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právě se Vám dostává do rukou speciální vydání in
formačního bulletinu Sdružení měst a obcí Východ
ní Moravy. Výtisk je zaměřen především na projekt 
„Informační most meziobecní česko-slovenské spo
lupráce“. Náš nejnovější projekt se snaží jít s dobou, 
která je  přeplněná informacemi a moderními techno
logiemi.

Skrze tento inovativní projekt chceme přispět ke 
zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce. Obojí 
bude zajištěno zejména prostřednictvím společného 
internetového portálu. Na něm bude možné si vymě
ňovat informace o důležitých aspektech rozvoje čes- 
ko-slovenského pohraničí. Moderní internetová strán
ka nabídne zájemcům e-learningový kurz, v němž se 
pro začátek naučí něco o práci povodňových komisí. 
Do budoucna se předpokládá otevření kurzů pro další 
aktuální témata. Bude možné si také vyzkoušet, jak 
spolu s interaktivním průvodcem sestavit strategický 
plán obce.

Mnozí z Vás možná ani netuší, co znamená zkrat
ka GIS. Přitom jde z pohledu veřejné správy o ne
smírně užitečnou pomůcku při plánování rozvoje 
jakéhokoliv území. GIS znamená geografický infor
mační systém. Ve zkratce jde o nástroj, který umož
ňuje počítačovým systémům pracovat s nejrůznější
mi daty, a ta pak přehledně zobrazovat v atraktivních 
mapách. Náš projekt se zaměřuje také na práci s GIS.

Chtěl bych zdůraznit rovněž problematiku třídění 
odpadů. Platná legislativa nás postupně nutí omezo
vat skládkování a klade stále větší důraz na recyklaci 
a další využití odpadů. A snad ani nemusím zdůraz
ňovat ekologický význam třídění odpadů. Jednou ze 
složek projektu je tak vytvoření mobilní aplikace, 
která přiblíží sběrná místa pro různé typy odpadů na 
vybraném území ve Zlínském a Trenčínském kraji. 
Rádi bychom obyvatele v regionu motivovali k čas
tějšímu třídění odpadů.

Dovolte mi Vám popřát inspirativní čtení.

Mgr. Jaroslav Šlechta
Tajemník SMO VM
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Sdružení měst a obcí 
Východní Moravy představuje nový 

přeshraniční projekt
Projekt nese název „Informační 

most meziobecní česko-slovenské 
spolupráce“ a jeho hlavním cílem 
je podpořit rozvoj společného in
formačního prostoru mezi uživa
teli jak z řad veřejné správy a sa
mosprávy, tak i široké veřejnosti 
na obou stranách hranice. Aktivity 
projektu budou probíhat až do kon
ce května 2015 a na jejich realizaci 
se budou společně podílet Sdruže
ním měst a obcí Východní Moravy 
a Trenčianská regionálná rozvojová 
agentura.

Prostřednictvím interaktivního 
projektu dojde ke zlepšení vzájem
né komunikace a spolupráce, kte
rá bude zajištěna prostřednictvím 
společného informačního systému. 
Tento informační systém umož
ní sdílení informací mezi obcemi 
česko-slovenského pohraničí. Sa
motný informační systém sdílený 
prostřednictvím webu bude obsa
hovat mapový portál s tematickým 
obsahem, aplikaci pro strategické 
plánování a aplikaci pro e-learning. 
Doprovodnou službou interaktivní
ho systému bude mobilní aplikace 
přibližující sběrná místa pro třídě
ný odpad.

Podstatou internetové aplika
ce pro strategické plánováni bude 
především usnadnit obcím pro
ces zpracování strategického plá
nu. Důležitou funkcionalitou bude 
prostorové vyhledávání obcí, které 
mají strategický rozvojový doku
ment zpracovaný s možností jeho 
zobrazení. Tato aplikace rovněž 
umožní zpracování zjednodušeného 
strategického dokumentu prostřed
nictvím předdefinovaného formu
láře. Aplikace e-learning pak bude 
zaměřena především na vzdělává
ní členů povodňových komisí. Za
mýšlená mobilní aplikace sběrných 
míst pro tříděný odpad bude slou

žit uživate lům  
v rámci Z línské
ho a Trenčínské- 
ho kraje k zobra
zení nej bližších 
sběrných míst.

Součástí pro
je k tu  bude také 
deset w orksho- 
pů a jedna kon
ference na čes
ké straně a také 
pět w orkshopů 
a jedna konferen
ce na slovenské 
straně. Tyto ve
řejné akce budou 
tematicky zamě
řeny na možnos
ti využití výstu
pů z projektu .
Na začátku pro
since proběhl v Trenčíně úvodní 
workshop k celému projektu, je
hož součástí byla také přednáška 
na téma povinností členů povodňo
vých komisí. Další setkání budou 
sloužit k informování o výstupech

ědomuje
ozvoje

projektu a budou vzdělávat cílové 
skupiny, jak s těmito výstupy efek
tivně pracovat. Veškeré poznatky 
pak budou shrnuty ve vytvořené 
brožuře obsahující také další důle
žité poznatky a tematické články.

Základní fakta 
o projektu
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Trenčianska regionálna 
rozvojová agentúra (TRRA): 
15 rokov práce pre región

Trenčianska regionálna rozvo
jová agentúra (TRRA) bola zalo
žená ešte v roku 1999 dvanástimi 
významnými subjektmi Trenčian- 
skeho kraj a. 1. decembra oslávi
15 rokov fungovania -  15 rokov 
práce pre región. TRRA posobí 
na trhu regionálneho rozvoja a za- 
sadzuje sa o lepší rozvoj regiónov 
a to najma získavaním finančných 
prostriedkov pre rozvoj regiónu 
ako i riadením tohto rozvoja. „Po- 
máhame nielen verejnému sektoru, 
ale i podnikatelským subjektom, 
realizujeme sa vo vzdelávaní a po- 
núkame konzultačnú podporu štu- 
dentom. Za svoje výsledky sme boli 
v rokoch 2005, 2007 a 2010 tiež 
ocenení ministrom pri udelovaní 
cien za prácu rozvojových agen- 
túr“, hovorí o činnosti TRRA riadi- 
tel’ Ing. Stanislav Dreisig.

Trenčianska regionálna rozvo
jová agentúra poskytuje na základe 
zmluvy s Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja bezplatné 
konzultačně služby pre verejnú 
správu a fyzické osoby -  občanov. 
Patrí do Integrovanej siete regio- 
nálnych rozvojových agentúr Mi
nisterstva dopravy, výstavby a regi- 
onálneho rozvoja (IS RRA). Infor- 
mácie o sieti nájdete tiež na stránke 
poskytovatel a.

Ing. Stanislav Dreisig při prezentaci jednoho z celé řady projektů TRRA

Aktuálne je TRRA doležitým 
partnerom SMOVM pri realizácii 
projektu „Informačný most me- 
dziobecnú česko-slovenské spolu- 
práce“.

TRRA nabízí pomoc v týchto 
oblastiach:

■ Konzultačné a poradenské 
služby v oblasti fondov EÚ a iných 
dotačných programov

■ Príprava žiadostí o nenávratné 
finančné prostriedky z fondov EÚ 
a iných dotačných programov

■ Príprava a po- 
súdenie p ro jek to
vých zámerov, návr
hy projektov

■ Služby exter- 
ného projektového 
manažmentu -  ve- 
denie, implementá- 
cia projektov

■ Vedenie vlast- 
ných projektov za- 
meraných na zlepše- 
nie podmienok v re
gióne

■ Odborné vzdelávanie v oblasti 
regionálneho rozvoja -  Kurz vý
chovy projektových manažérov

■ Individuálne vzdelávanie 
v oblasti projektového manažmentu

■ Poriadanie tematických semi- 
nárov, konferencií a iných vzdelá- 
vacích aktivít

■ Spracovanie, úprava a aktua- 
lizácia Programov hospodářského 
a sociálneho rozvoja v zmysle Zá
kona o podpore regionálneho roz- 
voja

■ Vedenie a hodnotenie závereč- 
ných prác pre študentov VŠ

■ Zabezpečenie publicity k pro- 
jektom, príprava tlačových správ

■ Obnova kultúrnych pamiatok
■ Prenájom dataprojektora
■ Ďalšie služby podla dohody

Kontaktné údaje:
Trenčianska regionálna 
rozvojová agentúra (TRRA) 
Opatovská 23, 911 01 Trenčín 
Tel.: 00421 32 744 45 79 
E-mail: trra@trra.sk 
www.trra.sk
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Miloslav Maňásek: 
Ke Slovákům máme stále velmi blízko

Eště byly čtyry týdně do hodů. Miloslav Maňásek (vlevo) spolu 
se starostou obce Bzince pod Javorinou Pavlem Bahníkem

Někdejší starosta Babic se bě
hem svého funkčního období vý
znamně zasadil o navázání bliž
ších vztahů se slovenskou obcí 
Bzince pod Javorinou. V rozho
voru přibližuje, jak taková spo
lupráce pomohla vytvořit celou 
řadu nových přátelství, a že hra
nici mezi státy vnímá pouze jako 
formalitu. Miloslav Maňásek také 
zhodnotil svou šestnáctiletou éru 
v čele Babic.

V čem vidíte hlavní přínos spo
lečných přeshraničních projektů 
se slovenskou obcí Bzince pod Ja- 
vorinou?

Největším přínosem přeshranič- 
ních projektů, které jsme doposud 
se Bzincemi pod Javorinou organi
zovali, bylo vzájemné sblížení ob
čanů obou obcí.

Jak se Vám vůbec podařilo navá
zat kontakty s touto slovenskou 
obcí?

Bylo to prakticky navázá
ní na dřívější družbu mezi naši
mi obcemi, která existovala již 
před čtyřiceti lety. Bylo až do
jemné, když měli po takové době 
možnost se setkat tehdejší ško
láci, kteří jsou již seniory. Velmi 
emotivní byl obzvlášť první pro
jekt s názvem Propojení genera
cí, do něž se zapojili především 
dnešní šedesátníci. Tedy generace, 
která měla hodně dětských přátel 
v Bzincích.

Udržujete přátelské vazby také 
mimo projekty podpořené ze 
strukturálních fondů EU?

Dobře se mi říká, že vznik
la pevná přátelství občanů z obou 
obcí, mnohdy celých rodin, kteří 
se navštěvují i mimo organizované 
akce. A to si myslím, že je hlavní 
smysl projektů, na které EU vyna
kládá peníze.

Jak vnímáte obecně vztah mezi 
občany z České a Slovenské re
publiky po roce 1989?

Myslím, že my Moraváci máme 
ke Slovákům stále velmi blízko. 
Cítím vzájemnou upřímnost, zvída
vost, jak se žije za hranicemi, které 
pro nás většinou znamenají jen cosi 
úředního. Jinak v mnoha případech 
jakoby tady ani nebyly. Mohu to 
potvrdit i z osobního života. Moje 
snacha pochází ze Slovenska a s její 
rodinou se velmi rádi potkává
me. Nebo naše sousedka. Před 50 
lety se odstěhovala za manželem 
na Slovensko a jejich potomci do
dnes tráví hodně času v Babicích 
na chalupě a udržují zde přátelské 
vztahy.

V čem jsou vzájemné vztahy jiné 
než za dob společného státu?

Někdy mně připadá, že si lidé 
ještě víc váží toho, že jsme byli 
jednou republikou a vzájemně 
hodně propojeni. Trochu mě sice 
mrzí, že se mladší generace vzda
lují v řeči. Výraznější mezery tady 
má náš národ. Slováci víc sledují 
české televizní i rozhlasové pořa
dy. O dění u nás mají větší přehled. 
I proto v současné době podáváme 
novou žádost na projekt s názvem 
Poznej svého přítele od malička, 
který zaměřujeme na ty nejmladší 
ve věku do dvanácti let. Moc by
chom si přáli být úspěšní, protože 
by to bylo takové završení před
chozích projektů a také začátky 
dalších nových přátelství.

6 Rozhledy
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Starostou Babic jste byl dlouhých
16 let. Jak svou éru s odstupem 
hodnotíte?

Předtím, než jsem se stal sta
rostou, jsem pracoval jako stroj
vedoucí. Byla to zcela jiná práce. 
Tam jsem byl sám, musel jsem se 
spolehnout hlavně na sebe, nebyl 
jsem zvyklý tolik komunikovat. 
Starostování mně obrátilo život 
od základů. Bylo to hodně o učení 
se věcí, o kterých jsem předtím vě
děl jen málo, často to byla zkouška 
trpělivosti nevzdávat se při prvním 
neúspěchu. Bylo to zaměstnání, 
které se člověku dostane hluboko 
pod kůži, a kdy pracovní doba je 
téměř nepřetržitá. Ale všechno jsem 
dělal rád a největším úspěchem pro 
mě je, když uslyším od občanů říct 
to prosté: „V Babicích se nám dob
ře žije.“

Pravděpodobně nejviditelnější 
investicí v obci je proměna polo
rozpadlého stavení na Muzeum 
m yslivosti a pytláctví. M ůže
te přiblížit tento projekt, který 
vznikl díky dotaci z ROP Střední 
Morava?

Muzeum se nachází v objek
tu Na Mýtince. Říkám v objektu, 
protože se nejedná jen o samotný 
dům, ale i poměrně velké přilehlé 
venkovní prostory. Ty dotváří at
mosféru venkovského stavení díky 
dvoru, stodole, humnům. Kromě 
expozice věnované myslivecké 
tématice je možné se nechat pře

nést do minulosti našich předků 
v prostorách, kde najdeme exponá
ty z jejich života nebo si můžeme 
posedět na dvoře a jen tak pozoro
vat holuby v holubníku. Své stále 
obyvatele má humno, kde jsou tře
ba voliéry s bažanty a koroptvemi. 
Kladli jsme důraz na to, aby Mý
tinka, která se nachází uprostřed 
obce, byla místem ukazujícím život 
našich předků. Ale nebude jen za
konzervovaným muzeem. Už teď 
je místem setkávání při nej různěj
ších akcích. V létě to bylo několik 
programů věnovaných krojovým 
tradicím, koncem listopadu se tady 
pořádají vepřové hody a během 
roku přivítá Mýtinka často děti ze

školy, školky, které sem přichází 
za různými vzdělávacími programy 
nebo jen tak pobýt.

Máte na závěr nějaké doporučení 
pro začínající starosty?

Myslím, že na prvním místě je 
úcta k člověku a neměli by také za
pomínat na umění naslouchání dru
hému. Často se třeba zdá, že nějaký 
problém, který má jiný člověk, je 
malicherný, ale i malé věci dove
dou hodně potrápit. Proto ani ma
ličkosti není dobré podceňovat. Nu 
a trocha toho „selského“ rozumu 
je u starostování vždycky na tom 
správném místě.

Rozhledy
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Moderní obec se neobejde 
bez strategického plánování

Důležitou složkou tvorby každé strategie je projednání záměru s místní 
komunitou

Téma strategického plánování 
je stěžejním tématem při koncepč
ním řešení rozvoje obce či města. 
Vzhledem k rostoucímu význa
mu strategického rozvoje obcí se 
na toto téma zaměřuje také projekt 
„Informační most meziobecní čes- 
ko-slovenské spolupráce“.

Základním plánovacím doku
mentem obce v české republice, 
zakotveným v zákoně č. 128/2000 
Sb., o obcích, je  program rozvo
je obce. Jde o hlavní nástroj říze
ní rozvoje obce. Slovenské obce 
a města pak v této oblasti zpraco
vávají „Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja“.

Smyslem tvorby jakéhokoliv 
strategického rozvojového doku
mentu je na základě popsání situa
ce v obci či městě, názoru občanů 
a diskuse pracovních skupin for
mulovat představy o budoucnosti 
obce včetně navržení aktivit, které 
pomůžou tyto představy dosáhnout.

Program rozvoje obce má hlavní 
následující přínosy:
■ stanovuje hlavní oblasti jejího 

rozvoje, formuluje možná řešení 
a slaďuje představy jednotlivých 
subjektů o rozvoji obce;

■ je podkladem pro územní průmět 
rozvojových aktivit v územním 
plánu;

■ zvyšuje připravenost obcí k zís
kání dotačních finančních pro
středků;

■ j e východiskem pro rozhodování 
orgánů obce v rozvojových zále
žitostech.

Strategické a programové doku
menty, jako nepřímý a specifický

nástroj regionální politiky, pozitiv
ně přispívají k zajištění stability, 
dynamického rozvoje a snižování 
regionálních rozdílů v rozvoji obcí 
a měst České republiky. Významná 
je také role rozvojových dokumen
tů s prosazováním strategického 
řízení a s mírou našeho zapojení 
do strategického plánování a pro
gramování, jako členské země EU.

8 Rozhledy
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Základní kroky zpracování stra
tegického rozvojového dokumen
tu:

Strategický rozvojový doku
ment obce, obdobně jako národní 
a regionální strategie, je postaven 
na předpokladu udržitelného rozvo
je ekonomiky ČR a regionu.

Ačkoliv vztah strategického 
a územního plánování není v záko
ně explicitně definován, strategický 
plán rozvoje musí být v souladu 
také s územním plánem obce. Ka

ždý strategický dokument by měl 
tuto podmínku respektovat a může 
být také zároveň inspirací a pod
kladem pro případné změny či ak
tualizace územně plánovací doku
mentace.

Vytvoření strategického rozvo
jového dokumentu není jednorázo
vým krokem vedení obce. Je sou
částí celého procesu strategického 
řízení obce. Dokument má sloužit 
jako opora pro rozvojové aktivity 
všech zainteresovaných subjektů,

jejichž záměry jsou v souladu s de
finovanou strategií. Tím si obec 
vytváří jasnou linii rozvoje, kterou 
chce sledovat v daném období.

V rámci našeho projektu by
chom chtěli obcím a městům pro
střednictvím elektronického ná
stroje blíže představit problematiku 
strategického plánování na úrovni 
obcí. Tomuto tématu se bude věno
vat e-learningový kurz, který bude 
v rámci projektu vytvořen.

Část dokumentu Kroky zpracování
A.1

Charakteristika obce => zhodnoceni (analýza) situace v jednotlivých tematických oblastech

A.2
Východiska pro 
návrhovou část

=> formulace silných a slabých stránek (problémů)

B.1
Strategická vize => formulace žádoucího budoucího stavu obce

B.2
Opatřeni a aktivity

=> vymezení opatřeni směřujících k plnění vize a stanoveni 
kroků/činnosti/projektů rozvijejicích dané opatřeni, včetně jejich 
důležitosti, harmonogramu, financi, odpovědnosti za realizaci

B.3
Podpora realizace 

programu

=> stanovení úkolů pro nejbližší období, vymezení kompetencí 
a odpovědnosti jednotlivých aktérů 

=> nastavení způsobu sledování a vyhodnocování dokumentu

Konečná podoba  
PRO

=> schváleni dokumentu zastupitelstvem obce po projednání 
s pracovní skupinou a s veřejností

Město Valašské Klobouky má na období 2014-2020 schválený strategický plán. Jeho hlavním mottem je „Město 
pro lidi"

Rozhledy
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v  • r  r  \ rGIS ve veřejné správě: 
Možnost jak efektivněji rozhodovat

Geografické informační systé
my všeobecně známé pod zkrat
kou GIS zažívají v poslední době 
obrovský rozmach. Tyto systémy 
dnes můžeme nalézt v každém 
oboru lidské činnosti, který při
chází alespoň z části do interakce 
s geografickými (prostorovými) 
daty, prostřednictvím kterých lze 
daný jev polohopisně vyjádřit buď 
kvalitativními či kvantitativními 
znaky. Jako takový se GIS skládá 
ze čtyř základních částí, a to hard
ware -  osobní počítač, software za
hrnující specializované programy, 
data, která bývají zároveň finančně 
nejnáročnější součástí. Další neo
pomenutelnou složkou je pak kva
lifikovaný personál, který zajišťuje 
činnosti jako získávání, ukládání, 
analýzu a vizualizaci získaných 
dat. V rámci veřejné správy mají 
tyto činnosti za úkol přispět k efek
tivnějšímu rozhodování při výkonu

správy, kdy v rámci mnohých roz
hodnutí jsou zcela nezbytné objek
tivní informace o území, prezento
vané přehlednou a také srozumitel
nou formou interpretace analýz či 
mapových výstupů.

Veřejná správa je však širo
kým pojmem a proto se GIS řešení 
uplatňují v institucích jak s celo
státní působností, tak v orgánech 
místních samospráv. V rámci celo
státní působnosti se jedná například 
o Český úřad zeměměřičský a ka
tastrální zpravující přehledovou 
katastrální mapu, či Českou geo
logickou službu provozující geolo
gickou mapu s tematickými jevy. 
Na krajských úrovních se pak GIS 
začal prosazovat například v oblas
tech tvorby havarijních a povod
ňových plánů, krizového řízení, 
tvorby turistických a cyklistických 
portálů, ale také v oblasti životní

ho prostředí zabývající se inven
tarizačními průzkumy nebo kon
cepcemi ochrany přírody a krajiny.
V posledních dvaceti letech GIS 
zaznamenal razantní zvýšení kvali
ty a využitelnosti, což těmto systé
mům zajistilo rozšíření i na úroveň 
měst a menších obcí, které GIS vy
užívají například v problematikách 
dopravní analýzy a analýzy obsluž- 
nosti, plánování a evidence oprav
ných prací na komunikacích, chod
nících, veřejných prostranstvích, 
evidencí potrubí, kanalizace a dal
ších sítí, mapových a prezentačních 
výstupů a mnohého dalšího.

Zajímavou možností, která se 
díky směrnici 2007/2/ES INSPIRE 
skýtá je vytvoření GIS řešení v ob
lastech přeshraniční spolupráce 
různých územních jednotek. Sa
motná směrnice INSPIRE (INfra
structure for SPatial InfoRmation

Rozhledy



GIS města Uherský Brod nabízí také výsledky posledních komunálních voleb za jednotlivé okrsky

in Europe) je  iniciativou Evropské 
komise, snažící se vytvořit evrop
ský legislativní rámec potřebný 
k vybudování evropské infrastruk
tury prostorových informací. Hlav
ním cílem INSPIRE je pak po
skytnout větší množství kvalitních 
a standardizovaných prostorových 
informací pro vytváření a uplatňo
vání politik EU na všech úrovních 
členských států. Tento cíl pak sto
jí na základním principu přístupu 
k prostorovým datům dostupných

za podmínek, které nebudou ome
zovat jejich rozsáhlé využití. Tato 
iniciativa tak snáze díky dostup
ným návazným standardizovaným 
geodatům umožňuje vytvoření no
vých přeshraničních GIS systémů 
zaměřených na rozvoj spolupráce 
příhraničních oblastí a tím usnad
nit pohyb práce, služeb, kapitálu, 
informací tento pohyb stojí na od
straňování komunikačních, migrač
ních, hospodářských bariér potla
čující rozvoj turismu a ekonomický

rozvoj příhraničních oblastí. Dané 
systémy mohou v tomto prostředí 
fungovat jednak jako komunikač
ní kanál, ale také jako informační 
nástroj místních aktérů, nabízej í- 
cí jim  lehce dostupné informace
o situaci v přeshraniční oblasti na
příklad v problematice chystaných 
projektů -  síťování služeb, pro
pojování turistické infrastruktury, 
či filtrování si informací k dalším 
problematikám.

Rozhledy
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Co přinese nová aplikace 
pro tříděný odpad?

Česká republika podle posled
ních analýz silně zaostává za evrop
ským průměrem v procentuálním 
počtu vytříděného odpadu. Ačkoliv 
sít kontejnerů je v ČR relativně sil
ná, stále se najde spousta občanů, 
kteří netřídí, i když mají kontejner 
pár metrů od domu. Chytré telefo
ny stále hlouběji pronikají do naše
ho života a dnes najdeme aplikaci 
téměř na vše. Jako Sdružení měst 
a obcí Východní Moravy chceme 
v projektu „Informační most me- 
ziobecní česko-slovenské spoluprá
ce“ vytvořit také mobilní aplikaci, 
která by přiblížila sběrná místa pro 
tříděný odpad ve Zlínském a Tren- 
čínském kraji. Byla by velká ško
da nevyužít tohoto silného poten
ciálu, jak ukázat lidem, že třídit je 
snadné a kontejnery mají oprav
du blízko a navíc je možné třídit
i plno dalších věcí než jen papír 
a plast.

Jednoduchá mobilní a webová 
aplikace, která by fungovala jak 
v online tak i offline režimu dokáže 
nalézt nejbližší kontejnery a sběrné 
dvory pro tříděný odpad vzhledem 
k poloze uživatele případně nej
bližší možné vzhledem k zadané 
adrese. Aplikace bude obsahovat 
spoustu dalších užitečných funkcí, 
které usnadní třídění pro běžného 
obyvatele, aniž by musel cokoliv 
dlouze učit nebo hledat ten správný 
kontejner. Aplikace bude v průběhu 
projektu představena všem zájem
cům na jednom z mnoha worksho- 
pů. K zapůjčení budou tablety, tak 
aby se všichni přítomni naučili pra
covat s aplikací i dalšími inovativ- 
ními výstupy projektu.

K čemu bude aplikace sloužit?
■ Jednoduché zjištění polohy 

nejbližšího dostupného kontej
neru s vybraným tříděným odpa
dem vzhledem k poloze uživatele 
a možností navigace k němu.

Proč by měl uživatel vůbec apli
kaci používat?

■ Čím dál více domácností, 
firem i zástupců veřejné správy tří
dí odpad. Dodnes neexistuje žád
ná globální aplikace nebo webová 
stránka, kterou by mohl jakýko
liv občan ČR využít k vyhledání 
nejbližšího možného kontejneru 
na vybraný druh odpadu u místa

jeho bydliště, pracoviště nebo ak
tuální polohy.

Pro koho bude aplikace vytvoře
na?

■ Pro uživatelé chytrých telefo
nů a tabletů. Její používání zvlád
nou všechny věkové kategorie 
ovládající PC nebo mobilní telefon.

12 Rozhledy
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Jak bude aplikace vypadat a čeho 
bude využívat?

■ Základem bude podkladová 
mapa České republiky, na které se 
bude ukazovat uživatelova aktuální 
poloha, která se zjistí pomocí GPS 
lokace. Pokud nebude mít uživatel 
spuštěnou GPS, je možné taktéž 
zadat do vyhledávání adresu s vy
filtrovanými několika nejbližšími 
kontejnery.

Co vše bude aplikace obsahovat 
a jak přimějeme uživatele aplika
ci používat?

■ GPS pozici jednotlivých kon
tejnerů pro tříděný odpad včetně je 
jich barvy (užití), dnů vývozu atp., 
možné přidání kontejnerů pro sběr 
šatů -  charita.

■ GPS lokátor uživatelovy po
lohy.

■ Vyhledávač pomocí uživate
lem zadané adresy a zobrazení ně
kolika nejbližších kontejnerů.

■ Jednoduché vysvětlivky k jed
notlivým barvám a základní ukázka 
používání aplikace při prvním po
užití.

■ Jednoduchý zaklikávací filtr 
pro uživatele (např. hledat pouze 
papír nebo pouze papír a sklo spo
lečně -  využití například pokud 
uživatel třídí dvě věci a chce jít jen

na jedno místo, kde může oboje vy
třídit).

■ Možnost komentovat, upra
vovat a navrhovat jednotlivá místa 
pro třídění uživatelem (sběr infor
mací například e-mailem).

Možnost vyhledání využití kon
tejnerů i pro méně známé odpady.

Jak získáme požadovaná data?
■ Technické služby jednotlivých 

měst, případně ministerstvo a jiné 
společnosti.

■ Vlastní průzkum.
■ Uživatelé a jejich podněty.

Co od aplikace do budoucna oče
káváme?

■ Zvýšení podílu populace, kte
rá začne pravidelně recyklovat.

■ Návrhy pro města a obce 
od uživatelů na nové místa pro 
umístění kontejnerů nebo jejich 
přesun jinam, popřípadě zlepšení 
služeb vývozu.

Nová povinnost pro obce: Třídit kovy a bioodpad
V polovině prosince byla ve Sbírce zákonů zveřejněna dlouho 

očekávaná vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb. 
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komu
nálních odpadů. Jde o prováděcí předpis k nedávno schválené novele 
zákona o odpadech č. 229/2014Sb. Tyto významné změny v odpado
vém hospodářství obcí jsou platné od 1. ledna 2015.

Jaké jsou nové povinnosti pro místní samosprávy? Kromě tradič
ního a už zavedeného systému pro oddělený sběr skla, papíru, plastů 
bude nově nutné třídit také biologicky rozložitelný komunální odpad 
a kovy. O konkrétním způsobu sběru uvedených typů odpadů rozho
duje obec formou obecně závazné vyhlášky. Vzor možného znění vy
hlášky je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva život
ního prostředí. Nová legislativa umožňuje způsoby třídění jako jsou 
sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby, pytlový způ
sob sběru, malé kompostárny nebo systém komunitního kompostová
ní. Sběr bioodpadu nemusí obec podle vyhlášky zabezpečit celoročně, 
ale pouze v období od 1. dubna do 30. října.

Rozhledy
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Přeshraniční spolupráce
Operační programy „přeshra- 

niční spolupráce“ jsou realizová
ny v rámci Cíle Evropská územní 
spolupráce. V České republice jsou 
Cíle Evropské územní spolupráce 
realizovány prostřednictvím pěti 
dílčích operačních programů.

Jedná se o Operační programy 
přeshraniční spolupráce Česká re
publika -  Sasko, Česká republika
-  Bavorsko, Česká republika - Ra
kousko, Česká republika -  Sloven
sko a Česká republika -  Polsko. 
Celková alokace prostředků pro 
přeshraniční spolupráci v progra
movacím období 2007 -  2013 činí 
351 589 947 Eur. Ve Slovenské re
publice jsou Cíle Evropské územní 
spolupráce realizovány za pomo
cí čtyř opearčních programů. Jsou 
jimi Program cezhraničnej spo
lupráce Maďarsko -  Slovensko, 
program cezhraničnej spolupráce 
Slovensko -  Česko, program ce- 
zhraničnej spolupráce Slovensko
-  Rakúsko a program cezhranič- 
nej spolupráce PoFsko -  Sloven
sko. Specifické postavení v rámci 
programů přeshraniční spolupráce

v Slovenské republice má Program 
cezhraničnej spolupráce ENPI Ma
ďarsko -  Slovensko -  Rumunsko 
-  Ukrajina jehož cíle a priority 
jsou v určité míře odlišné. Žadate
lé ve Slovenské republice mohou 
v rámci těchto programů čerpat 
pro své projekty částku ve výši 
555 190 861 Eur.

silování jejich rozvojového poten
ciálu.

Oproti klasickým operačním 
programů vyžadují operační pro
gramy přeshraniční spolupráce za
pojení zemí na obou stranách hra
nice prostřednictvím partnerství -  
tzv. přeshraničního partnera, neboť 
do projektu musí být z každé země

tis. €
250 000

Alokované finanční prostředky pro jednotlivé OPPS 2007-2013

Bavorsko - CR - Polsko Rakousko- Sasko -C R  SR - CR S R -A T  SR - PL S R -M R  O P S R - H U -  
ČR ČR RO - UA

Společným rysem programů 
přeshraniční spolupráce je  pod
pořit hospodářské a sociální inte
grace v zájmových příhraničních 
územích prostřednictvím odstra
ňování přetrvávajících bariér a po-

zapojen alespoň jeden příjemce, 
který bude do projektu zapojen ale
spoň dvěma z následujících způ
sobů: společná příprava, společné 
provádění, společné využívání pra
covníků a společné financování.

219 459
207 396

200 000
176 496

157 407

150 000

115 510 107 435
92 740100 000

68 640
59 906

50 000

0

E R D F v tis .C

Operační program přeshraniční 
spolupráce Slovenská republika 
-  Česká republika

Prostřednictvím tohoto progra
mu určeného pro Jihomoravský, 
M oravskoslezský, Zlínský kraj

a pro Trenčínský, Trnavský a Žilin- 
ský samosprávný kraj mohou žada
telé ze Slovenské a České republi
ky čerpat v programovacím období 
2007-2013 finanční prostředky 
pro realizaci svých projektů v cel

kovém objemu 92,74 milionu Eur. 
Z této částky je 56,55 milionu Eur 
určeno pro Českou a 36,19 milionu 
Eur pro Slovenskou republiku.
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P ro jek ty  je  m ožno podávat na několik oblastí podpory, které jde ke zlepšení stavu v prioritní
v rámci tří prioritních os nazvaných reprezentují jednotlivé tematické ose.
dle logických celků, které předsta- celky. Ty jsou děleny na cíle a kon-
vují: Prioritní osy jsou rozděleny krétní aktivity jejichž realizací do-

Prioritní osa I

Podpora sociokulturního
a hospodářského 

rozvoje přeshraničního 
regionu a spolupráce

Kulturní rozvoj 
a zachování tradic

Spolupráce 
a síťování

Vzdělávání, trh práce 
a zaměstnanost

Rozvoj podnikatelského 
a inovačního prostředí

Rozvoj přeshraničního 
turismu

Fond mikroprojektů

Prioritní osa II

Rozvoj dostupnosti
přeshraničního území a 

životního prostředí

Rozvoj dopravní 
infrastruktury 
a dostupností 

pohraničí

Zachování životního 
prostředí a rozvoj 

krajiny

Zlepšení informační 
a komunikační 

dostupností pohraničí

Prioritní osa III 

Technická pomoc

Podpora řízení, 
implementace, 

kontrola programuj, 
monitorování 
a propagace 

programu

Struktura prioritních os a oblastí podpory v OPPS SR-ČR 2007-2013

Očekávaná struktura a děle
ní prioritních os, oblastí podpory 
v následujícím programovém ob
dobí 2014 -  2020 bude vycházet

ze současného programovacího 
období. Cílem programu budou
cího programovacího období je  
„Přispět ke zvýšení atraktivnosti

příhraničního regionu pro obyva
tele a návštěvníky prostřednictvím 
inteligentního využívání vnitřního 
potenciálu území“.

Prioritní osa I: Využívání inovačního potenciálu

Prioritní osa II: Regionální dostupnost

Prioritní osa III: Kvalita životního prostředí pro obyvatele

Prioritní osa IV: Rozvoj místních iniciativ

Prioritní osa V: Technická pomoc

Navrhovaná struktura prioritních os OPPS SR-ČR 2014-2020

Uvažuje se, že operační pro
gram přeshraniční spolupráce Slo
venská republika -  Česká republi
ka bude členěna na mnohem více 
prioritních os než je tomu nyní.
V následujcím programovacím ob-

dobí bude pro OPPS SR-ČR k dis
pozici méně finačních prostřed
ků než v programovacím období 
2006-2013, přibližně o 20%. Přesto 
navrhovaný objem finančních pro
středků pro tento program bude

dosahovat výše 45 149 871 EUR 
(pro českou stranu). Nový operač
ní program by ve své finální po
době mohl být schválen začátkem 
na přelomu jara a léta roku 2014.

JAK PŘIPRAVIT PROJEKT
O projektech se mluví prak

ticky všude dnes a denně. Snad 
žádné slovo se nestalo tak rychle 
a hojně užívaným jako „projekt“. 
Málo lidí však tuší, že realizování 
plánované akce je  jen prostředním

stupněm  v cyklu každého pro
jektu.

Jestliže máme stanovený záměr 
pro budoucí připravovaný projekt, 
je vhodné ne-li přímo nutné si sta
novit cíle, ke kterým bude úsilí 
veškeré činnosti směřovat. V přípa-

dě žádosti o finanční příspěvek pro
střednictvím dotací je  definování 
cíle či dílčích cílů povinností. Tepr
ve v návaznosti na definované cíle 
je možné definovat jednotlivé akce, 
jejichž prostřednictvím dojde v bu
doucnu naplnění účelu projektu.
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Při zažádání o finanční příspě
vek ze strukturálních fondů i ko- 
hezního fondu musí cíle a podsta-

sestávat z těch aktivit, které dopl
ňují běžnou činnost organizace ža
datele, partnera. Znamená to tedy,

Alokace finančních prostředků v OPPS SR-ČR

Veškeré částky 
jsou uvedeny v  € 
k 1.1. 2013

I. Podpora řízení, 
im plem entace, kontrola 

program u m o nitorování a
propagace program u I- K u lturn í rozvoj 

5 564 408,00 3 zacho ván í tradic
ll.Z le p šo vá n í in form ačn í a 6%  7 839 644,16
ko m u nikačn í dostupnosti 

příhraničí 
6 828 569,86 

7%

Celková výše alokovaných 
prostředků v OPPS SR-ČR: 

92 740 141 €

II. Zach o ván í životního 
p ro střed í a rozvoj krajiny 

13 974 027,70 
15%

I. Rozvoj do p ravn í 
in frastruktury a 

dostupnosti p o hraničí 
16 293 459,44 

18%

II. Spo lupráce a s íťování 
9 675 249,44 

10%

Vzdělávání, trh  práce a 
zam ěstnanost 
6 386 929,00 

7%

IV. Rozvoj 
podnikate lského a 

inovačního prostřed í 
5 709 311,40 

6%

V. Rozvoj přeshraničního 
turism u 

11 194 528,00 
12%

VI. Fond m ikroprojektů 
9 274 014,00 

10%

I I. Podpora socioku lturn ího  a hospodářského rozvo je přeshraničního regionu a spolupráce

I I I .  Rozvoj dostupnosti přeshran ičn ího  územ í a životn ího  prostřed í 

I III. Technická pom oc

ta projektu souhlasit s cíli, náplní 
a podmínkami operačního progra
mu, specifické prioritní osy a také 
aktuálně vyhlášené výzvy v rámci 
které žadatel žádá. Ne však vždy 
jsou všechny aktivity našeho myš
leného projektu v souladu s těmito 
definovanými cíli. V takovém pří
padě je třeba buď takové aktivity 
a z projektu odstranit, přizpůsobit 
nebo se smířit s tím část rozpočtu 
projektového záměru bude spadat 
do tzv. nezpůsobilých výdajů. V ta
kovém případě nebude tato část 
výdaj ů finančně podpořena z dotač
ních titulů.

Pokud tedy budeme chtít zažá
dat o získání finančního příspěvku 
z operačního programu přeshra- 
niční spolupráce SR-ČR je třeba si 
v prvé řadě uvědomit, že celý ope
rační program podobně jako další 
programy EU funguje na bázi pra
videl a principů.

Princip doplňkovosti
Realizovaný projekt by se měl

není možno v rámci projektu vy
tvářet takové aktivity, které partneři 
denně realizují. Poskytnuté finanč
ní prostředky v žádném případě ne
smí sloužit k úhradě výdajů běžné 
činnosti organizace. Je možno vy
tvářet pouze takové aktivity, kte
ré partneři realizují nad rámec své 
běžné činnosti.

Konzistentnost (provázanost) 
aktivit partnerů

Často opomíjeným ale pro 
schválení žádosti důležitým prin
cipem je  vzájemná provázanost 
aktivit mezi partnery. Tyto aktivity 
musí spolu souviset a navazovat 
na sebe. Princip si klade eliminovat 
nesouvisející projektové záměry, 
které byly sloučené do jediné pro
jektové žádosti za účelem žádosti 
o finanční příspěvek.

DALŠÍ PODMÍNKY
Na projektu se musí podílet obě 

přeshraniční země prostřednictvím 
vedoucího projektu z jedné země

a hlavního přeshraničního partne
ra, přičemž partnerů projektu může 
být na obou stranách hranice ně
kolik. Minimálně se však projektu 
musí účastnit dva partneři projektu, 
z nichž každý pochází z jiné země.

Vedoucí partner a hlavní pře- 
shraniční partner musí pocházet 
z regionů vymezených OPPS, 
v případě OPPS SR-ČR z Trenčín- 
ského, Trnavského, Žilinského a Ji
homoravského, Zlínského a Mo
ravskoslezského kraje.

Vedoucím partnerem je obvyk
le partner s nej větším rozpočtem 
projektu. Vedoucí partner v rámci 
projektu rovněž realizuje nej větší 
množství aktivit. Nicméně vedoucí 
partner zodpovídá za celou imple
mentaci projektu, koordinuje větši
nu činnosti projektu mezi jednotli
vými partnery, ručí za hospodaření 
s finančními prostředky, dále napří
klad kontroluje výdaje vynaložené 
partnery projektu atd. Je proto vel
mi důležité aby vedoucí partner byl 
vhodně zvolen. Během přípravy 
projektuje vedoucí partner zároveň 
žadatelem o finanční příspěvek, 
poté přijímatelem.

Každý z partnerů musí během 
celého průběhu projektu spolu pů
sobit a spolupracovat minimálně 
ve dvou z následujících oblastí: 
společná příprava, společné prová
dění, společné využívání pracov
níků a společné financování. Vzá
jemná spolupráce nesmí být pouze 
formální a zároveň by neměla být 
pouze jednorázovou, krátkodobou 
záležitostí.

Společná příprava
Nastává, pokud je  projekt při

pravován s partnerem z druhého 
státu. Splnění tohoto kritéria může 
být vyhodnoceno i pouze na zákla
dě informací popsaných v žádosti 
o finanční příspěvek a podložených 
relavatních dokumentech jako jsou 
například zápisy z jednání, pre
zenční listiny nebo třeba i záznam 
z videokonference, fotodokumenta
ce jednání apod.

Společná realizace
Tuto podmínku můžeme splnit
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v případě, kdy spolu s partnerem shraniční partner musí být aktivně
z druhého státu bude uskutečněna zapojeni do financování projektu.
jedna z aktivit projektu. Míra zapo- V případě že rozpočet projektu pře-
jení při realizaci aktivity s partne- sahuje 1 milion EUR, není částka

rem musí být uskutečněna v dosta
tečné míře, jelikož je míra zapojení 
poté hodnocena. Průběh společné 
realizace aktivity je  možné popsat 
v monitorovacích zprávách a pod
ložit je relavantními doklady -  fo
todokumentací, výstupy aktivity, 
prezenčními listinami, zápis z jed
nání atd. Za společnou realizaci 
nejsou považovány akce jakými je 
příprava žádosti o platbu, neúče- 
lová střetnutí , netýkající se přímo 
aktivity projektu apod.

Společný personál
Kritérium splníme, v případě 

kdy se alespoň jedna osoba z kaž
dého z přehraničních partnerů podí
lí na realizaci projektu jako kmeno
vý zaměstnanec partnera projektu 
na druhé straně hranice.

Společné financování
Naplnění tohoto kritéria může

me splnit pokud na obou stranách 
hranice, pokud se sami i náš part
ner podílíme na financování pro
jektu ve výši minimálně pěti pro
cent rozpočtu projektu. Znamená to 
tedy, že jak vedoucí partner a pře-

pro prokázání společného financo
vání stanovena procentuelně ale 
paušální částkou ve výši 50 000 
EUR.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA 
ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU

O finanční příspěvek z pro
gramu mohou zažádat obce nebo 
sdružení obcí, kraje, organizace 
zřizované nebo založené státem, 
krajem nebo obcí, nestatní nezisko
vé organizace, školy, hospodářské 
a agrární komory. Žadatelem musí 
být právnická osoba.

Při předkládání úspěšného pro
jektu přeshraniční spolupráce musí
me mimo splnění základních krité
rií prokázat, že projekt bude inova- 
tivní oproti současným činnostem 
a projektům v zamýšlené oblasti. 
Dále musí projekt také prokázat 
zlepšení budoucího stavu. Musíme 
však mít na paměti, že je však třeba 
aby projekt měl jasný přeshraniční 
dopad. Úroveň přeshraničního do
padu by přitom měla být vyvážená 
tzn., že dopad a realizace aktivit by 
se měli uskutečnit přibližně stej
nou měrou v obou přeshraničních

zemích nebo dostatečně odůvod
něná. Například v případě konfe
rencí, seminářů budou uskutečněny 
3 konference na jedné straně hra
nice, při kterých bude celkově pro
školeno 60 osob. V rámci úspěšné 
spolupráce je nutné aby konfe
rence byla uskutečněna i na druhé 
straně hranice v ideálním případě
i ve stejném nebo podobném roz
sahu. V případě konferencí se bude 
jednat o stejný, nebo přibližný 
počet akcí s přibližně stejným po
čtem přeškolených osob realizován
i v druhé zemi.

Při podávání žádosti je  také 
sledováno, zda projekt neodporu
je nebo naopak podporuje napl
ňování tzv. horizontálních témat. 
Na mysli jsou tzv. rovné příležitosti 
a životní prostředí. V případě rov
ných příležitostí je  žadatel v žádos
ti povinen sdělit, zda projekt není 
v žádném případě diskriminační 
pro žádnou ze skupin obyvatelstva 
a některé skupiny obyvatelstva ne- 
zvýhodňuje nebo naopak zvýhod
ňuje. V žádosti o finanční příspě
vek, žadatel musí své stanovisko 
také zdůvodnit. V případě život
ního prostředí je posuzován vliv 
projektu, který by nastal v případě 
jeho realizace na stav životního 
prostředí.

Rozpočet a financování
Jelikož jsou dotace veřejnými 

prostředky, je třeba pro sestave
ní rozpočtu úspěšného projektu 
brát v potaz známé principy 3E. 
Prostředky je třeba tudíž využívat 
účelně, hospodárně a efektivně. 
Hospodárnost je třeba zajistit bě
hem všech fází a aspektech pro
jektu. Samozřejmě nej důležitější 
je zajistit dodržování principu hos
podárnosti během realizační fáze 
projektu. Je třeba dát na to, aby 
výdaje uvedené v připravovaném 
rozpočtu a poté v projektu sku
tečně vynaložené byly z hlediska 
ceny v obvyklé výši v místě a čase. 
Specifické je prokazování výdaj ů 
například v případě mezd. V pří
padě mezd je potřeba se v rámci 
OPPS řídit Regionální statistikou 
ceny práce.
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Z počátku trasy v obci Spytihnév 
na Batovč kanálu zamíříme na 

vrcholky pohon Chřiby, které nabízí 
Idylická pro|i?dky Cl procházky 

hlubokými lesy Jen kousek cesty od 
ruiného údolí řeky Moravy Přes 

hfflb«n »1 přehoupneme na 
prosluněné jižní podhůří 

Chřibů. kde nás čeká cesta 
kiaiem vinohradu a vinných 

sklípku do m ísta Buchlovice 
5 krásným rámkem

,sa Okolo Bojnice 
V a Prievidze ^

Poznejte malebný kiai na 
horním toku řekyNitry. 

Projířdky kolem historického 
mřs ta Bojmce se svým 

proslulým rámkem a novA|$í 
Prievidze Vás zavedou 

do okolníchpohon 
• Strá?ovských vrchu, 

Vtáčnlku ČI na okra| 
Kremnických vrchu * 

a vesnic a vesniček 
mezi mnu skrytych. 

Nabízíme Vám dva 
okruhy, které 

pomohou 
s organizací 

VaSi cyklistické 
dovolené.
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Krajské město: Trenčín
Předseda: Jaroslav Baška (SMER-SD) 
Rozloha: 4 501,9 km2 
Hustota zalidnění: 131,59 obyvatel/km2 
Obyvatelstvo: 592 394 
Počet okresov: 9 Trenčiansky kra)

www.smovm.cz MĚST A* O S tí
m m n í á t m r A  ,

TRRA

http://www.smovm.cz


Sdružení mSst a obcí Východní Moravy

Od doby svého založení v roce 1998 se Sdružení měst a obcí Východní Moravy (SMOVM) zabývá koordi
nací záměrů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí. Usiluje o zlepšování 
životního prostředí a podporuje rozvoj turistiky a cestovního ruchu v regionu. Formuje společné postupy 
samospráv při prosazování společných zájmů. Sdružení podporuje vzdělávání samosprávných orgánů 
a soustředí se také spolupráci s dalšími subjekty usilující o rozvoj regionů v České republice i v zahraničí.

OKRES VSETÍN

Branky, Hošťálková, Huslenky, Kelč, Lačnov, Lešná, Lidečko, Liptál, Loučka, Nový Hrozenkov, Police, Rožnov p. Radhoštěm, Vsetín

OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Babice, Boršice u Blatnice, Březolupy, Drslavice, Horní Němčí, Hradčovice, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, Korytná, 
Kostelany n. Moravou, Košíky, Medíovice, Modrá, Nedachlebice, Nezdenice, Pitín, Podolí, Salaš, Staré Hutě, Staré Město, 
Šumíce, Tučapy, Uherský Brod, Vážany, Záhorovice, Zlámanec

OKRES ZLÍN
Bělov, Bohuslavicenad Vláří, Brumov-Bylnice, Bfezůvky, Dešná, Dobrkovice, Halenkovice, Haluzice, Hostišová, Hrobice, Hvozdná, 
Kaňovice, Komárov, Lhotsko, Lipová, Napajedla, Neubuz, Oldřichovice, Podkopná Lhota, Pohořelice, Sazovice, Slavičín, Štítná 
nad Vláří-Popov, Újezd, Valašské Klobouky, Vizovice, Vlachova Lhota, Všemina, Vysoké Pole, Žlutává

OKRES KROMĚŘÍŽ
Bezměrov, Bořenovice, Hulín, Komárno, Kurovice, Kyselovice, Lubná, Prusinovice, Roštění, Rusava, Zborovice, Žeranovice

Kde nás najdete:
Zlín
tř. Tomáše Bati 5146 
(vedle Polikliniky)

Kontakt SMOVM:

Telefon: +420 573 776 202 
Mobil: +420 733 792 294 
Email: smovm@seznam.cz 
www.smovm.cz

mailto:smovm@seznam.cz
http://www.smovm.cz

