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…z jednání rady
Ten máj nám ale zamotává hlavy a není
to láskou. Poãasí je opravdu nevyzpytatelné.
Obãas vedro k padnutí a z toho zima jako
v ledovnû. Skoro by se dalo fiíci, Ïe máj je
aprílov˘ Ïertéfi.
Rada mûsta mûla na pofiadu svého 9. zasedání zprávu o ãinnosti komise Ïivotního
prostfiedí a problematiku Ïivotního prostfiedí ve mûstû. Se zprávou vystoupil pfiedseda komise Ïivotního prostfiedí Ing. Pavel
Podolsk˘. Byla v ní obsaÏena problematika
dal‰í fáze projektu v˘stavby cementárny,
pfiíprava mûstsk˘ch vyhlá‰ek o chovu a drÏení psÛ, o shromaÏìování, sbûru a likvidaci
odpadÛ a vyhlá‰ka o místních poplatcích,
dále se diskutovalo o ãern˘ch skládkách,
o kanalizaci, odpadních vodách, o vodû,
ovzdu‰í, ochranû pfiírody a krajiny, o spolupráci s organizacemi a ‰kolou, o koupali‰ti
a záchytn˘ch parkovi‰tích. Dal‰ím bodem
byla nedofie‰ená problematika a námûty pro
pfií‰tí období v oblasti Ïivotního prostfiedí.
Je to oblast, které by mûla b˘t vûnována obzvlá‰tní peãlivá pozornost, protoÏe se t˘ká
nás v‰ech, na‰ich dûtí, toho co d˘cháme, co
jíme, co pijeme a jak Ïijeme. Rada vzala
pfiedloÏenou zprávu na vûdomí.
Dal‰í hlavní zpráva byla z úplnû jiného
soudku, a to z ãinnosti matriky, evidence
obyvatel, ovûfiování listin, vydávání obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních dokladÛ, se kterou pfied radu pfiedstoupila matrikáfika
Eli‰ka Hyklová. Také tuto zprávu rada vzala
na vûdomí.
V organizaãních záleÏitostech byly uloÏeny úkoly starostovi mûsta Ing. Janu Sochovi projednat s právním zástupcem moÏnosti vypovûzení smlouvy o budování kabelové televize a stanovení moÏn˘ch rizik

z toho vypl˘vajících a dále zajistit schÛzku
s vlastníky ãástí mûstsk˘ch hradeb a pracovníky Národního památkového ústavu
v Ostravû ve vûci zachování mûstsk˘ch hradeb. Investorovi pak rada uloÏila, aby zvefiejnil ve ·trambersk˘ch novinkách informaci, Ïe obãané nebo zájemci mohou podávat nabídky na vyuÏití objektu tzv. Jericha.
V organizaãních záleÏitostech majetkoprávního charakteru rada nedoporuãila nûkteré odkupy a odprodeje pozemkÛ a naopak nûkteré doporuãila zastupitelstvu k odprodeji. Zastupitelstvu mûsta rada doporuãila projednat kupní smlouvu mezi Kotouãem ·tramberk, spol. s r.o. a mûstem o pfievodu pozemkÛ v areálu Národní pfiírodní
památky ·ipka. V ostatních organizaãních
záleÏitostech rada schválila dodatek
smlouvy o v˘pÛjãce uzavfiené mezi Hasiãsk˘m záchrann˘m sborem MSK a mûstem,
finanãní pfiíspûvky Jednotû Orel ·tramberk
na osvûtlení pfiístupové cesty do amfiteátru,
finanãní pfiíspûvek SdruÏení zdravotnû postiÏen˘ch v âR a pfiíspûvek na podporu akce
Jarní dílna Zobcománie. Byl schválen dodatek ke smlouvû o nájmu mezi AgroprÛmyslov˘m kombinátem, a.s. Sedlnice a mûstem ·tramberkem a varianta ã. 4 z materiálu Problematiky provozu koupali‰tû v sezonû 2003—2004. Rada vzala na vûdomí Ïádost o finanãní pfiíspûvek DS Kotouã ·tramberk na rok 2003.
Jsou vûci, události, radosti i starosti,
které nás obãas trápí a suÏují. Jsou mezi
námi lidé, které trápí a suÏuje samota, nemoc, bolest, nedostatek financí nebo jin˘
ãlovûk. Jsou situace, kter˘m tfieba pfiedcházet nebo se jim vyhnout. Nejhor‰í ov‰em ze
v‰ech moÏn˘ch vûcí je lhostejnost. Nebuìme lhostejní ke svému okolí, lidem
a pfiírodû, ba ani závistiví k úspûchÛm ji-

n˘ch. ProtoÏe „lhostejnost je jako led na
pólu, zabíjí v‰echno a závist je nejhloupûj‰í
ze v‰ech nefiestí, neboÈ nepfiiná‰í nic.“ (H. d.
Balzac).
Vûra Michnová

3. V ãem vidíte pfiíãinu dne‰ního stavu
koupali‰tû?
Stávající koupali‰tû je zastaralé a po 60
letech uÏívání je potfiebná celková obnova
areálu vãetnû bazénu.
Za rozhovor dûkuje V. M.

…na slovíãko,
pane Skalíku…
V dne‰ní dobû rozãefiila klidné vody
zpráva o moÏném uzavfiení na‰eho milovaného koupali‰tû na Libotínû. Pro nûkteré
lidi to bude opravdu ‰patná zpráva, pokud
se letos koupali‰tû nenapustí, protoÏe zde
mnozí tráví prázdniny, dovolenou nebo prostû jen voln˘ ãas.
Dnes jsem oslovila Ing. Vladimíra Skalíka, pfiedsedu komise rozvoje a zeptala se
ho na osud libotínského koupali‰tû.
1. Jak˘ osud ãeká koupali‰tû na Libotínû
v leto‰ním roce?
Betonov˘ bazén vykazuje po leto‰ní zimû
rozsáhlé trhliny a po‰kození dna. K zásadním závadám patfií destrukce betonového
okraje bazénu, které mráz doslova odtrhal
od betonové vany. Systém napou‰tûní bazénu z Ïelezité vody je pomal˘ a pfies praskliny ve dnû unikala voda jiÏ v loÀské sezonû.
KaÏd˘m rokem stoupají nároky hygieny na
ãistou vodu, zpÛsob ãi‰tûní vody je zastaral˘
a nedostateãn˘. Poãínaje leto‰ní sezonou
hrozí uzavfiení bazénu.
2. Co se bude dít s na‰im koupali‰tûm v letech dal‰ích?
Je nutné neprodlenû zaãít pracovat na zadání pro investiãní zámûr generální rekonstrukce bazénu, pfiipravit v‰echny potfiebné
podklady vãetnû zaji‰tûní stavebního povolení. Zásadním zpÛsobem by se mûl pfiepracovat systém napou‰tûní a pfieãi‰Èování
vody v bazénech. Novû je nutno fie‰it likvidaci odpadÛ ze spla‰kové kanalizace nejlépe
v˘stavbou vlastní âOV.
Celkové náklady rekonstrukce budou asi
pfiesahovat finanãní moÏnosti mûsta, ale
kaÏdoroãnû provádûné opravy a údrÏba
v souãasné situaci nic nevyfie‰í. Nabízí se
moÏnosti spolufinancování napfi. z dotaãních titulÛ EU.

Kam za kulturou
a do spoleãnosti
NezapomeÀte! 1. 6. 2003
máme ve ·tramberku pouÈ!

7. 6. 2003 se uskuteãní dal‰í
Country odpoledne s Cizinci
na Trúbû v JaroÀkovû útulnû
v dobû od 14.30 do 17.30 hod.
Srdeãnû zvou pofiadatelé.

13. 6. 2003 zveme v‰echny milovníky
dobr˘ch písniãek do amfiteátru Pod vûÏí
na koncert zpûvaãky, kytaristky,
skladatelky a jedineãné folkové ‰ansoniérky

Evy Henychové
zaãátek pfiedstavení je v 19.00 hod.
Vstupné 40 Kã
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
se koncert pfiekládá do Kulturního domu

Zveme vás

na IV. roãník Nokturna
charitativního koncertu, jehoÏ v˘tûÏek
je urãen dûtem z Dûtského domova
v Novém Jiãínû.
Tento koncert pfiipadá na Den evropské
hudby, a to 21. 6. 2003
Pofiadatelem je SdruÏení hudebníkÛ
dechového orchestru mûsta ·tramberka
ve spolupráci s Komorním orchestrem
P. J. Vejvanovského z Nového Jiãína.
Pofiadatelé se obracejí na obãany i místní
podnikatele s informací, Ïe je moÏné na
tuto akci pfiispût i vûcn˘mi dary pro dûti
z Dûtského domova v Novém Jiãínû
(napfi. ponoÏky, baãkory, cukrovinky, apod.)
Zaãátek koncertu je ve 21 hod.
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V pfiípadû nepfiíznivého poãasí bude
koncert v Kulturním domû
Pofiadatelé dûkují touto cestou
Farnímu úfiadu ·tramberk
a Jednotû Orla ·tramberk
za bezplatn˘ pronájem prostoru amfiteátru

Dne 27. 6. 2003 v premiérovém pfiedstavení
vystoupí divadelní soubor Kotouã
ve hfie se zpûvy J. Voskovce, J. Wericha
a hudbou J. JeÏka

Golem
v amfiteátru Pod vûÏí
Zaãátek pfiedstavení je v 19.00 hod.
Vstupné 25 Kã
V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se pfiedstavení
pfiekládá do Kulturního domu na Námûstí.
Srdeãnû zvou pofiadatelé

Ve dnech 28. 6.—29. 6. 2003 budou u nás
Dny mûsta s bohat˘m programem a podtitulkem: ·tramberáci ·tramberákÛm.

[Zatím vám mÛÏeme slíbit: kniÏní sbûratelskou burzu, slavnostní otevfiení La‰ské nauãné stezky, bûh do schodÛ pod
Trúbou, vernisáÏ v˘stavy obrazÛ ZdeÀka
Buriana, ochutnávku a soutûÏ o Nejlep‰í
‰tramberské ucho (pro ·tramberáky, i ty,
ktefií neÏijí ve ·tramberku, a místní podnikatele), pfiedná‰ku PhDr. Arno‰ta Va‰íãka, slavn˘ ãesk˘ film Cesta do pravûku,
koncertní promenádu SHDOM· s maÏoretkami mûstem, ukázky dovednosti na‰ich hasiãÛ a kynologÛ, vystoupení taneãního krouÏku DDM ·tramberk, hudební
skupiny Radeg, promenádní koncert orchestru mlad˘ch Noty a pomlky z Nového
Jiãína a soutûÏe pro dûti). Obãerstvení
pfiislíbili zajistit nájemci Sauna baru
a Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ.]
V této souvislosti oslovujeme v‰echny
místní spolky, organizace a instituce a také
obãany mûsta ·tramberka, pokud chtûjí nûjak˘m zpÛsobem pfiispût nebo doplnit program DnÛ mûsta (vystoupením, v˘stavkou,
nápadem apod.), nechÈ tak uãiní bûhem mûsíce ãervna, a to do 18. 6. 2003. Je to termín
mimofiádné uzávûrky pro vydání ·trambersk˘ch novinek 6/03. Novinky vyjdou s po-

drobn˘m programem DnÛ mûsta ke dni
26. 6. 2003.
Své nápady adresujte na e-mailovou adresu: starosta@stramberk.cz, kd.michnova@
stramberk.cz nebo na telefony 556 812 094,
556 812 085
Dále vyhla‰ujeme soutûÏ o Nejlep‰í
‰tramberské ucho, která se bude hodnotit
ve dvou kategoriích, a to odborné a laické.
Podmínky soutûÏe:
1. pfiihlásit se mÛÏe kaÏd˘ ·tramberák
(i ti, ktefií Ïijí jinde, ale srdcem jsou
neustále doma ve ·tramberku)
a místní ‰tramber‰tí podnikatelé, v˘robci ‰trambersk˘ch u‰í
2. poãet kusÛ nutn˘ch k soutûÏi je 30
3. dodávka musí b˘t fiádnû oznaãena
jménem v˘robce a adresou
4. termín dodání je nejpozdûji do 25. 6.
2003 do 12.00 hod.
Co se bude hodnotit:
1. vzhled
2. chuÈ
3. celkov˘ dojem
Jak se bude hodnotit:
1. vystavené u‰i budou oznaãeny ãísly
a pfied nimi budou na talífiku úlomky
peãiva urãené k ochutnávce, tzn. Ïe je
zaji‰tûna anonymita.
2. ten, kter˘ bude pfiipravovat soutûÏ
nesmí b˘t ãlenem poroty.
3. kdo se pfiihlásí do soutûÏe se sv˘m v˘robkem, nesmí b˘t ãlenem, poroty
4. odborná porota sloÏená ze zku‰en˘ch
pekafiÛ a pekafiek a osob nezainteresovan˘ch na soutûÏi
5. laická vefiejnost formou hlasovacích
lístkÛ do pfiipravené hlasovací schránky
Ceny za vítûzství ve dvou kategoriích:
1.—3. místo ocenûné odbornou porotou
1.—3. místo ocenûné laickou vefiejností

Kam za sportem
DDM ·tramberk pofiádá soutûÏ
ve stfielbû ze vzduchovky
dne 22. 6. 2003 v 15.00 hod.
na hfii‰ti odbíjené na Zauliãí vedle tûlocviãny
Zápisné 10 Kã (na diaboly), vûk neomezen
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Ze sportu — Judo
V sobotu 10. kvûtna se konala v ostravské
hale Velká cena ml. a st. ÏákÛ, které se zúãastnila stovka nadûjí 19 oddílÛ âR.
Startovala zde také ‰estice chlapcÛ zpod
Trúby, pro které to byla poslední provûrka
pfied prestiÏní Mezinárodní Velkou cenou
MichalovcÛ (SR). Îe to vzali váÏnû potvrzuje zisk 3 zlat˘ch a jedné stfiíbrné medaile.
V ml. Ïácích se v˘raznûji neprosadil Martin
·tábl do 42 kg, stejnû jako Jan Baìura do 55
kg st. Ï., kter˘ marnû hledá dávno u‰lou
formu, kdy získal 2´ titul Pfieborníka Sm.
kraje.
Absolutorium a zlaté medaile si odvezli
Petr Bayer (60 kg — st. Ï.), letos ‰piãka ve
své váze (letos je‰tû neprohrál ani jeden zápas). Perfektní byl Radek Bár (50 kg — st.
Ï.), kterému svûdãí pfiechod do vy‰‰í hmotnosti a pûknû opût pfiekvapil. Va‰ek Vafek do
46 kg st. Ï., kter˘ za sebou nechal i stfiíbrného z loÀského MâR.
Také Mirek Ondrejka bojoval dobfie do 66
kg, bohuÏel chybn˘m v˘rokem rozhodãího,
kdy se soupefi prosadil zakázanou technikou, prohrál. Pozdûji ústní omluva byla jen
malou náplastí. Z celé této hmotnosti pak
získal 2. místo.
UÏ o t˘den pozdûji odjela pûtka ·tramberákÛ do MichalovcÛ na Mezinár. Velkou
cenu Slovenska. Trochu v pfieházené sestavû, neÏ mûla b˘t pÛvodní, kdyÏ Petr
Bayer dal pfiednost maratónu v Praze. Narychlo zaskoãil Martin ·tábl, kter˘ skonãil
ve skupinû. Stejnû skonãil i Va‰ek Vafek.
Formu potvrdil opût Radek Bár (50), kdyÏ
pro‰el vítûznû skupinou a rovnûÏ ve finále
se nezdrÏel déle neÏ jednu minutu a svou
hmotnost zvítûzil. Velmi silnou mezinárodní skupinu mûl Mirek Ondrejka (66). Po
velmi bojovném v˘konu stanul ve finále
proti Budaiovi z Maìarska. Ale na toho prostû nemûl. I stfiíbro z této soutûÏe má velkou hodnotu.
Stfiíbro získala je‰tû Adéla Kelnarová (63
— st. Ï.), která ve finále prohrála s Polkou
Pasterbianskou.
Turnaj byl uspofiádán na velmi pûkné
úrovni, na 4. Ïínûnkách za úãasti 320 závodníkÛ a závodnic z oddílÛ SR, Moravy
(F–M a ·tramberk), Maìarska (Mi‰kolc),

Ukrajiny (Straliãevo), Rumunska (Arad)
a Polska (Krakow).
·tramberská miniv˘prava sv˘m v˘konem
upoutala pozornost hostÛ z Maìarska, ktefií
nás pozvali na Evropsk˘ pohár do Mi‰kolce.
Za oddíl juda Josef ·tábl

Pozvánky
V pondûlí 16. 6. 2003 v 16.00 hod.
se v sále Kulturního domu na Námûstí
uskuteãní 3. zasedání Zastupitelstva mûsta
·tramberka.
Na programu bude rozbor bezpeãnostní
situace ve mûstû, stav ‰kolství ve mûstû,
stav Ïivotního prostfiedí
a zastupitelé budou seznámeni
s auditem hospodafiení mûsta za rok 2002,
budou provádûny zmûny rozpoãtu mûsta
na rok 2003 a projednávat se bude mj.
zahájení projekãních prací na areálu
koupali‰tû Libotín.
Pfiijìte.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Je-li vám více jak 18 let, pfiijìte se pobavit
a zatanãit si na pravidelné diskotéky
ve vinárnû v APOLO BARu ve ·tramberku
na námûstí, a to kaÏd˘ pátek a sobotu
od 19 hod. do 20 hod. máte vstup zdarma
Zve vás diskdÏokej Martin.

Klub seniorÛ ve ·tramberku zve nové
zájemce do sv˘ch fiad. Vy, „ãerství“ dÛchodci, zaplÀte místa tûch, ktefií na‰e fiady
uÏ navÏdy opustili. Pokud budou ãlenové
jenom ub˘vat, hrozí na‰emu klubu zánik.
Myslíme si, Ïe by to byla ‰koda, protoÏe
jeho ãinnost b˘vala pestrá a pfiíkladná
i pro ‰iroké okolí.

Inzeráty
• Mladá rodina hledá ve ·tramberku
a pfiilehlém okolí obyvateln˘ domek do
500 000 Kã.
Tel. 556 852 873 — po cel˘ den

·tramberské noviny 4

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE
ČS. STRANA LIDOVÁ

KDU–ČSL KLIDNÁ SÍLA PRO EVROPU
Zúčastněte se 13. a 14. června 2003 referenda
o přistoupení České republiky do EU
Řekněte své ano Evropě a příštím generacím

❒
❒
❒
❒
❒
❒
❒

vrata, brány, závory
pohony včetně
dálkového ovládání
rolety, žaluzie
sítě proti hmyzu
centrální vysavače
plovoucí podlahy

Buničitá 201, 739 32 Vratimov, tel.: 596 732 656, fax: 596 733 312
e-mail: enespo@enespo.cz,
www stránky: www.enespo.cz, www.branyvrata.cz
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PÛjãit si peníze
je nyní jednoduché!

v úvodu svûdky dramatického okamÏiku
opíjení okresního tajemníka, aby díky jeho
pfiízni Mûsteãko získalo novou buÀku na
obãerstvení.

splácíte pevnû stanovené ãástky
nepotfiebujete Ïádného ruãitele
hotovost obdrÏíte maximálnû
do dvou dnÛ

Stfieda 25. 6. v 17.00 a 19.30 vst. 44 Kã
PUPENDO
Komedie, 100 min, od 12 let
Poselství budoucím generacím. Nejnovûj‰í
HfiebejkÛv film nás zavede do osmdesát˘ch
let minulého století. V hl. rolích Bolek Polívka, Jaroslav Du‰ek, Vilma Cibulková, Eva
Holubová a dal‰í.

Kontaktujte na‰eho obchodního
zástupce:

NA MùSÍC âERVENEC P¤IPRAVUJEME

Britská spoleãnost se 120letou tradicí
vám nabízí krátkodobé pÛjãky
k jakémukoli úãelu do 40 000 Kã!

Eli‰ka Hyklová, tel.: 556 760 016
Máte se na koho obrátit

KRYSA¤
NEVùRNÉ HRY

PROVIDENT FINANCIAL
AUTORIZOVAN¯ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Program kina ·tramberk
na mûsíc ãerven 2003
Nedûle 8. 6. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
KAME≈ÁK
Komedie, 100 min, od 12 let
Nová komedie ZdeÀka Tro‰ky, která byla inspirována bezpoãtem „kamenn˘ch“ vtipÛ
nás zavádí do poklidného jihoãeského mûsteãka. Hrají: Václav Vydra, Jana Paulová,
Vûra Kuchtová, Marek Va‰ut a dal‰í.
Nedûle 15. 6. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
KLUCI TO TAKY CHTùJ A PO¤ÁD
Komedie, 100 min, od 15 let
Podobn˘ pfiíbûh tentokrát z opaãné strany,
prostû tak, jak to vidí kluci.
Nedûle 22. 6. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
MùSTEâKO
Hofiká tragikomedie, 99 min, od 12 let
Nov˘ ãesk˘ film podle scénáfie Jana Krause.
V malém mûstû, v dobû totality, jsme

SOLARIS
8 MÍLE

Den Zemû
22. duben je celosvûtov˘m Dnem Zemû.
KaÏd˘ den je nûãím zvlá‰tní, kaÏd˘ den se
dá nûco slavit. V pátek 25. 4. 2003 se tento
Den Zemû, sice s opoÏdûním, ale pfiece, slavil v Z· ·tramberk.
Úklid, pozorování a poznávání krás nejen
nejbliÏ‰ího okolí, tématické procházky…
— prostû den, kdy si na‰í Zemiãky v‰ímáme
více, ale doufejme, Ïe ne naposledy.
I Ïáci ‰tramberské základky se toho
v‰eho úãastnili.
PrvÀáãci se v Mûstské knihovnû dovûdûli
mnoho zajímavého o pfiírodû, poté v‰e zakonãili procházkou.
2. tfiída se vydala pod odborn˘m dohledem pánÛ Obrka a Vajaye vstfiíc tajÛm Libotína. A co v‰e „objevovali“?
Jarní rostliny, pozorovali kÛru stromÛ
a také zhlédli „libotínské vodopády“.
To 3. tfiída se vrátila o pár miliónÛ let
zpátky — vydala se totiÏ po stopách pravûk˘ch lidí. Po vytvofiení dvou „pravûk˘ch
tlup“ se soutûÏilo ve zruãnosti v˘roby
‰perkÛ a zbraní z lesních plodÛ.
4. tfiída se vydala za krásami pfiírody
v blízkém okolí. PáÈáci se „rozehfiáli“ pfii
grafickém zpracovávání projektu Les ve
‰kole, ‰kola v lese, aby potom pfiiloÏili ruku
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k dílu pfii ãi‰tûní a mûfiení prÛtoku studánky. Práce s atlasem rostlin a procházka
Národním sadem byla vyvrcholením Dne
Zemû v 5. tfiídách.
6. tfiídy zvelebovaly okolí ‰koly a parku,
sedmáci pak pfiipravili program pro matefiské ‰koly na Bafiinách a Zauliãí. Náv‰tûvou
Odboru Ïivotního prostfiedí na Mûstském
úfiadû ve ·tramberku „oslavila“ Den Zemû
8. tfiída. Od pana Hrãka se dovûdûla mnoho
ekologick˘ch zajímavostí.
V tento den jste mohli v lomu potkat v˘pravu 9. tfiíd, která zde byla na exkurzi.
Dûkujeme za spolupráci v‰em, ktefií se
podíleli na pfiípravû programu v rámci tohoto dne.

V minulém ãísle jsme drÏeli palce na‰im
deváÈákÛm. âekaly je totiÏ pfiijímací
zkou‰ky na stfiední ‰koly. A uÏ jsou tady v˘sledky — 65 % ÏákÛ bude pokraãovat ve
studiu na S· (3 na gymnáziu, ostatních 25
na odborn˘ch stfiedních ‰kolách — SP·E
a SOU Fren‰tát p. R., SZ· Nov˘ Jiãín, SP·

Policejní koutek
Milí spoluobãané,
je jaro a vût‰ina lidí se po dlouhé zimû
pustila do rÛzn˘ch úklidÛ a pofiádkÛ. Je to
sice hezké, ale mnoÏí se tím i ãerné skládky,
nebo se stávající zvût‰ují. Mûsto odklízení
nepofiádku stojí nemalé peníze a tyto by se
urãitû lépe vyuÏily na jiné potfiebnûj‰í úãely.
Chci upozornit na jin˘ problém. RÛzné
cizí firmy, ãasto hodnû vzdálené, oslovují
hlavnû star‰í spoluobãany s nabídkou sluÏeb pfii renovaci hfibitovních pomníkÛ.
I kdyÏ se jedná o men‰í rozsah prací, doporuãuji obãanÛm, aby si v první fiadû sjednali smlouvu o dílo, ve které bude pfiesnû
uveden postup a ãasov˘ harmonogram
prací, zpÛsob placení (nejlépe po odevzdání
díla) a záruãní podmínky. Je to nevyhnuteln˘ úkon, protoÏe nûkteré firmy vyberou
zálohy, sice práce zapoãnou, ale je nedo-

a OA Kopfiivnice, SEP· Studénka, SP· stavební Val. Mezifiíãí, SO· skláfiská Val. Mezifiíãí, SL· Hranice a SPg· Pfierov). Ostatní
Ïáci budou pokraãovat na SOU v Kopfiivnici,
Odrách, IS· a COP ve Fren‰tátû p. R., SOU
v Novém Jiãínû.
Do dal‰ího studia jim pfiejeme hodnû
‰tûstí.
I v kvûtnu se na‰i Ïáci úãastnili sportovních akcí, nejprve bûhu (dvû 3. místa
a jedno 4. místo), minifotbalu v Kopfiivnici
(3. místo) a dále pak utkání v rámci Coca
cola Cupu se Z· M. Horákové v Kopfiivnici,
které skonãilo prohrou na‰ich 0:5.
V t˘dnu od 5. do 9. 5. 2003 proÏili nûkolik krásn˘ch dnÛ Ïáci ãtvrt˘ch a pát˘ch tfiíd
v âeladné na ‰kole v pfiírodû. Poãasí jim
pfiálo, takÏe se vrátili spokojení a opálení.
Ve dnech 16.—18. 5. 2003 se uÏ tradiãnû
úãastnili nûktefií na‰i Ïáci PraÏského maratónu.
Pomalu ale jistû se blíÏíme ke konci ‰kolního roku. Tû‰íme se na oslavu Dne dûtí, na
pouÈ, na ‰kolní v˘lety a na prázdniny.
Za Z· ·tramberk
Jana Milichová

konãí, nebo dlouhodobû odkládají dokonãení díla. Stává se i to, Ïe po dokonãení
prací jsou spoluobãané nespokojeni s hotovou prací a pak se nemají se stíÏností na
koho obrátit.
Doporuãuji kontaktovat místní, známé
firmy, nebo Ïivnostníky z blízkého okolí.
UpozorÀuji místní podnikatele, aby si na
své firmy ãi provozovny umístili (nejlépe na
„Provozní dobû“) i kontakt na sebe, nebo na
odpovídající osobu. Stalo se nám, Ïe pfii pokusu o krádeÏ jsme se nemûli na koho kontaktovat.
Chci vás je‰tû upozornit na zmûnu mého
tel. ãísla, které je: 736 670 513. Podnûty
i nadále mÛÏete psát na SMS, nebo na
e-mail: mp_stramberk@sendme.cz.
âíslo telefonu str. Pra‰ivky je beze zmûn:
606 909 624.
Pevná linka: 556 812 252
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP
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Referendum o pfiistoupení
âeské republiky
k Evropské unii
Referendum se uskuteãní v pátek 13. 6.
2003 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 14.
6. 2003 od 8.00 do 14.00 hodin. Místem konání referenda jsou u nás jiÏ tradiãnû 4 okrsky:
ã. 1 — Bafiiny, v místnosti ZU· Bafiiny
ãp. 571 pro obãany Bafiin
ã. 2 — NádraÏní, v místnosti DDM, NádraÏní ãp. 450 pro obãany ulic Kozina,
DráÏné, NádraÏní, Pod Palárnou
ã. 3 — Námûstí, v místnosti Kulturní
dÛm, Námûstí ãp. 10 pro obãany ulic Zauliãí, Hraniãky, Vrchní cesta, Dolní a Horní
Ba‰ta, Námûstí, Kopec, JaroÀkova, Bûlohorská, Dolní, PlaÀava
ã. 4 — Závi‰ická, v místnosti restaurace
Dallas, Závi‰ická ãp. 42 pro obãany ulic
·ÀÛrková, Hornychovice, K oãnímu, Libotín, Závi‰ická, Novojiãínská, Tamovice
S textem smlouvy o pfiistoupení âR k EU
se mÛÏe oprávnûn˘ obãan seznámit na poãítaãi v mûstském informaãním centru.
ZpÛsob hlasování:
Oprávnûn˘ obãan po prokázání své totoÏnosti a státního obãanství obdrÏí hlasovací
lístky a prázdnou úfiední obálku pfiímo od
okrskové komise v místnosti pro hlasování,
upravuje hlasovací lístek v prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ (za plentou), vkládá upraven˘ hlasovací lístek do
úfiední obálky a vhází do hlasovací urny. Ze
závaÏn˘ch dÛvodÛ (zejména zdravotních)
mÛÏe obãan poÏádat mûstsk˘ úfiad a v den
referenda okrskovou komisi, aby mohl hlasovat mimo místnost pro hlasování.
V tomto pfiípadû okrsková komise vy‰le k obãanu 2 své ãleny s pfienosnou schránkou.
Mûjme na pamûti, Ïe poprvé v novodobé
historii máme právo rozhodnout v referendu o otázce, která se pfiímo ãi nepfiímo
dotkne kaÏdého z nás. NepodceÀujme se, Ïe
tuto otázku za nás stejnû nûkdo osvícen˘
vyfie‰í a vyuÏijme svého práva k projevu svobodné demokratické vÛle.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Informace
ZU· ZdeÀka Buriana pfiijímá…
ZU· ZdeÀka Buriana, pob. ·tramberk
pfiijímá nové Ïáky do hudebního a v˘tvarného oboru. BliÏ‰í informace na tel. ãísle
556 852 820 v odpoledních hodinách (mimo
úter˘).

Informace Technické správy
Od ãervna mohou obãané v úfiední dny
v kanceláfií TS nebo v pokladnû MÚ provádût úhradu za popelnice na druhé pololetí
2003. Mimo úfiední dny se bude poplatek vybírat:
pondûlí 9. 6. 2003
13.00—16.00 hod.
kanceláfi BS Bafiiny
úter˘
10. 6. 2003
13.00—16.00 hod.
DÛm dûtí a mládeÏe
stfieda 11. 6. 2003
13.00—17.00 hod.
Kulturní dÛm — Námûstí (kuchyÀka)
Poplatek na druhé pololetí 2003 musí b˘t
uhrazen do konce ãervence.
V t˘dnu od 16. 6. do 20. 6. 2003 se nebude vybírat poplatek za popelnice — ãerpání ¤D.
Îádáme obãany, ktefií jiÏ dostali smlouvy
na nájem hrobu, aby je fiádnû vyplnûné vrátili buì na MûÚ nebo na TS ·ÀÛrková. Prosíme o vyplnûmí v‰ech poÏadovan˘ch
údajÛ, abychom nemuseli smlouvy vracet
zpût.
Josef Va‰ek, vedoucí odd. TS
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V˘zva
Investor mûsta vyz˘vá obãany mûsta ·tramberka, aby podali návrhy na vyuÏití objektu „Jericho“ na Dolní Ba‰tû. V souãasné
dobû je tento objekt bez vyuÏití. Termín podání je do 30. 6. 2003.
âestmír Bár — investor mûsta

Oznámení
Po skonãení divadelní pfiehlídky 30. 4.
2003 byla vylosována permanentní vstupenka s ãíslem 8, jejíÏ majitel bude mít pro
pfií‰tí rok vstup na v‰echna pfiedstavení
zdarma. Tímto ‰Èastlivcem je mlad˘ muÏ
Jaroslav Vanûk. Blahopfiejeme.

Z ãinnosti JSDH a SDH
Za první ãtvrtletí tohoto roku jednotka
vyjela k 3 poÏárÛm a to v Bludovicích —
soukromá provozovna, v Pfiíbofie rodinn˘
dÛm a na Velikonoce poÏár lesa na Toãnû.
âlenové jednotky se pravidelnû schá-zí pfii
‰kolení, v˘cviku a údrÏbû techniky. Bylo vyãi‰tûno velké Koryto.
âlenové SDH pofiádali v lednu úspû‰nû
ples, zabíjaãku a zúãastnili se svûcení nového Hasiãského praporu u pfiíleÏitosti 80
let SDH Lubina–Vûtfikovice s na‰ím praporem. Na‰e „Stafienka“ mûla dne 3. 5. dovést
z leti‰tû Mo‰nova, vala‰ského krále Bolka
Polívku do Kopfiivnice u pfiíleÏitosti modeláfiské v˘stavy, na které se objevil nov˘ model na‰í „Stafienky“, vyroben˘ na Slovensku.
V de‰ti na‰e vozidlo jen doprovázelo vala‰ského krále v kolonû star˘ch automobilÛ.
Jifií Hoffmann, velitel JSDH

• „Hledáme jaro!“ — tato akce byla ve
spolupráci s paní Krysovou pofiádána
pro dûti a rodiãe. Procházka jarním lesem, plnûní rozliãn˘ch úkolÛ i sladká
odmûna byla pfiínosem pro v‰echny.
Paní Krysové dûkujeme.
• „Jak pracuje na‰e policie?“ — v˘let na
policejní stanici do Kopfiivnice zajistil
pan Geryk. Dûti byly nad‰ené, získaly
mnoho nov˘ch poznatkÛ, záÏitkÛ
z prostfiedí i z pomÛcek, které si mohly
samy prohlédnout. Panu Gerykovi dûkujeme.
• „Divadelní pfiedstavení“ — patfií témûfi
kaÏd˘ mûsíc k akcím nejoblíbenûj‰ím.
Tentokrát nás nav‰ívilo divadlo s pohádkou „O Budulínkovi, Tfiech medvûdech a Boudo, budko“.
• ·koláci v M· — Den Zemû — k tradiãním akcím se fiadí náv‰tûva dûtí ze Z·
·tramberk u nás. U pfiíleÏitosti Dne
Zemû se dûti pouãili o Ïivé pfiírodû,
zvífiatech a zahrály na‰im mal˘m dûtem pohádku O Snûhurce. Dûkujeme
dûtem i uãitelÛm Z·.
• „Zpívání pod Trúbou“ — IX. roãník
soutûÏe ve zpûvu pro dûti M· uspofiádala na‰e matefiská ‰kola. Z 8 M· z celého okresu se pfiedstavilo 22 dûtí. Program zpestfiil taneãní soubor z M·
Kunãic pod Ondfiejníkem.
V kvûtnu nás ãeká pfiedplaveck˘ v˘cvik,
besídka ke „Dni Matek“, pohádka „Kocour
Modrooãko“, fotografování, oslava svátku
dûtí a závûreãné rozlouãení s budoucími
pvrÀáãky.
Jana Jurková, M· ·tramberk Bafiiny

Podûkování
Mûsíc ve ‰koliãce
Na‰e matefiská ‰kola pracuje s dûtmi
podle nové koncepce M·MT, ve které je kladen dÛraz na citov˘ proÏitek dûtí. KaÏd˘
den v M· mÛÏe b˘t nev‰edním záÏitkem pro
dûti i rodiãe.

Na závûr ‰kolního roku bych chtûla podûkovat za celoroãní svûdomitou práci celému
kolektivu na‰í matefiské ‰koly a Klubu rodiãÛ, kter˘ pfii na‰í ‰kole pracuje. Chtûla
bych jim v‰em popfiát pûknou dovolenou,
hodnû sluníãka a odpoãinku.
Stanislava Juráková, M· ·tramberk Bafiiny
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Jubilanti

Narozené dûti
ve ·tramberku

na mûsíc ãerven 2003
David Jifiíãek, Dolní 658
Marek Lo‰ák, Závi‰ická 662

70 let Vlasta Îerdíková, Libotín 315
Stefan Stefanov, Kozina 573

28. 2. 2003
18. 4. 2003

75 let Leopold Marek, Zauliãí 115
Anna Sopuchová, Hornychovice 787
80 let Jifiina Voglová, Bafiiny 717
81 let BlaÏena Bárová, Bafiiny 736
BoÏena Marková, Vrchní cesta 122
82 let Josef Sopuch, Dolní 226
Josef Manda, Zauliãí 323
Emilie Hoìáková, Bafiiny 727
Juliána Hanzelková, Hornychovice 757

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…

84 let Ludvík Dostál, Horní Ba‰ta 299
86 let Jindfii‰ka BraÏinová, Závi‰ická 376
87 let Ferdinand Hanzlík, Horní Ba‰ta 283
JUDr. Vilém ¤ehák, Zauliãí 169
93 let Îofie Zrunková, Pod Palárnou 760

Blahopfiejeme

Potkají se dva dûdeãci, baví se o v‰em
moÏném a najednou ten jeden povídá:
„âlovûãe, Franti‰ku, já mám hrozn˘ problém se spaním, ne a ne usnout“
„Tak to dûlej jako já. Poãítám do tfií a pak
tutovû usnu.“
„Fakt, jo? Jen do tfií?“
„No, nûkdy teda i do pÛl ãtvrté…“

âesk˘ obchodník pfiijde do ‰v˘carské
banky a ‰eptá: „Mohl bych si u vás uloÏit
milion v hotovosti?“
„Samozfiejmû, ale kvÛli tomu nemusíte
‰eptat. B˘t chud˘ není pfiece Ïádná hanba.“

Poznámka
Uzávûrka ·trambersk˘ch novinek je v˘jimeãnû 18. 6. 2003.
V˘tisk by mûl b˘t tentokrát jiÏ 25. 6. 2003
kvÛli programu DnÛ mûsta (28. 6.—29. 6.
2003).
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Vstupujeme do Evropské unie —
ãást 1/7
âeská republika uzavfiela jednání o pfiistoupení k EU dne 13. prosince 2002 u pfiíleÏitosti zasedání Evropské rady v Kodani.
Vût‰ina obyvatel souãasné Evropské
unie je pro roz‰ífiení o státy stfiední a v˘chodní Evropy.
V minulosti kandidátské zemû pfied
vstupem do EU finanãní podporu nedostávaly. Jak politicky, tak ekonomicky je pro
unii roz‰ífiení velmi v˘hodné, sjednocená
Evropa bude stabilnûj‰í a hospodáfisky silnûj‰í. Bude mít vût‰í vliv na svûtové trhy
a na mezinárodní politickou scénu. DÛleÏitou roli hraje také posílení obranyschopnosti a celkové zlep‰ení bezpeãnostní situace v Evropû.
Evropská unie za posledních deset let
investovala do rÛzn˘ch projektÛ realizovan˘ch v âR více neÏ 30 mld. korun
(a tato podpora bude pokraãovat).
Vstup do EU s sebou pfiinese postupn˘
rÛst ekonomické a sociální úrovnû obãanÛm v‰ech jejích ãlensk˘ch zemí. OkamÏikem vstupu âeska do Evropské unie
v˘konnost ãeské ekonomiky neposkoãí
jednorázovû na úroveÀ nejvyspûlej‰ích
ãlensk˘ch zemí, a proto napfi. ãesk˘ lékafi
nemÛÏe oãekávat stejnou mzdu, jakou pobírá jeho nûmeck˘ kolega. âeská rodina se
nebude moci okamÏitû tû‰it ze stejnû
‰tûdré rodinné politiky jakou uskuteãÀuje
Francie. A sociální dávky nemohou b˘t
tak velkorysé jako v Lucembursku, Dánsku, Nizozemsku nebo ve ·védsku.
Je skuteãností, Ïe novû pfiijímaní ãlenové ze zemí stfiední a v˘chodní Evropy
vãetnû âeské republiky budou v okamÏiku
svého vstupu a krat‰í nebo del‰í dobu po
nûm tûmi ãleny evropské rodiny, jejichÏ
ekonomická a sociální úroveÀ bude patfiit
k nejniÏ‰ím. MoÏnost vstupu do EU není
sice zárukou okamÏitého zv˘‰ení sociální
a ekonomické úrovnû ãesk˘ch obãanÛ, ale
jedineãnou ‰ancí tuto úroveÀ postupnû
zvy‰ovat a pfiibliÏovat se prÛmûrné úrovni
obyvatel EU, popfiípadû ji i pfiekonávat.
O tom svûdãí pfiíklad Irska, které vstoupilo do EU v roce 1973. V ‰edesát˘ch le-

tech 20. století bylo Irsko chudou, pfieváÏnû zemûdûlskou zemí. Souãasná ekonomicko-sociální úroveÀ Irska (mûfiená
HDP/obyvatele v paritû kupní síly) je pfiibliÏnû o 20 % vy‰‰í neÏ prÛmûr zemí evropské patnáctky. Je dobré si v této souvislosti uvûdomit, Ïe urãité v˘chozí rozdíly v ekonomické a sociální úrovni zdaleka nemusí b˘t pfiekáÏkou integrace, ale
Ïe jí naopak mohou prostfiednictvím ekonomické motivace pomáhat.
Pokud se vrátím k âeské republice a zamûfiím se na její v˘hody, jsou jimi, podobnû jako v pfiípadû Irska, velmi atraktivní geografická poloha — v centru Evropy. Dále levná a souãasnû kvalifikovaná
pracovní síla. A na rozdíl od Irska, dlouholetá prÛmyslová tradice, která fiadila
zemi v meziváleãném období k nejvyspûlej‰ím státÛm svûta a nezanikla ani bûhem
nûkolika desítek let centrálnû plánované
ekonomiky a orientace na málo nároãné
v˘chodní trhy. Tato tradice se odráÏí
v tom, Ïe souhrnná ekonomicko-sociální
úroveÀ âR je dneska nejvy‰‰í (po Slovinsku) mezi kandidátsk˘mi zemûmi stfiední
a v˘chodní Evropy. S atraktivním geografick˘m umístûním âR a s tradicí prÛmyslovû vyspûlé zemû je spojena i dal‰í v˘hoda: historické propojení s ekonomikami zemí, které jsou souãasn˘mi ãleny
EU (zejména Nûmecko a Rakousko).
AÏ dojde k roz‰ífiení EU o zemû stfiední
a v˘chodní Evropy, bude âeská republika
spolu se Slovinskem sice nejchud‰í z bohat˘ch, ale zároveÀ nejbohat‰í z chud˘ch.
A to není ‰patné startovní místo.

EU a ãesk˘ spotfiebitel — ãást 2/7
Evropská unie klade na kvalitu v˘robkÛ
na trhu takové poÏadavky, aby zajistila
ochranu obãana — spotfiebitele, zejména
v oblasti jeho zdraví a bezpeãnosti, ekonomick˘ch zájmÛ a informovanosti. DÛraz
na ochranu spotfiebitele díky kvalitnûj‰ím
informacím a lep‰í prÛhlednosti trhu ho
chrání pfied nebezpeãn˘mi ãi rizikov˘mi
v˘robky a potravinami a zlep‰uje moÏnost
domáhat se v pfiípadû ‰kody nápravy
soudní cestou.
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Mezi základní práva spotfiebitelÛ, která
jiÏ byla promítnuta do ãeské legislativy
patfií napfi.:
• moÏnost do 14 dnÛ odstoupit od
smlouvy uzavfiené na dálku. To znamená moÏnost vrátit zboÏí zakoupené podle katalogu ãi televizní reklamy bez udání dÛvodu,
• moÏnost do sedmi dnÛ odstoupit od
smlouvy uzavfiené mimo stálou provozovnu (t˘ká se napfi. zboÏí zakoupeného na reklamních zájezdech).
Záruãní doba u spotfiebního zboÏí vyrobeného od 1. ledna 2003 se prodluÏuje na
dva roky.
NiÏ‰í ceny v âeské republice (pfii porovnání s ãlensk˘mi státy EU) jsou odrazem
niÏ‰í koupûschopnosti obyvatelstva, která
souvisí s niÏ‰ími mzdami. K zásadnímu
skokovému zv˘‰ení cen bezprostfiednû po
vstupu do Evropské unie není dÛvod, protoÏe jiÏ od roku 1995 dochází v rámci pfiibliÏování spoleãného trhu k postupnému
odbourávání cel administrativních a technick˘ch pfiekáÏek obchodu a s nimi i k postupnému vyrovnávání cen.
Jisté zv˘‰ení cen v âeské republice po
vstupu v‰ak nelze vylouãit. Nûktefií obchodníci se také mohou snaÏit vyuÏít
toho, Ïe zv˘‰ení cen bude do jisté míry
„oãekáváno“ bez racionálních dÛvodÛ.
Hodnota úspor obãanÛ se se vstupem
na‰í zemû do EU pfiímo nezmûní. Je nutné
si uvûdomit, Ïe neinvestované peníze postupem doby vlivem inflace ztrácejí ãást
své hodnoty. Úspory se obvykle pouÏívají
na zboÏí dlouhodobé spotfieby, u nûjÏ se
nedá oãekávat ani takové zv˘‰ení, jaké
nûktefií odborníci pfiedpokládají u potravin.
Zejména v nûkter˘ch atraktivních lokalitách v‰ak mohou vlivem oÏivení trhu
vzrÛst ceny nemovitostí.
JiÏ bûhem pfiípravy âeska na vstup do‰lo k v˘raznému zv˘‰ení poji‰tûní úspor
obãanÛ v ãesk˘ch bankách. Nyní je v˘‰e
úspor vkladÛ poji‰tûná pro pfiípad krachu
banky srovnatelná s v˘‰í bûÏnou ve státech EU a je vy‰‰í neÏ minimálnû poÏadovan˘ standard Evropské unie.

EU a ãesk˘ dÛchodce — ãást 3/7
Základní sociální práva obãanÛ Evropské unie jsou obsaÏena v Chartû základních sociálních práv. Ta má ale jen deklaratorní ráz, kter˘ po právní stránce není
závazn˘, je v‰ak uznávan˘m v˘chodiskem
pfii pfiijímání konkrétních opatfiení.
KaÏd˘ stát má svÛj vlastní systém sociálního zabezpeãení.
Na obãana Evropské unie se vztahuje
sociální systém toho státu, ve kterém pracuje. Obãané kteréhokoli jiného ãlenského státu mají stejná práva jako obãané
státu poskytujícího sociální zabezpeãení.
Neexistuje dÛchod poskytovan˘ unií.
Nárok naÀ vzniká zvlá‰È z kaÏdé zemû,
kde byl obãan dÛchodovû poji‰tûn. Doby
odpracované v rÛzn˘ch státech se pro
úãely zji‰tûní nároku na dÛchod sãítají.
DÛchod se pak skládá z jednotliv˘ch poloÏek, vypoãítan˘ch podle délky poji‰tûní
v kaÏdé jednotlivé zemi. DÛchod je penzistovi zasílán na jakoukoli adresu v Evropské unii, na které právû pob˘vá. Pfiestûhováním se do jiné zemû tedy nárok na dÛchod nezaniká.
Opût vlastní zdravotní péãe a zpÛsob jejího zabezpeãení zÛstává plnû vûcí jednotliv˘ch ãlensk˘ch státÛ. Pfii cestách po zemích EU se na obãany ãlensk˘ch zemí budou vztahovat pravidla, která zaruãují, Ïe
v kterémkoliv ãlenském státû nezaniknou
nároky na sociální zabezpeãení a zdravotní péãi. Obecnû se dá fiíci, Ïe pfii pfiechodném pobytu mimo území âR se
z ãeského systému vefiejného zdravotního
poji‰tûní hradí pouze nutná a neodkladná
péãe v pfiípadû náhlého onemocnûní.
Nepracující dÛchodci, ktefií se pfiestûhují mimo území, kde cel˘ Ïivot pracovali, mají nárok na náhradu ve‰keré zdravotní péãe z toho státu, odkud pobírají dÛchod. Pro vût‰inu na‰ich obãanÛ bude mít
vstup do Evropské unie tu v˘hodu, Ïe po
ní budou moci volnû cestovat a náklady na
nutnou a neodkladnou péãi jim budou automaticky uhrazeny z vefiejného zdravotního poji‰tûní. Pfied cestou nebo pfied plánovan˘m pobytem si kaÏd˘ bude muset
vyzvednout formuláfi na poboãce své zdravotní poji‰Èovny.
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Pokud si tedy budeme po vstupu âR do
EU platit zdravotní poji‰tûní v na‰í zemi,
budeme automaticky poji‰tûni i ve v‰ech
ãlensk˘ch státech unie.
JestliÏe se zraníte, nebo náhle onemocníte na území Evropské unie, nemusíte za
lékafiské o‰etfiení platit, mÛÏete se doÏadovat první pomoci nebo lékafiské péãe
stejnû jako obãané této zemû.

Evropská unie a ãesk˘ zemûdûlec
— ãást 4/7
Oblast zemûdûlství a rozvoje venkova je
v Evropské unii regulována Spoleãnou zemûdûlskou politikou, která díky rozsahu
legislativního rámce i celkovému objemu
vynakládan˘ch finanãních prostfiedkÛ
pfiedstavuje jednu z nejsilnûj‰ích integraãních vazeb v rámci spoleãenství.
Vstup âeské republiky do Evropské
unie pfiinese ãeskému zemûdûlskému sektoru v˘hodu stabilního podnikatelského
prostfiedí (stabilita cen, stabilita podpor
a investic, dlouhodobá perspektiva strategick˘ch rozhodnutí). Na druhou stranu
také silné pocítûní konkurence ze strany
Unie.
V˘znamn˘m pfiíjmem pro podnikatelské subjekty v zemûdûlství bude podíl na
finanãní podpofie exportu zemûdûlsk˘ch
v˘robkÛ mimo EU.
Objem produkce je u nûkter˘ch komodit regulován tzv. v˘robními kvótami
(produkãními limity), které jsou dvojí povahy — restriktivní a nerestriktivní. Restriktivní kvóty omezují pfiímo mnoÏství
produkce a jejich pfiekroãení mÛÏe b˘t
sankcionováno (napfiíklad kvóty na cukr
a na mléko). Nerestriktivní kvóty omezují
pfiímo mnoÏství produkce, ale pokud jsou
pfiekroãeny, není na ãást produkce, pfiekraãující limit, poskytována dotace
(pfiímé platby).
ÚroveÀ pfiím˘ch plateb pro âR poroste
ze startovacích 25 %, které dostávají zemûdûlci souãasn˘ch ãlensk˘ch zemí,
kaÏd˘ rok o 5 % aÏ do roku 2007 a pak
kaÏd˘ rok o 10 % aÏ do roku 2013. âR se
navíc podafiilo vyjednat moÏnost dorovnat

pfiímé platby z národních zdrojÛ, popfi.
s vyuÏitím urãité ãásti prostfiedkÛ Unie,
urãen˘ch na rozvoj venkova, a to aÏ o 30
%. V období po vstupu bude úroveÀ pfiijat˘ch plateb v roce 2004 55 %, v roce 2005
60 %, v roce 2006 65 %, atd.
âeské republice se v zásadû podafiilo zajistit kvóty zhruba na úrovni reáln˘ch
ukazatelÛ v˘roby nebo vy‰‰í. Jednání
o kvótách byla problematická pfiedev‰ím
proto, Ïe kvóty b˘vají v zásadû stanovovány na základû prÛmûru roãních produkcí na nûkolikaleté referenãní období
(souãasná produkce a tím ménû produkãní potenciál nezakládá Ïádn˘ nárok
pro stanovení v˘‰e kvóty).
âR rovnûÏ vyjednala dvû pfiechodná období: do 31. 12. 2006 pro celkem 52 zpracovatelsk˘ch podnikÛ (napfi. jatka a masné
podniky) na dosaÏení plné harmonizace
hygienick˘ch parametrÛ s podmínkami
platn˘mi v EU. Do 31. 12. 2009 pro jiÏ
pouÏívané neobohacené klecové systémy
pro nosnice, které nesplÀují poÏadavek na
v˘‰ku klece stanoven˘ smûrnicí.
Celková pfiíjmová situace podnikatelÛ
v zemûdûlství bude lep‰í neÏ pfied vstupem. NiÏ‰í v˘robní náklady oproti zemûdûlcÛm souãasn˘ch ãlensk˘ch zemí, otevfiení trhu Unie, zmírnûní soutûÏe s dotovan˘mi zahraniãními produkty a moÏnosti podpory rozvoje venkovsk˘ch oblastí, vãetnû podpory agroenvironmentálních programÛ na údrÏbu krajiny — to
v‰e znamená dobrou a konkurenceschopnou pozici na agrárním trhu Evropské
unie.

Evropská unie
a ãesk˘ zamûstnanec — ãást 5/7
Voln˘m pohybem osob se rozumí svobodná moÏnost pohybovat se, usazovat se
a pracovat nebo podnikat kdekoli v Evropské unii. Tato svoboda platí pro kaÏdého
obãana Unie a patfií k základním svobodám, na nichÏ je vybudován spoleãn˘ trh.
Obãanem EU je pfiitom kaÏd˘, kdo je obãanem nûkteré ãlenské zemû.
MoÏnost hledat práci v ãlensk˘ch ze-
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mích a pak ji vykonávat, má kaÏd˘ obãan
tohoto uskupení. Ve státech, které po
âeské republice uplatÀují pfiechodná období, budou moci ãe‰tí obãané pracovat
jako dosud jen na základû pracovního povolení. Toto omezení se nevztahuje na samostatnou v˘dûleãnou ãinnost (kromû
nûkter˘ch dohodnut˘ch sluÏeb), na podnikání a na studium. Základní pfiechodné
období je stanoveno na dva roky, pfiiãemÏ
ho ãlenské státy vÛbec nemusí vyuÏít
a kdykoli mohou svÛj trh práce pro ãeské
podniky více otevfiít. JiÏ nyní pût souãasn˘ch ãlensk˘ch zemí deklarovalo, Ïe plnû
uvolní svÛj pracovní trh ihned od na‰eho
data vstupu. Jde o Velkou Británii, Nizozemsko, ·védsko, Dánsko a Irsko. âe‰tí
pracovníci budou tedy moci v tûchto zemích pracovat bez omezení jiÏ od prvního
dne vstupu. Základní pfiechodné období je
moÏno v odÛvodniteln˘ch pfiípadech prodlouÏit o tfii roky a v mimofiádn˘ch pfiípadech o dal‰í dva.
âeská republika bude mít moÏnost reciprocitnû zpfiísnit vstup na svÛj trh práce
(podnítit zamûstnání vydáváním povolení
k zamûstnání) obãanÛm tûch souãasn˘ch
ãlensk˘ch státÛ, které neuvolní své trhy
práce.
âesko uzavfielo kapitolu volného pohybu
osob dne 26. 10. 2001. Pfii sloÏit˘ch jednáních prosadilo zvlá‰tní úpravu (tzv. „ãesk˘
model“), která mu umoÏní lep‰í ochranu
pfied pfiípadn˘m masivním pfiílivem pracovních sil z ostatních nov˘ch ãlensk˘ch
zemí EU. Nelze totiÏ vylouãit moÏnost, Ïe
právû díky omezením, která budou aplikována nûkter˘mi ãlensk˘mi zemûmi Unie
(hlavnû Nûmeckem a Rakouskem), vzroste
migrace pracovních sil právû mezi nov˘mi
ãlensk˘mi zemûmi Unie.
Nezamûstnan˘ po vstupu má navíc
právo ucházet se o práci v jiné ãlenské
zemi EU s tím, Ïe jeho podpora v nezamûstnanosti se z domovského státu pfievede maximálnû na tfii mûsíce do zemû,
v níÏ se uchází o práci. Podmínkou je, aby
byl obãan alespoÀ jeden mûsíc pfiedtím veden jako nezamûstnan˘ ve své zemi. Pokud se uchazeãi o zamûstnání nepodafií

najít práci do ‰esti mûsícÛ, mÛÏe v zemi
zÛstat a pokraãovat v hledání práce, pokud má reálnou ‰anci zamûstnání si brzo
najít.
U nûkter˘ch profesí se ãlenské státy po
dlouh˘ch letech jednání dokázaly domluvit na spoleãn˘ch standardech vzdûlávání.
Jedná se o profese lékafie, veterináfie, zdravotní sestry, farmaceuta, porodní asistentky, architekta nebo právníka. Osobám kvalifikovan˘m k v˘konu této profese
ve svém domovském státû bude jeho kvalifikace automaticky uznávána i v dal‰ích
ãlensk˘ch státech a pro povolení pfiístupu
k v˘konu této regulované profese postaãí
pfiedloÏit svÛj diplom.
Jste-li doma kvalifikovan˘m odborníkem, nelze va‰í Ïádost o v˘kon regulované
profese v jiném ãlenském státû ihned odmítnout a musí vám b˘t dána ‰ance dokázat svoji profesionalitu.

Evropská unie a ãesk˘ student —
ãást 6/7
Pokud jste mladí nebo se tak stále cítíte, jistû se poohlíÏíte po zku‰enostech,
které by vás zavedly za hranice âeské republiky. V dne‰ním sjednocujícím se svûtû
je znalost jin˘ch zemí a jazykÛ nezbytností. Cesta do Evropy je také mimofiádnou pfiíleÏitostí k navázání pfiátelství
s mlad˘mi lidmi rÛzn˘ch národÛ a poznání jejich Ïivota.
Mladí lidé a zejména studenti nejvíce
vyuÏívají v˘hod volného pohybu osob. Zásada volného pohybu s sebou totiÏ nese
moÏnost studovat kdekoliv v EU za stejn˘ch podmínek jako domácí studenti,
popfi. pracovat – i krátkodobû – kdekoliv
v Unii bez zvlá‰tního pracovního povolení.
V˘bûr zahraniãních univerzit, které
oslovíte a poÏádáte o pfiijetí, zaloÏte na
dÛkladném studiu v‰ech dostupn˘ch informací. Tyto informace lze vyhledat na
Internetu, lze se poradit s vyuãujícími
nebo studenty, ktefií se z ciziny vrátili, je
moÏno nav‰tívit oddûlení pro zahraniãní
vztahy domácí vysoké ‰koly nebo nûkteré
informaãní centrum, pfiípadnû se obrátit
na pfiíslu‰né velvyslanectví.
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NepodceÀujte sami sebe. Hledejte kvalitní ‰kolu. UkaÏte, Ïe vám nejde o to studovat za kaÏdou cenu v zahraniãí, ale Ïe
vám jde o vá‰ obor. Nenechte se také pfii
v˘bûru ‰koly odradit vy‰‰ím ‰koln˘m —
„draÏ‰í“ ‰koly mají více prostfiedkÛ, které
mohou rozdûlit na stipendia, neÏ ‰koly
„levnûj‰í“.
Odpovûdnost za obsah v˘uky ve ‰kolách
a organizaci vzdûlávání mají v kompetenci
jednotlivé ãlenské státy. Smlouva o EU vymezuje rámec vzájemné spolupráce v oblasti ‰kolství a mládeÏe. Aktivity se zamûfiují na rozvoj evropské dimenze ve vzdûlávání, zejména s akcentem na v˘uku a ‰ífiení jazykÛ ãlensk˘ch státÛ.
Zahraniãní vysoká ‰kola od vás bude vyÏadovat doklad o studijních v˘sledcích,
kter˘ch jste dosud dosáhli. Jedná se o pfieklad maturitního vysvûdãení, pfiípadnû v˘pisu z indexu, nebo diplomu s razítkem
‰koly a podpisem fieditele ‰koly nebo dûkana fakulty.
K pfiihlá‰ce je nutno pfiiloÏit zapeãetûné
doporuãující dopisy od vût‰inou dvou aÏ
tfií vyuãujících domácí ‰koly. Pfiesn˘ poãet
tûchto dopisÛ se dozvíte z korespondence
s vybranou zahraniãní vysokou ‰kolou.
Vyuãující, kter˘ pí‰e doporuãující dopis,
by mûl zhodnotit va‰e studijní v˘sledky,
pfiístup ke studiu a také va‰i schopnost
komunikovat v jazyku dané zemû.
Evropská unie rovnûÏ podporuje v˘mûnu studentÛ a uãitelÛ prostfiednictvím
v˘mûnn˘ch a stipendijních programÛ
a zároveÀ tím, Ïe jsou vzájemnû uznávány
akademické diplomy a zapoãítává se doba
studia. EU se také podílí na mimouniversitním odborném vzdûlávání a napomáhá
vzájemn˘m v˘mûnám instruktorÛ a praktikantÛ, zvlá‰tû mlad˘ch lidí. JiÏ v pfiedvstupním období se âeská republika úãastní
v programech ES pro oblast ‰kolství, odborného vzdûlávání a mládeÏe jako jsou
Socrates, Leonardo da Vinci a MládeÏ.
Socrates je evropsk˘ vzdûlávací program, kter˘ v souãasnosti zahrnuje okolo
30 evropsk˘ch zemí. Hlavním cílem je
podpora v˘mûnn˘ch programÛ ÏákÛ, studentÛ a pedagogÛ mezi institucemi, které
jsou do tûchto programÛ zapojeny

Socrates II se skládá z následujících
programÛ pro studenty:
Comenius — Program pro spolupráci
základních a stfiedních ‰kol, pfiípadnû matefisk˘ch ‰kol, dal‰í profesní vzdûlávání
uãitelÛ.
Erasmus — Program pro oblast univerzitního vzdûlávání; na období 2000—2006
vyãlenûno minimálnû 940 miliónÛ EUR.
Lingua — Program pro zv˘‰ení úrovnû
v˘uky cizích jazykÛ, intenzivní jazykové
kursy pro uãitele cizích jazykÛ, v˘mûnné
pobyty pro studenty.
Comenius se zamûfiuje na první fázi
vzdûlávání, na dûti pfied‰kolního vûku aÏ po
studenty stfiedních ‰kol. Je urãen pro
v‰echny, ktefií mají nûco do ãinûní se vzdûláváním. Tedy pro Ïáky, uãitele, rodiãovská sdruÏení, nevládní organizace a dal‰í.
V souãasné dobû program Erasmus
spotfiebovává více neÏ 50 % celkového objemu prostfiedkÛ programu Socrates.
V rámci tohoto programu spolupracují
skoro v‰echny evropské vysoké ‰koly.
V âeské republice je program Erasmus
pfiístupn˘ v‰em vysok˘m ‰kolám, tedy
i vysok˘m ‰kolám neuniverzitního typu.
NejdÛleÏitûj‰í ãástí programu Erasmus
je mobilita studentÛ mezi úãastnick˘mi
státy, ale od roku 2001 se program zamûfiuje i na v˘mûny vyuãujících. Erasmus
také vysoké ‰koly vybízí, aby spolupracovali na podobné bázi (jako mezi úãastnick˘mi státy) i s ostatními vefiejn˘mi a soukrom˘mi institucemi v jejich blízkém
i vzdálenûj‰ím okolí. Tím by mûlo docházet také k meziregionálnímu rozvoji
a pfiedávání vzájemn˘ch zku‰eností na
místní úrovni.
Studenti, ktefií se chtûjí zúãastnit tfií aÏ
deseti mûsíãního studijního pobytu na nûkteré univerzitû z nûkterého úãastnického
státu, musí nejdfiíve nav‰tívit Zahraniãní
oddûlení na své vysoké ‰kole. Zahraniãní
oddûlení by mûla studenty seznámit se
v‰emi podstatn˘mi informacemi, které se
t˘kají v˘mûnn˘ch studijních pobytÛ (se
kter˘mi státy, se kter˘mi univerzitami
a se kter˘mi fakultami má ‰kola uzavfienou tzv. institucionální smlouvu).
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âeská republika jiÏ fiadu let má moÏnost ãerpat prostfiedky z unijních programÛ na podporu vzdûlávání a vûdy. V letech 1997 aÏ 2001 jsme tak získali podporu ve v˘‰i pfiesahující ãtyfii miliardy Kã.

Evropská unie
a zemû Visegrádské ãtyfiky —
ãást 7/7
Pravdûpodobná varianta uÏ‰í spolupráce âeské republiky a Evropské unie se
nabízí spojení dne‰ních kandidátsk˘ch
zemí, zfiejmû ne v‰ak v rozsahu celého
spektra kandidátsk˘ch zemích, ale spí‰e
nûkolika zemí geograficky si bliÏ‰ích.
Mohli bychom tak hovofiit o zemích
CEFTA, nebo v uÏ‰ím spektru o zemích
Visegrádské ãtyfiky, kde se jiÏ v˘znamnû
regionální hledisko projevuje. Obecnû
v‰ak ve stfiedoevropském prostoru mÛÏeme uvaÏovat o kombinaci pfii vzájemné
spolupráci ‰esti zemí — Rakouska, âeska,
Maìarska, Slovinska, Slovenska a Polska.
Jaké by mohly b˘t moÏné oblasti spolupráce zemí Visegrádské ãtyfiky po roz‰ífiení Evropské unie? Za první bych oznaãil
regionálnû kulturní, druhou jako politickou a tfietí jako ekonomickou.
Toto rozdûlení je sv˘m zpÛsobem velice
akademické, pfiesto napfi. v oblasti regionální kulturní spolupráce jiÏ k urãit˘m
aktivitám dochází a oãekávám, Ïe tato oblast po roz‰ífiení EU bude preferována
i z pohledu regionální politiky EU. Rozvoj
kulturní spolupráce je jiÏ dnes do jisté
míry institucionalizován a podporován
z Mezinárodního Visegrádského fondu,
kter˘ byl právû pro podporu spoleãn˘ch
kulturních, vûdeck˘ch a vzdûlávacích
projektÛ, jako i pro rozvoj pfiíhraniãní
spolupráce zemí Visegrádu zaloÏen. Malinko jiné je to v oblasti politické, kde vidím velkou pfiíleÏitost pro vydávání spoleãn˘ch politick˘ch prohlá‰eních napfi. Visegrádské ãtyfiky ve vztahu ke spoleãné
zahraniãní a bezpeãnostní politice EU.
V oblasti bezpeãnostní politiky je urãitû

prostor pro zesílenou spolupráci zemí Visegrádské ãtyfiky s ohledem na posunutí
schengenské hranice na v˘chod. S tím
souvisí dal‰í pfiípadn˘ spoleãn˘ postup
v otázkách azylové politiky aj.
Schopnost zemí Visegrádu ovlivnit v˘raznû rozhodování v institucích EU nebude velká a neobejde se bez spolupráce
s ostatními zemûmi.
Pokud se vrátím k bezpeãnostní politice, svût se bude po vstupu V4 do euroatlantick˘ch struktur dívat na stfiední a v˘chodní Evropy jako na ménû rizikovou
oblast. Na‰e zemû se souãastnû s tím nachází v pfiechodném období i z dal‰ího
hlediska. Postupnû se stáváme dárcovskou
zemí. V na‰ich dûjinách jsme byli hlavnû
pfiíjemci, av‰ak bude na‰í povinností a na‰ím bezprostfiedním úkolem úãastnit se
na vnûj‰ích vztazích, politice a aktivitách
EU, a tím budeme rovnûÏ pÛsobit jako
dárcovská zemû. To je pro na‰i zemi nov˘m paradigmatem a bude to mít velmi
dÛleÏité dÛsledky pro budoucí relevanci, Ïivotaschopnost a fungování zemí V4 v EU.
PfiiblíÏit se prÛmûru EU bude na‰í pomûrnû vyspûlé zemi trvat pfiibliÏnû deset
let, nûktefií lidé dokonce fiíkají, Ïe nejménû 15, nebo 20 let. Na‰ím hlavním zájmem je v‰ak zabránit tomu, aby se prohlubovala hospodáfiská a rozvojová propast mezi zemûmi Visegrádu a dal‰ími
stfiedoevropsk˘mi a v˘chodoevropsk˘mi
zemûmi. Visegrádské zemû toho mÛÏou
dosáhnout jen úãinnou regionální spoluprácí pfies nové hranice EU. Zemû V4 by
mûly b˘t schopny vytvofiit v EU zvlá‰tní
zájmovou skupinu (okolo zv˘‰ení pfiíspûvkÛ na rozvoj, o fungování vnûj‰ích
hranic EU, ãi okolo otázky spoleãné zemûdûlské politiky. V4 má zároveÀ dobrou pfiíleÏitost pfiedstavovat EU a její hodnoty
v dal‰ích zemích v˘chodní a jihov˘chodní
Evropy.
Senátor Ing. Jaroslav ·ula
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