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…z jednání rady
Prázdniny se pfiehouply do druhé poloviny, Anna nás pfiivítala chladnem zrána,
nûktefií uÏ mají za sebou hezkou dovolenou
a nûkteré to teprve ãeká. Je to zkrátka to
pravé a nefal‰ované léto s vedrem aÏ na padnutí, letními boufikami, pfiívaly de‰tû,
hromy a blesky, ‰típanci od komárÛ a jiné
havûti, rozbitá kolena a lokty, nûkdy i hlavy,
na‰ich potomkÛ.
62. jednání rady mûlo na pofiadu zprávu
o ãinnosti kontrolního v˘boru, kterou pfiednesl jeho pfiedseda, prof. ing. Jifií TÛma,
CSc. Radní byli seznámeni s v˘sledky provádûn˘ch finanãních kontrol v provozech
mûsta. S novelizací zákona o obcích v roce
2000 vyplynuly i nové úkoly a povinnosti
pro kontrolní v˘bor, kter˘ by se mûl zamûfiit i na kontroly plnûní usnesení vze‰l˘ch
z jednání rad a zastupitelstev a dodrÏování
právních pfiedpisÛ samosprávou. Rada vyslovila podûkování v‰em ãlenÛm kontrolního v˘boru za dobrou a potfiebnou, i kdyÏ
vlastnû dost nepopulární ãinnost (nepopulární hlavnû pro objekt kontroly).
Rada uloÏila úkoly jednak investorovi
mûsta âestmíru Bárovi, aby nechal vypracovat investiãní zámûr budoucího vyuÏití areálu na Libotínû vãetnû harmonogramu realizace jednotliv˘ch etap a stanovení orientaãních nákladÛ podle materiálu pfiedloÏeného komisí cestovního ruchu a jednak
místostarostovi ing. Václavu ·imíãkovi, aby
jednal s vlastníky pozemkÛ dotãen˘ch ve
stavebním fiízení plánovaného záchytného
parkovi‰tû na Horeãce.
V organizaãních záleÏitostech rada neschválila prominutí poplatku ze vstupného
ze zábavy pofiádané 19. 4. 2002 a doporuãila

ke schválení zastupitelstvu pfievod pozemkÛ
v lokalitû Bafiiny od mûsta Kopfiivnice do
majetku mûsta ·tramberka.
Dal‰í program rady uÏ se odb˘val v terénu. Radní zamífiili nejprve na areál fotbalov˘ch hfii‰È na Bafiinách, dále si pro‰li sídli‰tû na Bafiinách a zastavili se v domû ãp.
751, prohlédli si areál koupali‰tû vãetnû
zdevastovaného prostoru b˘valého dûtského tábora. Dal‰í jejich kroky smûfiovaly
do Pískovny, kde se nám zaãíná rozrÛstat
ãerná skládka a nakonec nav‰tívili arboretum. KaÏdé z nav‰tíven˘ch míst má své
problémy a bude nutné je v budoucnu nûjak˘m zpÛsobem fie‰it a vyfie‰it.
Je ãas si uÏívat krásn˘ch chvil, vyuÏít
je‰tû dlouh˘ch dnÛ a veãerÛ, nûkam si zajít:
tfieba do divadla, do kina, na koupali‰tû, na
procházku, na pivo, nebo si pfieãíst pûknou
knihu. I kdyÏ: „Lidé mají tendenci ãíst stále
krat‰í knihy. Od románÛ pfie‰li na vkladní
kníÏky a teì mají v módû v˘pisy z úãtu.“ Jen
jestli je to ãtení tak zábavné i v pfiípadû, Ïe
máme záporn˘ nebo nulov˘ zÛstatek. V kaÏdém pfiípadû si uÏívejte léta jak chcete, naãerpejte sílu a zdraví a v záfií nashledanou.
Vûra Michnová

Spoleãn˘ regionální
operaãní program
Co to je SROP?
Spoleãn˘ regionální operaãní program
(dále jen SROP) je strategick˘ plánovací dokument. Jeho úãelem je definování oblastí,
pro které chce ãlensk˘ stát Evropské unie
ãerpat finanãní prostfiedky ze strukturálních fondÛ. SROP obsahuje anal˘zu socioekonomické situace, stanovené cíle a prioritní potfieby pro dosaÏení tûchto cílÛ, stra-

tegii, plánované prioritní akce, jejich specifické cíle a související rámcové finanãní tabulky.

Proã musí b˘t pfiipraven?
âeská republika zatím není ãlensk˘m
státem Evropské unie, ale její ãlenství se
pfiedpokládá od 1. 1. 2004, a proto jiÏ nyní
musí pfiipravovat programové dokumenty
potfiebné jako podklad pro ãerpání finanãních prostfiedkÛ z Evropské unie v následujícím období a zahájit pfiípravu struktur,
které se budou podílet na realizaci strukturálních fondÛ Evropské unie.
Podle bodu II/1a usnesení vlády
ã. 102/2002 (pfiijatého 23. ledna 2002) má
„ministr pro místní rozvoj ve spolupráci
s regionálními radami pfiipravit Spoleãn˘
regionální operaãní program a pfiedloÏit jej
vládû do 31. 10. 2002.“

K ãemu bude slouÏit?
Na základû v˘zev k pfiedkládání projektÛ
budou moci pfiedkladatelé projektÛ Ïádat
o finanãní podporu z prostfiedkÛ EU. Po posouzení a vyhodnocení pfiedloÏen˘ch projektÛ bude s úspû‰n˘mi pfiedkladateli uzavfiena smlouva o ãerpání finanãního pfiíspûvku z prostfiedkÛ EU na realizaci schváleného projektu.

Co to je regionální rada?
Regionální rady se zfiizují v regionech
NUTS II na základû zákona ã. 248/2000 Sb.,
o podpofie regionálního rozvoje, a jejich
ãinnost je definována v § 16 tohoto zákona.
NUTS je zkratka francouzského názvu,
kter˘ je do ãe‰tiny pfiekládán jako nomenklatura územních statistick˘ch jednotek.
Evropská unie definovala stupnici 5 územních statistick˘ch jednotek, aby bylo moÏné
regiony v zemích Evropské unie vzájemnû
porovnávat. V âR je definováno 8 NUTS II
jednotek, kter˘m se fiíká regiony soudrÏnosti a jejich vymezení je souãástí § 15 zákona ã. 248/2000 Sb., o podpofie regionálního rozvoje. V Moravskoslezském kraji,
kter˘ pro potfieby strukturálních fondÛ Evropské unie tvofií region NUTS II Moravskoslezsko, plní úkoly regionální rady zastupitelstvo kraje v pfienesené pÛsobnosti
podle v˘‰e zmínûného zákona.

Jak˘ je ãasov˘ harmonogram
zpracování SROP?
Harmonogram pfiípravy SROP je pfiedurãen v podstatû vládním usnesením
ã. 102/2002. SROP musí b˘t zpracován do
konce fiíjna 2002 a poté pfiedloÏen vládû âR
ke schválení. Následnû bude pfiedloÏen Evropské komisi, a to na pfielomu roku 2002
a 2003.

Jaké je zamûfiení obsahu SROP?
SROP zahrne území celé âR s v˘jimkou
hlavního mûsta Prahy, tj. 7 regionÛ NUTS
II. Zpracování SROP rámcovû naváÏe na aktualizaci regionálních operaãních programÛ, jejichÏ zpracování bylo zaji‰Èováno
regionálními radami.
Zpracováním SROP byla povûfiena firma
DHV CR, spol. s r.o.
SROP bude mít po formální stránce
strukturu obdobnou jako kaÏd˘ operaãní
program:
a) strategická ãást SROP bude obsahovat priority spoleãné pro v‰ech 7 regionÛ soudrÏnosti a struãn˘ popis
opatfiení, která budou rovnûÏ z vût‰í
ãásti spoleãná pro v‰echny regiony,
b) struãn˘ popis situace bude obsahovat i regionální dimenzi problematiky v ãlenûní podle regionÛ soudrÏnosti, se zohlednûním specifik jednotliv˘ch regionÛ,
c) finanãní plán SROP bude vedle základní finanãní tabulky obsahovat
i princip, jak budou finanãní prostfiedky pfii realizaci programu dûleny na jednotlivé regiony soudrÏnosti a priority; souãástí této kapitoly bude i pfiehled o státní pomoci
a ovûfiení absorpãní kapacity krajÛ
a obcí financovat navrÏené priority
a opatfiení,
d) v pfiíloze SROP budou mimo jiné
i základní údaje za jednotlivé regiony soudrÏnosti (popis situace, anal˘zy a strategie, s dÛrazem na jednotlivé priority a opatfiení).

Jak budou zapojeny regiony
do pfiípravy SROP?
Regiony budou zapojeny do projednávání
SROP v roce 2002 zhruba následovnû:
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a) od dubna 2002 byly vytvofieny pracovní
skupiny, zvlá‰È pro jednotlivé prioritní
osy SROP a dále pro pfiípravu finanãního plánu a pro pfiípravu implement.
opatfiení SROP,
b) mezi zpracováním 1. verze SROP budou realizovány dvû kola projednávání
SROP, jejichÏ v˘sledkem bude formulace dal‰ího znûní materiálu (2. znûní
a závûreãné znûní),
c) klíãové záleÏitosti pfiípravy SROP budou projednávány v rámci Komise pro
regionální rozvoj, ustanovené rozhodnutím ministra pro místní rozvoj
ã. 35/2001.
Do zpracování SROP budou zapojeni regionálními radami jmenovaní zástupci, pracovníci vybran˘ch útvarÛ MMR a podle potfieby i zástupci jin˘ch ministerstev a zástupci dal‰ích orgánÛ.

Mohu se podílet na zpracování
SROP?
Vefiejné projednání SROP v rámci SEA
hodnocení (vlivu na Ïivotní prostfiedí) bude
na základû 2. verze SROP (srpen 2002) zahájeno zaãátkem záfií 2002, vydání stanoviska MÎP lze oãekávat k 25. fiíjnu 2002.

Kdo bude administrovat
(implementovat) SROP?
Zaji‰Èování realizace (= implementace)
SROP od roku 2004 bude vycházet z nûkolika pfiedpokladÛ:
a) fiídícím orgánem bude Ministerstvo
pro místní rozvoj, které ustanoví jako
poradní a koordinaãní orgán tzv. fiídící
v˘bor (zástupci MMR, regionÛ soudrÏnosti, platebního orgánu a orgánu finanãní kontroly z MF) jako poradní
a koordinaãní útvar, kde budou mít zástupci regionálních rad nadpoloviãní
vût‰inu,
b) funkci fiídícího orgánu SROP bude vykonávat odbor koncepce regionálního
rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj,
c) v˘konn˘m útvarem SROP, na kter˘
MMR deleguje ãást své pÛsobnosti,
a kter˘ bude zabezpeãovat operativní
fiízení programu v úrovni MMR, bude
Centrum pro regionální rozvoj âR,
d) regionální rady budou v rámci realizace programu zabezpeãovat v˘bûr

projektÛ a v‰echny s tím související
záleÏitosti; obecnû lze konstatovat, Ïe
v odpovûdnosti regionálních rad bude
projektová úroveÀ realizace SROP,
kdeÏto v úrovni MMR bude zaji‰Èována metodická, organizaãní a programová úroveÀ,
e) obdobnû musí regionální rady zajistit
vybudování vlastních sekretariátÛ, zaji‰Èujících úkoly implementace a po
vûfiit v˘konem této funkce pfiíslu‰n˘
útvar/odbor (tento útvar musí z hlediska pracovnûprávních vztahÛ podléhat regionální radû, resp. pfiíslu‰nému
kraji a nemÛÏe plnit úkoly implementace SROP na základû vefiejné zakázky),
f) v oblasti monitorování budou V˘bory
regionálního rozvoje hrát roli „monitorovacího podv˘boru,“ kter˘ se bude
vyjadfiovat ke v‰em otázkám pfiíslu‰ejícím monitorovacímu v˘boru SROP.

Jak˘ bude dal‰í postup?
Lze oãekávat, Ïe rok 2003 (pravdûpodobnû pak i ãást roku 2004) bude bezezbytku vyuÏit pro postupné zpfiesÀování
SROP v návaznosti na vyjednávání Rámce
podpory Spoleãenství 1) a pfiipomínky Evropské komise k Národnímu rozvojovému
plánu 2) a k SROP. Po schválení SROP Evropskou komisí a vstupu âeské republiky do
Evropské unie bude SROP základním dokumentem, na jehoÏ základû budou ãerpány
finanãní prostfiedky pro jednotlivé regiony âR.
Od podzimu 2002 zahájíme cyklus informaãních ãlánkÛ navazující na pfiípravu na
vstup do Evropské unie a jeho dopady na
region soudrÏnosti NUTS II Moravskoslezsko.
Aktuální informace:
Rada Moravskoslezského kraje rozhodla
o vyhlá‰ení programu „Podpora ubytování
na venkovû v Moravskoslezském kraji“
s termínem uzávûrky Ïádostí k 31. 8. 2002.
BliÏ‰í informace na www.kraj-moravskoslezsky.cz.
Ing. Josef JalÛvka, zástupce hejtmana kraje
e-mail: josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz
1) Rámec podpory spoleãenství je nástrojem koordinace ve‰keré strukturální pomoci EU v pfiíslu‰n˘ch regionech; obsahuje
orientaãní plán pro kaÏdou prioritu a rok,
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finanãní alokace pfiedpokládané pro pfiíspûvek kaÏdého fondu, ostatní finanãní nástroje.
2) Národní rozvojov˘ plán je programov˘m dokumentem celého území âR. Obsahuje strategii a priority pro spoleãné akce
strukturálních fondÛ a ãlenského státu, jejich specifické cíle, hodnocení oãekávaného
dopadu, hospodáfiskou politiku, strategii zamûstnanosti a rozvoje lidsk˘ch zdrojÛ a regionální politiku ãlenského státu.

KdyÏ zazní siréna

Zásady pro opu‰tûní bytu nebo
rodinného domu v pfiípadû evakuace
Uhaste otevfien˘ oheÀ v topidlech. Vypnûte elektrické spotfiebiãe (mimo ledniãku
a mrazniãku). Uzavfiete pfiívod vody a plynu.
Ovûfite, zda i sousedé vûdí, Ïe mají opustit
byt. Dûtem vloÏte do kapsy odûvu cedulku
se jménem a adresou. Koãky a psy si vezmûte s sebou. Ostatní domácí zvífiata, ponechte doma a dobfie je pfiedzásobte vodou
a potravou. Vezmûte evakuaãní zavazadlo,
uzamknûte byt a dostavte se na urãené evakuaãní stfiedisko.

Evakuaãní zavazadlo
NíÏe uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevnû nejde o povodnû.
1. OkamÏitû se ukryjte
Vyhledejte ukrytí v nejbliÏ‰í budovû. Tou
mÛÏe b˘t v˘robní závod, úfiad, kanceláfi, obchod, vefiejná budova i soukrom˘ dÛm.
JestliÏe cestujete automobilem a sly‰íte
varovn˘ signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbliÏ‰í budovû.
2. Zavfiete dvefie a okna
KdyÏ jste v budovû, zavfiete dvefie a okna.
Siréna mÛÏe s velkou pravdûpodobností signalizovat únik toxick˘ch látek, plynÛ, radiaãních zplodin a jedÛ. Uzavfiením prostoru
sníÏíte pravdûpodobnost vlastního zamofiení.
3. Zapnûte rádio nebo televizi
Informace o tom, co se stalo, proã byla
spu‰tûná siréna a varováno obyvatelstvo
a co dûlat dále, usly‰íte v mimofiádn˘ch
zpravodajstvích hromadn˘ch informaãních
prostfiedkÛ. V pfiípadû v˘padku elektrického
proudu vyuÏijte pfienosn˘ radiopfiijímaã na
baterie. Tyto informace jsou sdûlovány
obecním rozhlasem, popfi. elektronick˘mi
sirénami.

Co dûlat, kdyÏ bude nafiízena
evakuace
DodrÏujte pokyny správních úfiadÛ, obcí,
popfi. zamûstnavatele, ktefií organizují nebo
zaji‰Èují evakuaci. Dbejte pokynÛ k evakuaci osob nafiízen˘ch velitelem zásahu. DodrÏujte stanovené zásady pro opu‰tûní bytu,
vezmûte si evakuaãní zavazadlo. Dostavte se
na urãené místo. Pfii pouÏití vlastního vozidla, dodrÏujte pokyny orgánÛ zabezpeãujících evakuaci.

Jako evakuaãní zavazadlo poslouÏí napfi.
batoh, cestovní ta‰ka nebo kufr. Zavazadlo
oznaãte sv˘m jménem a adresou.
Obsahuje: Základní trvanlivé potraviny,
nejlépe v konzervách, dobfie zabalen˘ chléb
a hlavnû pitnou vodu. Pfiedmûty denní potfieby, jídelní misku a pfiíbor. Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
Pfienosné rádio s rezervními bateriemi. Toaletní a hygienické potfieby. Léky, svítilnu.
Náhradní prádlo, odûv, obuv, plá‰tûnku,
spací pytel nebo pfiikr˘vku. Kapesní nÛÏ,
zápalky, ‰ití a dal‰í drobnosti.

Ochrana pfied povodnûmi
Pfied povodní: Vytipujeme si místo, které
nebude zaplaveno vodou. Pfiipravte si pytle
s pískem na utûsnûní nízko poloÏen˘ch
dvefií a oken. Pfiipravte si potraviny a pitnou
vodu na 2—3 dny. Vlastníte-li osobní automobil, pfiipravte jej k pouÏití. Pfiipravte se
na evakuaci zvífiat. Upevnûte vûci, které by
mohla odnést voda. Pfiipravte si evakuaãní
zavazadlo.
Pfii povodni: OpusÈte ohroÏen˘ prostor.
V pfiípadû evakuace dodrÏujte zásady pro
opu‰tûní bytu (domu). Je-li nedostatek
ãasu, okamÏitû se pfiesuÀte na vytipované
místo, které nebude zatopeno vodou.
Po povodni: Nechte si zkontrolovat stav
obydlí (statická naru‰enost, obyvatelnost,
rozvod energií — plyn, el. rozvod atd., —
stav kanalizace a rozvodÛ vody. Zlikvidujte
uhynulé zvífiectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaÏeny vodou, podle pokynÛ hygienika. Informujte se o místech
humanitní pomoci. Kontaktujte pfiíslu‰né
poji‰Èovny ohlednû náhrady ‰kod.
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Jifií Hoffmann, velitel JSDH

NA MùSÍC ZÁ¤Í P¤IPRAVUJEME
HARTOVA VÁLKA
STAR WARS
TùÎCE ZAMILOVÁN
ROK ëÁBLA

Jubilanti
v mûsíci srpnu 2002
70 let Marie Jakubcová, Bafiiny 748
75 let Antonín Burget, NádraÏní 803
Bohumír Socha, Zauliãí 353
Miloslav Kalvoda, Závi‰ická 594
Milan Papay, Bafiiny 751
81 let Jan Gold, Hornychovice 361
Augustin R˘del, PlaÀava 329
Libu‰e Va‰utová, Kozina 521
82 let Marie Kamarádová, Zauliãí 602
83 let Marie Davidová, Kopec 108
84 let Marta R˘dlová, Závi‰ická 449
Antonín Hajda, Bafiiny 734

Program kina ·tramberk
na mûsíc srpen
Nedûle 4. 8. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

K¤IÎOVATKA SMRTI II
Akãní komedie, titulky, 100’, pfiístupn˘. Dva
policajti v akci, tentokrát na dovolené
v Hongkongu.
Nedûle 11. 8. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

ENIGMA
Thriller, titulky, 117’, od 12 let. Film nûmecko–britské koprodukce dle bestselleru
Roberta Harrise. Film se odehrává v atmosféfie váleãné Anglie, v tajemném svû-tû
kódÛ a jejich fie‰ení. V hlavních rolích uvidíte DOUGRAY SCOTT a KATE WINSLET.
Nedûle 18. 8. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

PERNÍKOVÁ VùÎ
Thriller, 101’, od 15 let. Lehce nezávisl˘
film o tûÏk˘ch závislostech. Nov˘ film Milana ·teidlera ve kterém uvidíte v hl. rolích
Jana Dolanského a Radka Kuchafie.
Nedûle 25. 8. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

KRÁL ·KORPION
Hororová komedie, 92’, titulky, od 12 let.
VraÈme se o 5000 let zpût. V té dobû Ïil bezohledn˘ a ctiÏádostiv˘ muÏ jménem Memnon — váleãník, legenda, král.

·tramberské kulturní léto
Srpen 2002
9. 8. 2002
Divadelní pfiedstavení
JEDNA KALORIE NùHY
v podání DS Kotouã ·tramberk.
Zaãátek ve 20.00 hodin
v amfiteátru „Pod Starou vûÏí“.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce ru‰í.
11. 8. 2002
POZOUNOV¯ KVARTET —
promenádní koncert v parku u Z·.
Zaãátek v 15.00 hodin, vstupné dobrovolné.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce ru‰í.
17. 8. 2002
NOKTURNO — koncert SH Dechového
orchestru mûsta ·tramberka a La‰ského
ÏesÈového kvinteta. Zaãátek v 21.30 hodin
v amfiteátru „Pod Starou vûÏí“.
Vstupné dobrovolné (v˘tûÏek ze vstupného
bude vûnován Dûtskému domovu v Novém
Jiãínû). V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se
koncert uskuteãní v Kulturním domû
na Námûstí.
18. 8. 2002
Vystoupení Skupiny scénického ‰ermu
ALEGROS na motivy pohádky Mrazík.
Zaãátek v 15.00 hodin v areálu hradu.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce ru‰í.
23. 8. 2002
Repríza pohádkové komedie
ZdeÀka Svûráka LOTRANDO A ZUBEJDA
v podání Divadla „Pod vûÏí“ ·tramberk.
Zaãátek v 19.00 hodin
v amfiteátru „Pod Starou vûÏí“,
za nepfiíznivého poãasí se koncert
uskuteãní v Kulturním domû na Námûstí.
Vstupné 25 Kã. Srdeãnû zvou divadelníci.
24. 8. 2002
COUNTRY VEâER NA TRÚBù —
k tanci a poslechu hraje skupina CIZINCI.
Zaãátek v 20.00 hodin v areálu hradu.
Vstup voln˘.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se akce ru‰í.
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1. 9. 2002
Koncert hudební skupiny
MUSICA DA GAMBA
Zaãátek v 15.00 hodin
v amfiteátru „Pod Starou vûÏí“.
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se koncert
uskuteãní v Kulturním domû na Námûstí.

Pozvánka
Chovatelé po‰tovních holubÛ
ve ·tramberku pofiádají
17. 8. v 15.00 hodin tradiãní
„HOLUBÍ HODY“
Farní zahrada ãeká na dobfie naladûné
·tramberáky, pfiespolní holubáfii
zas na hladové a Ïíznivé pfiíznivce
na‰eho sportu.
Srdeãnû zvou pofiadatelé

PÛjãit si peníze
je nyní jednoduché!

Britská spoleãnost se 120letou tradicí
vám nabízí krátkodobé pÛjãky
k jakémukoli úãelu do 40 000 Kã!
splácíte pevnû stanovené ãástky
nepotfiebujete Ïádného ruãitele
hotovost obdrÏíte maximálnû
do dvou dnÛ
Kontaktujte na‰eho obchodního
zástupce:
Eli‰ka Hyklová, tel.: 0656 / 76 00 16
Máte se na koho obrátit
PROVIDENT FINANCIAL
AUTORIZOVAN¯ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Inzerce

Zveme vás do novû otevfiené

prodejny potravin Na Bafiinách
(b˘valá cukrárna)
Na‰e prodejní doba
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
Na va‰i náv‰tûvu

večerka
7—17
18—21
7—17
18—21
7—17
18—21
7—17
18—21
7—17
18—21
7—11
18—21
7—11
18—21
se tû‰í manÏelé ·varcovi
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