží
i dalším obcím Zlínského kraje úspìšným
v nìkolika vyhlašovaných kategoriích (viz
seznam všech ocenìných).
„Myslím, že nemalá finanèní èástka, kterou
Zlínský kraj pro ty nejlepší vesnice v této
soutìži uvolòuje a která letos dosahuje
celkové výše 2.410.000 korun, znamená
znaènou motivaèní pobídku. Jsem si však
jist, že nejvìtší odmìnou pro obce samotné
je chu obèanù zapojit se do spoleèného díla.
Každá samospráva se snaží upravovat
a zdokonalovat svou obec, a tak by se mohlo
zdát, proè vlastnì soutìžit. Je to o vìtším
vyhecování se a samotná soutìž je spíše
jakousi tøešnièkou na dortu a také pøíležitostí
setkat se a mít radost z úspìchù tìch
druhých. Chtìl bych podìkovat nejen

starostùm a zastupitelùm dnes ocenìných
obcí, ale všem lidem, kteøí jakoukoliv mìrou
pøispívají k zvelebování našeho venkova,“
vyjádøil se hejtman Zlínského kraje Stanislav
Mišák.
„Smekám pøed prací odborné komise, které
letos pøedsedal pan starosta Lideèka
Vojtìch Ryza, a dìkuji všem jejím èlenùm za
zodpovìdnou hodnotitelskou práci, protože
úroveò obcí se rok od roku citelnì zvyšuje
a vybrat ty nejlepší není v silné konkurenci
vùbec jednoduché,“ dodala Milena
Kovaøíková, krajská radní pro oblast
životního prostøedí, zemìdìlství a rozvoje
venkova.
Vojtìch Ryza, který mimochodem letos
vykonává funkci øeditele celostátní
hodnotitelské komise ve svém proslovu
zdùraznil, že mìl možnost srovnat vesnice
v øadì evropských zemí s tìmi èeskými
a moravskými a podle nìj lze žasnout nad
tím, kolik práce se u nás za posledních
dvacet let vykonalo. „Nìkdy je jen škoda, že
obce neumí své úsilí dostateènì ukázat
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a prodat. Soutìž je totiž velkou reklamou a propagací života na venkovì,“ øekl Vojtìch Ryza.
Letošního 14. roèníku soutìže Vesnice roku 2010 se ve Zlínském kraji zúèastnilo 27 obcí, což
je o 12 více než vloni. Zapojit se mohly obce vesnického charakteru s maximálním poètem 5
250 obyvatel, které mají zpracován vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce,
program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.
Vítìz krajského kola si zaruèil postup do kola celostátního, které probìhne v øíjnu.
Vyhlašovateli soutìže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz mìst a obcí ÈR, Ministerstvo
pro místní rozvoj ÈR, Ministerstvo zemìdìlství ÈR.
Celkové poøadí, o nìmž rozhodla krajská hodnotitelská komise
1. místo Hvozdná – 2 000 000 Kè - Zlatá stuha
2. místo Komòa – 1 350 000 Kè - Zelená stuha
3. místo Nedašov – 1 100 000 Kè - Bílá stuha
4. místo Francova Lhota – 650 000 Kè - Oranžová stuha
5. místo Zašová – 650 000 Kè - Modrá stuha
Speciální finanèní ocenìní Zlínského kraje obcím:
Diplom za vzorné vedení kroniky: obec Návojná
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny: obec Poteè
Diplom za udržování lidových tradic: obec Kelníky
Mimoøádné ocenìní za nejlepší projekt ze strukturálních fondù: obec Zdìchov
Další speciální ocenìní hodnotitelské komise:
Cena nadìje pro nový život: obec Sazovice
Osobnost Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji: paní Džoganiková, Kelníky
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Základní informace o vítìzné obci Hvozdná
Obec Hvozdná, která leží 12 km východním smìrem od krajského mìsta Zlína, je jedinou obcí
v Èeské republice pyšnící se tímto jménem. Nyní zde žije 1 140 obyvatel, poèet obèanù se ale
neustále zvyšuje. Katastrální výmìra èiní 735 ha. Nadmoøská výška je 302 metrù nad moøem
na dolním konci obce a na Osmeku vystoupá na 342 m.
V blízkosti obce se mimo hlubokých lesù, které jsou plné turistických a cyklistických stezek,
nachází i dva rekreaènì lovné rybníky, z nich jeden zabírá 2,5 ha a druhý 4 ha. Hvozdnou ze
všech stran obklopují pole, která z velké èásti obhospodaøuje ZOD Delta Štípa.
První zmínku o Hvozdné nacházíme v zemských knihách v roce 1438, kdy je obec poprvé
jmenována v darovací listinì pana Alberta ze Šternberka. Hvozdná patøívala k panství
lukovskému a prožívala s ním dobré i zlé.
Obec žije bohatým kulturním životem a najdeme zde také mnoho památek. V dolní èásti obce
stojí u hlavní silnice kostel z roku 1785, zasvìcený Všem svatým. Dále vede silnice kolem
školy, divadelního stánku Kroužku divadelních ochotníkù, jejich èinnost je známá v širokém
kraji. Na horním konci na rozcestí do Ostraty, Slušovic a Štípy najdeme kamenný
cyrilometodìjský køíž jako památník minulých dob a zde také stojí kaplièka.
Text: Helena Mráèková
Foto: Petr Zákutný
tiskové oddìlení Zlínského kraje
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V rámci Regionálního operaèního programu Støední Morava
je možné žádat na regenerace brownfields a zlepšit tak podmínky
pro rozvoj malých a støedních podnikù a zvýšit atraktivitu prostøedí.
Podporované aktivity:
KONCEPTY ZPRACOVANÉ V SOULADU
S METIDICKÝM POKYNEM PRO
ZPRACOVÁNÍ A REALIZACI
KONCEPTÙ, TYTO KONCEPTY MOHOU
BÝT ZAMÌØENY NA:
stavební úpravy a pøípadné rozšíøení,
modernizace a revitalizace stávajících
objektù pro podnikání v rámci brownfields:
modernizace, stavební úpravy a
regenerace zchátralých, nevyužívaných
objektù a výrobních areálù pro následné
využití pro podnikání ve vymezených
odvìtvích OKEÈ, které jsou uvedeny
v pøíloze è. 1 této výzvy,
jako doplòkovou aktivitu lze podpoøit
výstavbu parkovacích ploch, ale pouze
v návaznosti na uvedené aktivity.
investice do dopravní a technické
infrastruktury prùmyslových zón a lokalit
menšího rozsahu
investice do dopravního napojení,
budování nebo rekonstrukce silnièních
komunikací a parkovacích ploch, investice
do napojení na technickou infrastrukturu
(zejména kanalizace, vodovody,
energetické vedení, komunikaèní sítì,
osvìtlení) pouze v návaznosti na
regeneraci brownfields
odstranìní nevyužitelných staveb v rámci
revitalizace území
demolice nevyužitých staveb,
zchátralých objektù pouze v rámci
regenerace brownfields.
Oprávnìní žadatelé:
Obce s více než 500 obyvateli podle
zákona è. 128/2000 Sb., o obcích
(s výjimkou mìst Olomouce a Zlína)
Malé a støední podniky - podnikatelské
subjekty (právnické a fyzické) podle
zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Definice Brownfields:
Brownfields jsou neudržované, nevhodnì
využívané, poškozené èi zanedbané
plochy a objekty, které mohou být
i kontaminované a které mají další
rozvojový potenciál pøi zvolení jiného
funkèního využití. Nejèastìji se jedná
o bývalé prùmyslové, vojenské, dopravní
apod. areály.
Podporována bude regenerace
brownfields pøedevším v urbanizovaném
území, kde se kromì odstranìní
nevyužívaných nemovitostí, které zhoršují
atraktivitu prostøedí pro život, následnì
vytvoøí podmínky pro rozvoj nových
podnikatelských aktivit. Využití brownfields
mùže být realizováno pouze ve
vymezených odvìtvích OKEÈ.
Místo realizace projektù:
celé území regionu soudržnosti Støední
Morava
Velikost dotace:
výše dotace: malý podnik 60%,
støední 50 %, velký podnik 40%

V pøípadì Vašeho zájmu
o spolupráci nás kontaktuje:
Mgr. Martin Holman
projektový manažer
tel.: 739 490 067
e-mail: holman@rravm.cz
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Odborné vzdìlávání zamìstnancù
Odborné vzdìlávání zamìstnancù
Firmy mohou žádat na odborné vzdìlávání
zamìstnancù, zamìøené na prohloubení,
rozšíøení jejich znalostí, získávání
klíèových dovedností zvyšujících
udržitelnost zamìstnání v podniku
žadatele. Projekty budou zamìøené na
aplikování všech forem vzdìlávání
zamìstnancù, dle specifických potøeb
zamìstnavatelù s dùrazem na pøípravu na
konkrétní práci/pracovní pozici, a na tvorbu
podnikových vzdìlávacích programù pro
zamìstnance. Souèástí mùže být pøíprava
podnikových lektorù.
Získané vzdìlání v rámci dotace musí
být dostateènì specifické,
aby nebyly pøenositelné mimo podnik
žadatele.
Vhodný žadatel
Podnikatelský subjekt v rámci vymezených
CZ NACE: C, D, E, F, G, H, J, M.

Žádosti je možné podávat do
31. øíjna 2010
Regionální rozvojová agentura
Východní Moravy nabízí pro projekty
na vzdìlávání následující služby:
poradenství
zpracování žádosti o dotaci
realizace výbìrových øízení
dotaèní management

V pøípadì Vašeho zájmu
o spolupráci nás kontaktuje.
Za tým RRA VM
Mgr. Veronika Lalíková
Projektový manažer - obchodní zástupce
Tel. 737 566 394
e-mail: lalikova@rravm.cz

Dotace dosahuje až 100 % zpùsobilých
výdajù, ze kterých je stanovena dotace
Minimální výše podpory na jeden projekt je
500 000,- Kè na projekt, max. výše
podpory èiní 8 mil. Kè.
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Valašské Klobouky
srdce Jižního Valašska
Valašské Klobouky jsou mìsto v samém
srdci jižního Valašska, obklopené kouzelnou
a èistou krajinou Bílých Karpat. Zdejší kraj je
odedávna krajem dobrých a pøívìtivých lidí,
pohostinnosti a pøíjemné atmosféry. Žije
lidovými tradicemi i typickým folklórem, ale
souèasnì se snaží o rozvoj podmínek pro
jeho obyvatele, návštìvníky, neziskový
i podnikatelský sektor. I když je pro valašské
kopce pøíznaèné pøirovnání jako "chudé", ve
skuteènosti je tomu naopak. Mìsto má
rozhodnì co nabídnout, napøíklad svým
bohatým spolkovým životem a kalendáøem
plným kulturních akcí.
Valašské Klobouky se rozkládají v jihovýchodní èásti Zlínského kraje a svou polohou
pøímo spadají do severní oblasti Chránìné
krajinné oblasti Bílé Karpaty, která byla také
vyhlášena jako biosférická rezervace
UNESCO. K jejím nejvzácnìjším lokalitám
patøí pøírodní rezervace Javorùvky èi Bílé
Potoky a pøírodní památka Dobšena.
O kráse zdejší krajiny se mùžete pøesvìdèit
pøi vycházce po nìkteré z tras nauèných
chodníkù nebo turistických stezek. Valašskokloboucko jako na dlani vám pak
nabídne vyhlídka z rozhledny na Královci.
Ruku v ruce se statutem obce s rozšíøenou
pùsobností jsou Valašské Klobouky také
spádovým centrem pro okolních dvacet
obcí. Ve mìstì žije 5170 obyvatel a v jeho
spádové oblasti 24 tisíc obyvatel. Mìstský
úøad Valašské Klobouky zajišuje plný výkon
státní správy v pøenesené pùsobnosti. Ve
mìstì mají dále své sídlo správní úøady,
napøíklad finanèní, katastrální nebo úøad
práce. Své obvodní oddìlení zde má
i Policie ÈR. V oblasti školství ve mìstì
funguje hned nìkolik zaøízení od mateøské
a základní školy po základní umìleckou
školu, dùm dìtí a mládeže, støední odborné
uèilištì a gymnázium. Nechybí ani zajištìní
zdravotnických služeb v místní poliklinice
a o spoleèenský a kulturní život se stará
zdejší kulturní a vzdìlávací støedisko.
Mimoto našlo ve Valašských Kloboukách

Starosta mìsta Valašské Klobouky
Ing. Dalibor Maniš

zázemí mnoho sportoviš, jmenujme
napøíklad fotbalový stadion, víceúèelový
sportovní areál, koupalištì, skatepark,
sportovní kluby a další.
Ve Valašských Kloboukách pùsobí mnohá
obèanská sdružení nejrùznìjšího zamìøení,
která oslovují veøejnost pestrou nabídkou
svých aktivit. Tradiènì se silnì projevují
folklorní a hudební iniciativy, a tak zde máme
dvì aktivní folklorní sdružení - Klobuèan
a Dúbravu, dále tøi dechové hudby - DH
základní umìlecké školy, Dúbravanku
a Valašku, nìkolik cimbálových muzik Klobuèan, Dúbravu, Vincúch, a øadu dalších
menších souborù. Lidovými tradicemi
a folklórem je pøíznaèný také celý
spoleèenský život Valašských Klobouk.
Bìhem roku se zde odehrávají drobná
setkání a události, ale také velké a tradièní
akce.
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Kultura a folklór
K nejvýznamnìjším kulturním akcím ve
Valašských Kloboukách neodmyslitelnì
patøí Valašský mikulášský jarmek, Valašské
kumštování a Mezinárodní hudební a folklorní festival Setkání muzikantù v Bílých
Karpatech.
Valašský mikulášský jarmek se koná vždy na
zaèátku prosince, kdy se slaví svátek
svatého Mikuláše. Jedná se o dnes již
v celém regionu známou spoleèenskou
a kulturní událost, která usiluje o zachovávání lidových tradic a kulturní identity
Valašskokloboucka. A tak v dobì nastupujícího adventu mùžete ve Valašských
Kloboukách navštívit nejen trh a setkat se
s Mikulášem, andìlem a èerty, ale
pøedevším vidìt ukázky tradièních i umìleckých øemesel, výstavu krajových odrùd
ovoce a výstavy prací místních výtvarníkù.
To vše je podtrženo hudbou, písní, tancem
a všudypøítomnou vùní místních specialit "kyselicù" poèínaje a "slivovicù" konèe.

Na poèátku èervence se ve Valašských
Kloboukách zaène ozývat pravidelné ukání
øezbáøských dlátek, to když se koná
výtvarnì folklorní festival Valašské
kumštování. Na námìstí pøímo pøed zraky
divákù tvoøí malíøi, øezbáøi, kováøi a další
umìlci a øemeslníci. Výtvarné soustøedìní
doprovází øada výstav umìleckých dìl
a také bohatý hudební program.
Festival Setkání muzikantù v Bílých
Karpatech rozezvuèí jižní Valašsko tóny
lidové hudby vždy koncem srpna. Koná se
tøídenní muzikantský svátek, v rámci
kterého se na úpatí Bílých Karpat koná
pøehlídka dechových orchestrù, cimbálových muzik a folklorních a pìveckých
souborù. Pøijíždìjí také folklorní sdružení
z rùzných koutù svìta. Festival doprovází
ochutnávka moravských vín a návštìvníky
jistì zlákají také valašské a krajové
speciality.
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Povìst o založení mìsta
Podle staré lidové povìsti bývala na místì
dnešní kašny na námìstí studánka, kterou
ukrývaly hluboké lesy. Páni z nedalekého
brumovského hradu sem chodívali na lov
a rádi u ní odpoèívali. Aby ji pøíštì pøi lovecké
výpravì lépe našli a nebloudili v horách,
povìsili si na nejvyšší strom nedaleko
studánky klobouk. Podle toho znamení se
pak u obèerstvujícího pramene scházeli.
Osada, která byla pozdìji na tomto místì
založena, byla pojmenována právì podle
klobouku.

Z historie mìsta
První zmínka o Kloboukách pochází z roku
1341 a vypráví o zakládání vesnice Klobúk.
V roce 1356 pak bylo založeno mìsteèko
Nový Klobúk a tyto obce byly z rozhodnutí
krále Zikmunda spojeny roku 1423. Již v 16.
století mùžeme o Kloboukách hovoøit jako
o mìstì. Pøívlastek Valašské pak dostaly až
v 19. století. V 17. století se z Klobouk stalo

významné soukenické centrum zamìøené
pøevážnì na export. Z doby tohoto rozvoje
mìsta se ovšem zachovalo pouze nìkolik
jeho vnìjších dokladù - architektonických
památek, nebo roku 1896 znièil vìtší
polovinu mìsta rozsáhlý požár. Soukenická
tradice nepøežila druhou svìtovou válku.
Díky øadì privilegií ovšem Klobouky
fungovaly jako hospodáøské støedisko a silné centrum nìkdejšího brumovského
panství, proto se po roce 1848 stalo mìsto
sídlem okresních úøadù jižního Valašska.

Mìstská památková zóna
Valašské Klobouky mohou dokladovat svou
historii na øadì vzácných objektù, které díky
svému umístìní ve støedu mìsta tvoøí
Mìstskou památkovou zónu. Jednou z dominant je renesanèní Stará radnice, která je
souèasnì sídlem mìstského muzea.
V parku pøed muzeem stojí za pozornost
renesanèní pranýø, který je jedním z nejstarších dochovaných pranýøù u nás.
V Èerveném domì a jeho interiérech
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z 19. století je prezentováno nejslavnìjší
klobucké øemeslo, tedy soukenictví, spolu
s plátenictvím a barvíøstvím. Cestou od
Staré radnice k Èervenému domu
návštìvníci míjí barokní mariánský sloup
z roku 1761, ozdobený sochami Panny
Marie s Ježíškem, sv. Floriána, sv. Tekly, sv.
Vendelína a Archandìla Rafaela s Tobiášem
z roku 1761. V jeho blízkosti stojí budova
souèasného mìstského úøadu, tzv. Hornùv
dùm z roku 1900. Autorem architektonických
plánù ke stavbì tohoto a nìkolika dalších
domù na námìstí byl klobucký rodák Hubert
Gessner /1871 - 1943/. Gessnerovým
jedineèným dílem je dále i tzv. Brattmannova
vila u kostela. Obì stavby jsou
nejhodnotnìjšími ukázkami secesní
architektury ve Zlínském kraji. Ve mìstì se
nachází také nìkolik cenných dokladù lidové
architektury konce 18. a poèátku 19. století,
tedy roubené døevìnice, jež dokreslují
pøedstavu o dobovém vesnickém životì na
Valašsku. Z církevních památek stojí za
pozornost Farní kostel Povýšení svatého
Køíže a novogotická stavba kaple sv. Cyrila
a Metodìje, jež je vyzdobená pracemi malíøe
Bohumíra Lindauera.
Rádi byste zažili atmosféru Valašských
Klobouk, nechali na sebe zapùsobit
historii mìsta i krásy okolní pøírody?
Pøijmìte tedy naše srdeèné pozvání
a pøijeïte k nám na Valašsko, tøeba na
nìkterou z populárních akcí, a moc rádi
Vás pøivítáme!
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Obec Košíky získá novou kanalizaci a ÈOV
Název projektu: KOŠÍKY KANALIZACE A KÈOV
Dotaèní program: Program rozvoje venkova
Místo realizace: Košíky
Žadatel: Obec Košíky
Realizace projektu: 9/2010 - 6/2011
Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zlepšení životních podmínek a zvýšení atraktivity obce pro
bydlení a podnikání. Cíle bude dosaženo zlepšením vodohospodáøské infrastruktury vybudováním splaškové kanalizace a koøenové èistírny odpadních vod, na niž bude
napojeno na 90 % obce.
Výsledek projektu:
Projekt je v souèasné dobì v realizaci, probíhají výkopové práce pro kanalizaci a pøíprava
terénu pro èistírnu.
Splašková kanalizace v obci bude vybudována tak, že bude možné odkanalizovat
jednotlivé nemovitosti. V obci jsou úzké ulice, proto kanalizace povede pod místní
komunikací v délce 3,5 km.
Koøenová èistírna odpadních vod bude umístìna ve stávajícím nevyužitém mokøadu.
Jedná se o vybudování kalových polí, která budou porostlá vegetací, pøed nimi bude
umístnìna štìrbinová usazovací nádrž a štìrbinový lapák písku. Pro uložení potøebného
náøadí bude postaven pøístøešek o ploše 3x2 metry.

Celkové náklady po VØ bez DPH : 35.820.977 Kè
Celková pøiznaná dotace:
32.238.879 Kè
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Veøejné zakázky zadávané v rámci Operaèního programu
Životní prostøedí
Obce jako veøejní zadavatelé èerpající pro
své projekty podporu z Operaèního
programu Životní prostøedí jsou povinné pøi
výbìru dodavatele veøejné zakázky
dodržovat pravidla výbìru stanovené
v obecnì závazných právních pøedpisech,
jako jsou: naøízení Rady (ES) è. 1083/2006
o obecných ustanoveních týkajících se
Evropského fondu pro regionální rozvoj,
naøízení Komise (ES) 1828/2006,
(provádìcí), Naøízení Rady è. 1605/2002
o souhrnném rozpoètu ES, zákon è. 137/
2006 Sb. O veøejných zakázkách, v platném
znìní, naøízení vlády è. 77/2008 Sb.,
smìrnice MŽP è. 4/2010 a rovnìž pøedpis
poskytovatele dotace "Závazné pokyny pro
žadatele a pøíjemce v rámci OPŽP" a pøedpis
Ministerstva pro místní rozvoj ÈR "Závazné
pokyny pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojù EU, nespadajících
pod aplikaci zákona è. 137/2006 Sb. o veøejných zakázkách, v programovém období
2007 - 2013".
Pro správné vymezení pøedmìtu, druhu
a hodnoty veøejné zakázky je potøeba dát si
pozor na limity stanovené Evropskou komisí
a do našeho právního øádu implementovaným Naøízením vlády è. 77/2008
Sb. Pro veøejné zakázky na služby a dodávky s hodnou do 2 mil. Kè a na stavební
práce do 6 mil. (zakázky malého rozsahu)
zákon stanovuje obecnou výjimku z použití
ustanovení zákona a zadavatel se musí øídit
pravidly poskytovatele dotace za dodržení
zásad transparentnosti, rovného zacházení
a zákazu diskriminace. Pro zadavatele,
kterou je obec platí, že zakázka na služby
a dodávky je podlimitní, pokud je hodnota
zakázky vyšší než 2 mil. a nepøesáhne
4.977.000,- Kè a zadavatel v takovém
pøípadì mùže použít pro zadání zakázky
zjednodušené podlimitní øízení. Pøi
stavebních pracích je zakázka podlimitní
jestli hodnota zakázky bude nad 6 mil. a nepøesáhne 125.451.000,- Kè. Zadavatel však
mùže postupovat zjednodušením podlimitním øízením jenom do výše hodnoty

zakázky 20 mil. Kè. Pro zakázky s hodnotou
vyšší platí, že jsou to zakázky nadlimitní.
Pro správné zadání veøejné zakázky jsou
stanoveny rovnìž speciální podmínky
programem podpory. Pøi stanovení hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti
nabídky zadavatelem je stanovena povinnost urèit váhu dílèího hodnotícího kritéria
na minimálnì 60 % a zadavatel musí
jednoznaènì odùvodnit volby jednotlivých
ostatních dílèích kritérií, vèetnì jejich vah,
pøíp. doložit jaký je ekonomický pøínos
tìchto kritérií pro zadavatele. Pro stavební
práce stanovuje OPŽP hodnotu podílu
subdodávek na zakázce maximálnì na
30 %.
K pochybením pøi zadání veøejné zakázky
dochází zejména pøi nesprávném stanovení
druhu a hodnoty veøejné zakázky (místo
nadlimitní veøejné zakázky na dodávky nebo
služby je zakázky chybnì oznaèena jako
podlimitní na stavební práce); nesprávným
dìlením zakázky, aby se snížila hodnota
zakázky natolik, aby mohl být použitý
jednodušší postup zadávání; nedostateèným vymezením pøedmìtu zakázky
a zadávacích podmínek a specifikace
pøedmìtu plnìní s uvedením obchodních
názvù nebo znaèek; netransparentním
stanovením hodnotících kritérií (napø.
stanovení termínu nebo sankce za
nesplnìní bez bližší specifikace nebo
uvedení mezních hodnot kritérií);
stanovením nevhodných kvalifikaèních
kritérií (nesouvisí s pøedmìtem nebo
rozsahem zakázky, neuvedení jejich
limitních hodnot).
Na závìr ještì tøeba upozornit na vhodnost
použití rozvazovací podmínky ve smlouvách
s vítìzným uchazeèem pro pøípad
neobdržení dotace.
V pøípadì Vašeho zájmu o pomoc èi
odbornou konzultaci v oblasti veøejných
zakázek mùžete kdykoliv kontaktovat
právníka RRA VM Mgr. Ondreje Mièudu, tel.:
732 578 087, email: micuda@rravm.cz
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Mezinárodní organizace ICCN (Inter-city Intangible Cultural Cooperation
Network - mezinárodní sít kulturního nehmotného dìdictví)

Bìhem konference budou diskutovány názory na význam uchování lidové kultury, úroveò
její ochrany pro další generace a tvorbu legislativních nástrojù v zemích jednotlivých
úèastníkù. Deklarace, která bude vyhlášena na závìr všech jednání, bude významným
názorovým signálem samospráv smìrem k vládám a parlamentùm zúèastnìných zemí
a èlenù ICCN. Vlènov, Uherské Hradištì a Zlínský kraj se tak stanou místem, ze kterého
vzejdou významné podnìty k ochranì nehmotného kulturního dìdictví.
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