Milé kolegyně a kolegové, vážení přátelé,
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je pro mně velkou ctí, že mohu využít této příležitosti a všechny Vás
srdečně pozdravit jednak jako starosta Valašských Klobouků, ale
především z pozice předsedy Sdružení měst a obcí Východní
Moravy. Do této funkce jsem byl zvolen v prosinci 2010. Mnoho
starostů, mých bývalých kolegů, v loňských komunálních volbách
buď nekandidovalo, nebo byli po různých "kampaních" vyměněni.
Proto bych chtěl na tomto místě všem, kteří ve svých funkcích
skončili, poděkovat za práci, kterou pro své občany vykonali.
Rád bych především poděkoval Ing. Ladislavu Kryštofovi, bývalému
starostovi Uherského Brodu, který pro celou naši organizaci a pro
všechna naše města a obce udělal po celou dobu své funkce
předsedy SMO VM kus poctivé práce. Mohu Vám slíbit, že se
vynasnažím udělat maximum a navázat se svými spolupracovníky
na práci bývalého Správního výboru. Jeho nové složení naleznete
v rubrice SMO VM v zápise z Valného shromáždění.
Bude nutné navázat těsnější spolupráci především s vedením
Zlínského kraje a jeho organizacemi, musí nás být více vidět a slyšet
při řešení každodenních problémů, se kterými se někdy ne naší
vinou potýkáme. Věřím, že se nám společným úsilím podaří
dosáhnout toho, abychom byli rovnocennými partnery pro vedení
ZK. Všichni máme přece společný cíl - zabezpečit v co největší míře
spokojený život občanům našich měst a obcí.
Já zahajuji ve funkci starosty města již čtvrté volební období. Vím, že
nás nečeká nic jednoduchého a s největší pravděpodobností z nás
v tomto volebním období žádní starostové - budovatelé nebudou.To
je vidět i na čerpání - nečerpání dotací z EU, především z ROP.
Přesto bych Vám chtěl milé kolegyně a kolegové popřát pevné zdraví
a hodně úspěchů, štěstí a spokojenosti nejen ve vaší práci, ale
i v osobním životě. Ať se Vám v maximální možné míře podaří
zrealizovat všechno, co jste si pro spokojenost Vašich občanů
předsevzali. Jsem přesvědčen, že společnými silami jsme schopni
pro naše občany udělat i v dnešní době maximum.
Ještě jednou přeji pevné zdraví Vám všem

Ing. Dalibor Maniš, MPA
předseda SMO VM
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Zápis a usnesení Valného shromáždění SMO VM konaného
dne 16. prosince 2010 ve Zlíně
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RRA VM
RRA VM Vám přináší informace o aktuálních dotačních
příležitostech v rámci oblasti životního prostředí
Státní fond životního prostředí jako správce
Operačního programu životní prostředí
přijímá žádosti v rámci výzev zaměřených na
podporu životního prostředí a s tím spojených investic v krajině a do technických řešení v této oblasti
Aktuálně je možné žádat o dotaci zejména
na následující aktivity:
1. Protipovodňová opatření - stavební
úpravy v povodí, vybudování hlásného
a monitorovacího sytému. Tyto projekty
mohou řešit i varovnou službu v podobě
úprav obecního rozhlasu.
2. Řešení znečištění ovzduší - pořízení
komunální techniky k očistě komunikací,
výsadba zeleně v obci, systémy
centrálního zásobování teplem.
3. Oblast nakládání s odpady - svozová
technika, sběrné dvory, kompostárny,
sběrné nádoby, technolologie a vybavení
pro řešení odpadů

dokumentaci a finanční rozpočet.
Žádost o dotaci bude třeba připravit přibližně do konce měsíce března 2011.
Naše agentura Vám nabízí pomoc s kompletní přípravou žádosti o dotaci včetně
jejich příloh.
Podrobné informace o aktuálních výzvách
naleznete v části Aktuální dotační
možnosti.
V případě zájmu kontaktujte naše
pracovníky
Regionální rozvojová agentura
Východní Moravy
RNDr. Otakar Prudil
Tel.: 737 565 954
email: prudil@rravm.cz
Mgr. Jaroslav Šlechta
tel.: 733 792 294
slechta@rravm.cz

4. Odstraňování ekologických zátěží rekultivace a odstranění starých skládek,
rekultivace ekologicky poškozených území.
Například je možno řešit projekty
rekultivace bývalých zemědělských areálů.
5. Oblast údržby krajiny - zde mohou
projekty řešit výsadbu a údržbu veřejné
zeleně, stavby a udržování rybníků a
vodních nádrží, úprava polních cest a
zeleně v krajině.
6. Řešení sesuvů - zaměřené na stavební
úpravy půdních sesuvů, monitorování
sesuvů.
7. Vodní zdroje - spočívají v realizaci vrtů
a průzkumných prací v rámci zásobování
pitnou vodou.
Dotace na zmíněné aktivity může dosáhnout
výše až 90% celkových uznatelných
nákladů, lze čerpat pouze na akce, které
ještě nebyly stavebně zahájeny. Pro podání
žádosti je třeba připravit zejména technickou

foto: mik
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Zlínský kraj
Dálniční křižovatka u Hulína - únor 2011
Fotoreportáž z největší investiční stavby ve Zlínském kraji
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Zlínský kraj

Foto: Stý
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Operační program Životní prostředí v roce 2011
(je možné žádat o dotace na projekty se zaměřením):
Omezování rizika povodní – březen
budování, rekonstrukce a modernizace
systému předpovědní povodňové služby,
zpracování podkladových analýz, podkladů
pro realizaci protipovodňových opatření
úprava koryt a niv s vlivem na
protipovodňovou ochranu
opatření podporující přirozený tlumivý
rozliv povodní v nivách
výstavba poldrů nebo soustavy poldrů
o celkovém objemu nad 50 000 m 3
Omezování emisí – březen až květen
pořízení nízkoemisního spalovacího
zdroje, nebudou podporována zařízení
spalující fosilní paliva, kromě zemního
plynu,
výstavba nového centrálního zdroje tepla
včetně nově budovaných rozvodů tepla
a rozšiřování stávajících rozvodů za
účelem připojení nových zákazníků
záměna technologií a technická opatření
na zdrojích vedoucích k odstranění či
snížení emisí VOC do ovzduší
Zkvalitnění nakládaní s odpady – březen
integrované systémy nakládání s odpady
systémy pro úpravu a využití odpadů
(komunálních, stavebních, elektro,
autovraků)
systémy odděleného sběru, skladování
a manipulace s odpady
kompostárny
rekultivace starých skládek a odstranění
nepovolených skládek
Zlepšování stavu přírody – březen
opatření k uchování a zvyšování
početnosti druhů
zakládání a obnova krajinných prvků
(výsadba a obnova remízů, alejí,
soliterních stromů, větrolamů atd.),
břehových porostů a historických
krajinných struktur, péče o památné stromy
opatření vedoucí ke zvyšování retenční
schopnosti krajiny, obnově přirozených
odtokových poměrů

zakládání a revitalizace významné sídelní
zeleně, tvorba zeleného prstence kolem
sídla
stabilizace nebo sanace sesuvů a skalních
masivů, které ohrožují především životy,
zdraví a majetek občanů a infrastrukturu
sídel
přehodnocení celkové kapacity zásob
podzemních vod využívaných
i nevyužívaných
Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání – září až říjen
projekty na technické vybavení center
a poraden, tvorbu materiálů a pomůcek

Udržitelné využívání zdrojů energie –
březen až duben
výstavbu a rekonstrukce centrálních
a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla
využívajících OZE
výstavby a rekonstrukce malých vodních,
větrných, geotermálních elektráren
realizace úspor energie, ale pouze
v kombinaci s výše uvedenými
Na vámi připravené projekty můžete, pokud
nezakládají veřejnou podporu, získat až
90% dotaci. Je třeba mít připravenou
projektovou dokumentaci a vyřízené
stavební povolení.
Více informací sdělí
a s přípravou žádosti pomůže
Mgr. Jaroslav Šlechta
tel.: 733 792 294
slechta@rravm.cz

foto: stý
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Za krásami Brumova - Bylnice
Historické město Brumov-Bylnice leží
v severovýchodní části Bílých Karpat,
v biosférické rezervaci UNESCO. Ve čtyřech
městských částech - Brumov, Bylnice, Svatý
Štěpán a Sidonie žije okolo 6 000 obyvatel.
Bývalé samostatné městečko Brumov
vyrůstalo v podhradí zeměpanského hradu,
jehož výhodná poloha na strategicky
významném místě umožňovala kontrolu
prastaré obchodní cesty mezi Pomoravím
a Povážím. Hrad stojí na návrší při vstupu do
Vlárského průsmyku na místě dřevěného
hradiště z 1. století př. n. l. a brzy se po
svém vzniku stal centrem východomoravské
oblasti. Pozdně románský královský hrad
byl zbudován počátkem 13. století
Přemyslovci jako obrana zemí českých před
uherskými Arpádovci. Nejstarší písemná
zmínka se vztahuje již k roku 1224, kdy se na
královských listinách Přemysla Otakara I.
objevuje jméno hradu Brumov. Na přelomu
13. a 14. století odolává náporu Kumánů
a Matúše Čáka Trenčanského. V roce 1342
pobývá na hradě markrabě Karel (pozdější
císař Karel IV.) a v 15. století za husitských
válek byl hrad v držení jak Kališníků, tak
v Zikmundově. Ten zde datuje roku 1421 dvě

Kaplička Cyrila a Metoděje

Zdenek Blanař, starosta
listiny a r. 1426 daruje hrad své manželce
Barboře. Opevňování hradu pokračuje
v polovině 15. století Cimburky a končí v 16.
století renesanční přestavbou a výstavbou
dolního hradu Meziříčskými z Lomnice.
V roce 1503 přestává být královským
majetkem a navždy zůstává v rukou šlechty.
Začínají se prosazovat účinnější formy
hospodaření využíváním pastvin a zřizovat
rybníky. Hospodaření na panství však
ztrpčovaly život potyčky s uherskými
sousedy při zemské hranici. V 17. a na
počátku 18. století odolává Brumov
největším ozbrojeným konfliktům - vzpoury
Valachů, Třicetileté válce, vpádům Tatarů
a Turků, drancování Kuruci - uherskými
vzbouřenci. Po dvou zničujících požárech
v letech 1760 a 1820, nemaje již
pevnostního významu, je v r. 1827 hrad
natrvalo opuštěn a mění se v ruinu.
V novodobé historii probíhal v letech 19761989 na hradě rozsáhlý archeologický
průzkum, vedený PhDr. Jiřím Kohoutkem.
Podařilo se objevit a odkrýt studnu až do
hloubky 9,5 m, provedly se sondáže na
nádvořích až do hloubky 15 m. Výsledkem
bylo odkrytí původních dlažeb, hradeb,
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Brumovský hrad

zdiva a sklepních prostor. Od r. 2000 je hrad
zásluhou Městského úřadu v BrumověBylnici a Valašské nadace zpřístupněn
veřejnosti se stálými expozicemi o historii
hradu, Valašském království, CHKO Bílé
Karpaty a od roku 2005 s prostorově
zvláštně umístěnou hradní galerií. Po celou
sezónu hrad ožívá různými dobovými
akcemi, divadlem, hudbou, akcemi pro děti
a společenskými událostmi. Stal se jedním
z center kultury jak v samotném městě, tak
i v širokém okolí východní Moravy. Od
r. 2008 na hradě ožívá "Divadelní léto na
hradě Brumově" za účasti profesionálních
i amatérských divadelních souborů.
Každoročně je stylové prostředí horního
nádvoří místem svatebních obřadů.
Od r. 2010 je vypracována studie a realizovány kroky dalšího archeoprůzkumu
dolního hradu, zachycení jeho opevnění
a rozvoje zázemí pro četné kulturní akce
v hradním areálu. Hrad Brumov je dnes
dominantou města a cílem návštěvníků
z blízkého i dalekého okolí.
Pro milovníky historie je v podhradí v bývalé
panské vile na Podzámčí otevřeno městské
muzeum a infocentrum. Vila, zbudovaná
poslední majitelkou brumovského panství
paní hraběnkou Edeltrudou von Harbach,
sloužila po válce jako mateřská škola. V roce

2004 byly do historických prostor vily
přeneseny sbírky muzea. Ve své stálé
expozici přibližuje historii řemeslného
i hospodářského života na Brumovsku,
pořádá tématické výstavy a folklorní akce.
Hned při vstupu se nabízí pohled do
valašské jizby, ve které se návštěvníci cítí
jako u babičky. Velká část expozice je
věnována i vývoji železniční dopravy ve
městě.
Infocentrum je po dobu hlavní turistické
sezóny od dubna do konce října otevřeno
denně včetně víkendů a nabízí
návštěvníkům veškeré turistické informace
o městě i regionu a řadu propagačních
materiálů a letáků.
Historie v Brumově-Bylnici dýchá na
každém kroku. V parku na náměstí stojí
historická kamenná kašna z 19. století. Je
jednou z mála zachovalých a funkčních
historických kašen ve Zlínském kraji.
Kompletní restaurátorské práce proběhly
i s okolními úpravami v roce 2005. V parku
stojí i tři vzácné barokní sochy.
Dominantou brumovského náměstí je
budova radnice. Přesnou dobu stavby se
zjistit nepodařilo, protože při požáru města
byly zničeny archivní materiály. V roce
1933 byl dům prodán městské obci
brumovské a byl tu zřízen radniční úřad.
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V letech 2000 - 2001 byla provedena
rozsáhlá rekonstrukce. V přízemí budovy
jsou dochovány krásné klenuté stropy.
Dnes je budova sídlem Městského úřadu
v Brumově-Bylnici.
Na kopcích kolem Brumova se nachází četné památky, které po celá staletí vypovídají
o historii, životě lidí a o událostech, které by
neměly upadnout v zapomnění.
Jedním z takových míst je i brumovský
židovský hřbitov. Byl zapsán do státního
seznamu nemovitých kulturních památek
v roce 1964. Leží v trati jménem " Židáky".
První zmínka pochází z roku 1758, kdy byla
brumovská židovská náboženská obec
jediná na Valašsku. Měla vlastní modlitebnu,
rituální lázeň a hřbitov. Ten tvoří většinou
kamenné náhrobky z pískovce, žuly a mramoru v počtu 50 kusů různého stáří.
Náhrobky jsou obráceny k východu v nepravidelných řadách, nejstarší z nich pochází
z roku 1785. Poslední pohřeb se zde konal
9. května 1931. V dobách II. světové války
byl značně poničen. V roce 1985 byla
provedena komplexní obnova hřbitova
včetně postavení nalezených náhrobků na
původní místa a provedeno nové oplocení.
24. října 1993 zde byla postavena a odhalena pamětní deska obětem holocaustu Židů

z Brumova-Bylnice. Až zde zavítáte,
nezapomeňte položit kamínek na hrob
k uctění památky mrtvého po starém
způsobu Židů putujících pouští, kde nebylo
květin, a do škvíry náhrobku zasunout lístek
se svým tajným přáním a s prosbou o splnění. Ani staletí nezničila víru v rabínovu
zázračnou moc.
Dalším zajímavým místem je Kaple svaté
Anny. Kaplička leží na kopci Dráhy na
východní straně Brumova. Byla vystavěna
roku 1888 na podnět ctitelek svaté Anny
farářem Josefem Bílčíkem. V roce 1926 byla
kaplička poškozena stavbou brumovského
tunelu. V roce 1965 byla provedena
generální oprava kaple, vyměněna okna
a dveře, oplechovaná věžička a opravena
fasáda. Každoročně se na svátek svaté
Anny koná u kapličky mše svatá.
Na kopci zvaném Březová leží na západní
straně od Brumova, cestou od pivovaru,
kaple svatého Cyrila a Metoděje. Byla
postavena v roce 1871 farářem Karlem
Molitorem. Pověst říká, že zde tito
věrozvěstové odpočívali na své cestě po
Moravě. Mezi lidem se také vypravuje, že
pobývali tři dny na hradě, kde také kázali.
Před malým oltářem je na zemi kámen
z pískovce s nápisem: "Tato kaple jest
s pomocí Boží založena léta Páně 1871".
V roce 1965 byla kaple doplněna novým

Kamenná kašna na náměstí
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oltářem. Reliéf sv. Cyrila a Metoděje z roku
1963 byl zhotoven k uctění památky 1 100
let od doby, kdy zde kázali.
Nepřeberné možnosti zajímavých tras láká
turisty i cykloturisty. Tato část Bílých Karpat
není skoupá na sníh, takže si na své přijdou
i milovníci zimních sportů, pro které jsou
upravovány běžecké tratě. Pro milovníky
sportu jsou ve městě dvě travnatá hřiště,
hřiště s umělým povrchem, víceúčelové
hřiště s běžeckou dráhou, hokejová hala
s výukou hokeje, krytý bazén a rozsáhlé
sportovní a rekreační zařízení s otevřeným
koupalištěm s řadou vodních atrakcí - od
vířivky až po nově zbudovanou dvojskluzavku.
Brumov-Bylnice se tak stále výrazněji
zapisuje do povědomí návštěvníků z blízkého i dalekého okolí. Přijměte i Vy pozvání
a přijeďte za krásami Brumova-Bylnice!
Živé šachy
Pohled z hradu

Městský úřad Brumov-Bylnice
Městské informační centrum

Kaple sv. Anny

nám. H. Synkové 942
Podzámčí 861
763 31 Brumov-Bylnice
www.brumov-bylnice.cz
e-mail: infocentrum@brumov-bylnice.cz
e-mail: radnice@brumov-bylnice.cz
telefon: 577 305 111
telefon: 577 330 138
fax:
577 305 112
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Kalendář kulturních akcí v Brumově - Bylnici
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Regionální rozvojová agentura VM připravila
projekt na rekonstrukci DDM Valašské Klobouky
V zimě roku 2010 byl dokončen projekt „Chceme nové možnosti“, který proměnil Dům dětí
a mládeže ve Valašských Kloboukách v moderní volnočasové centrum. Zahrnoval jak
celkovou změnu vnitřních dispozic budovy a úpravy jejího vnějšího okolí, tak také zlepšení
zázemí pro činnost všech kroužků. Zohledněn byl i požadavek na bezbariérovost, takže
v budově přibyl výtah a nové sociální zařízení pro handicapované osoby. Celkové náklady
rekonstrukce činily 5,7 milionů korun a převážnou většinu z nich pokryla dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.
„Nové možnosti, jak napovídá i samotný název projektu, získal dům dětí a mládeže hlavně
rozsáhlými úpravami interiéru, které umožnily zkvalitnění služeb pro děti i širokou veřejnost,“ uvedl k projektu starosta Dalibor Maniš. „Proměny se dočkal také venkovní areál,
ve kterém vzniklo dětské hřiště s řadou hracích prvků a altánem pro posezení,“ doplnil.
Vnitřní dispozice domu dětí v jednom podlaží nově vyhradily prostor pro sportovní aktivity
a ve druhém zázemí pro provoz ostatních kroužků. Došlo též k úpravě učeben, zavedení
vzduchotechniky, kompletní obnově sociálního zařízení a také k vybudování šaten.
Oživení je znatelné i v bezprostředním okolí objektu, které se stalo velkým dětským
hřištěm s prvky určenými jak nejmenším dětem, tak i mládeži. Do terénu byl instalován
kruhový altán doplněný sedacím pódiem a na něj navazuje hřiště pro nejmenší s houpadly,
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skákacími prvky a atypickým pískovištěm. Program pro děti pokračuje v dolní části svahu,
v níž byla instalována herní sestava se skluzavkou a lanové tahadlo. Ve spodní části
areálu pak vznikl rozsáhlý lanový prvek v podobě pavoučí sítě, který je vhodný pro školáky
k rozvoji jejich pohybových a balančních dovedností. Mládež jistě ocení i venkovní stoly na
ping pong.
Modernizaci budovy i jejího okolí město uskutečnilo díky většinové dotační podpoře.
„Z Regionálního operačního programu Střední Morava se nám podařilo získat finanční
prostředky, které představovaly až 85% nákladů celé rekonstrukce. Rozpočet této
investiční akce je vyčíslen na 5,7 milionů korun. Zbývající část dofinancovalo Město
Valašské Klobouky,“ vysvětlila projektová manažerka Pavlína Kolínková.
Dům dětí a mládeže Valašské Klobouky pro zájemce organizuje šest desítek
společenskovědních, estetických, technických, přírodovědných a sportovních kroužků.

celkové výdaje: 6.059.917 Kč
dotace: 5.007.622 Kč

Město Valašské Klobouky
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Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
Vás zve na seminář

Podmínky dobrého zemědělského
a enviromentálního stavu
zaměřený na podmínky dobrého zemědělského a enviromentálního stavu
(GAEC) a podmínek welfare chovu (dobrého zacházení se zvířaty), nemoci zvířat,
informace o soustavě chráněných území NATURA 2000 a podmínky hospodaření
v méně příznivých oblastech (LFA).
Součástí výše uvedeného bude i informování o aktuálních dotačních možnostech
z Programu rozvoje venkova a povinnostech a sankcích spojených s dotacemi v rámci
PRV.
Účastníci semináře ZDARMA obdrží vzdělávací materiály v písemné podobě
a v podobě CD. Během celého dne bude zajištěno občerstvení. Každý z účastníků
obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Semináře proběhnou v průběhu března ve Zlínském kraji.
Sledujte proto stránky www.rravm.cz, kde se dozvíte více.
Únorový zemědělský seminář Na Bunči

Semináře jsou pořádány v rámci Programu rozvoje venkova, Opatření I.3.1. Další
odborné vzdělávání a informační činnost

Internetový dvouměsíční bulletin. Vydavatel: Sdružení měst a obcí Východní Moravy ve spolupráci
s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy.
Redakční kolektiv: Dalibor Maniš, Otakar Prudil, Martin Holman, Josef Tupý, Oldřich Pink.
Svoje náměty, články a připomínky můžete posílat na e-mailovou adresu: smovm@seznam.cz
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