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O BùÎN ÍK â . 4
Pozvání na tradiãní doberskou pouÈ
Tradiční „dobrodinský odpust“ je už po staletí největší společenskou událostí
roku. Letos jej oslavíme po svátku sv. Jiří, v neděli 28. dubna 2002.
V předvečer pouti, v sobotu 27. dubna, proběhne v restauraci Oráč od 20 hodin
pouťová zábava a kolem 21.30 se jistě všichni rádi podíváme na ohňostroj. Nenechte si jej ujít a věřte, že „na místě“ je zážitek z něj mnohem působivější než z okna
vašeho bytu.
V neděli se poutníci mohou zúčastnit bohoslužeb v kostele sv. Jiří v 7.30, 9.00
a 10.30 hodin.
Pouťové atrakce budou tentokrát umístěny pouze na školním hřišti.
Srdečně všechny zveme a doufáme, že počasí k nám bude milosrdné.

Obec Dobrá nabízí k prodeji:
v souladu s ustanovením § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v návaznosti na záměr schválený v rámci 18. jednání zastupitelstva obce Dobrá dne 18.
března 2002
1. pozemek parc. č. 28/2 (k. ú. Dobrá) — ostatní plocha o celkové výměře 1145 m2.
Datum pro ukončení přijímání písemných žádostí s nabídkou kupní ceny bylo
stanoveno na 21. dubna 2002. Adresa: Obec Dobrá, 739 51 Dobrá č. 230. Obálku
označte heslem „Nabídka II. “
2. pozemek parc. č. 12/2 (k. ú. Dobrá) — ostatní plocha o celkové výměře 869 m2.
Podmínkou je využití uvedeného pozemku v souladu se schváleným územním
plánem (pozemek může být opatřen parkovou úpravou, rekreačními sportovišti,
apod.). Datum pro ukončení přijímání písemných žádostí s nabídkou kupní ceny
bylo stanoveno na 21. dubna 2002. Adresa: Obec Dobrá, 739 51 Dobrá č. 230.
Obálku označte heslem „Stavební dvůr“.
Na základě telefonické dohody lze domluvit osobní obhlídku předmětu nabídky
se správcem obecního majetku p. Jiřím Davidem.

Velkoobjemov˘ kontejner — harmonogram rozmístûní
Jako již tradičně umožní obec také v letošním roce svým občanům zbavit se přebytečného odpadu, zejména pak velkoobjemového. Kontejner bude na určených
místech vědy dle níže uvedeného rozpisu. Dbejte — prosím — o pořádek a kontej1

ner na jednotlivých stanovištích nepřeplňujte. Neodkládejte nebezpečný, nebo jiným způsobem zdraví ohrožující odpad, stejně jako odpad doutnající či kapalný.
Děkujeme.
3. 5.—5. 5.
¬ u trati ČD, naproti čp. 281 (žel. přejezd na Špici)
- u trati ČD, naproti čp. 463 (autobus. zast. na Špici ze směru F–M,
první odbočka vpravo, na konci ulice)
6. 5.—8. 5.
¬ u skladu Mlékárny Olešnice ve Staré dědině (býv. obchod Jednoty)
- naproti čp. 120 — ve směru na Vrchy, cestou za mlékárnou
9. 5.—10. 5. ¬ u hřiště TJ SOKOL (Sparta)
- u bytovky čp. 309 (u dřevoskladu)
11. 5.—12. 5. ¬ u mostu na Skalici
- u železné lávky („Kačabar“)
13. 5.—14. 5. ¬ autobusová zástávka „Na Skotni“ směr Pazderná
- autobusová zastávka „U lesa“ („U Křibíka“)
15. 5.—16. 5. ¬ na Kamenci, naproti čp. 722 (cesta k VÚHŽ)
- směr F-M, naproti čp. 146 (u hřbitova)
17. 5.—19. 5. ¬ k Nošovicím, naproti čp. 650 (autobus. zast. „U nádraží“,
na rozcestí rovně z hlavní silnice na konci ulice)
- směr Nošovice, u vlečky k Pivovaru

Sbûr papíru
Obec organizuje sběr papíru z domácností. Po úvodním projednání v Komisi
pro životní prostředí obec rozhodla o rozšíření služeb v oblasti odpadového hospodářství směrem k občanům. Žádáme všechny občany, kteří se chtějí bezplatným
způsobem zbavit papíru, nechť jej navrší, převážou a umístí před svůj rodinný dům.
Svědomitější občany prosíme o rozdělení tiskovin podle typu (noviny, časopisy
zvlášť, apod.).
Sběrová akce se uskuteční v sobotu 11. května 2002 od 8.00 hodin.

Zmûny ve znûní zákona o odpadech mûní také my‰lení
nûkter˘ch obãanÛ
Změny zákona o odpadech se dotkly každé obce. Měly (a mají) pochopitelně dopad na občany. Někteří z nich stále nedokážou najít ten optimální způsob zbavování se přebytečného komunálního odpadu. Vznikají tak černé skládky, popelnice
jsou přeplněné plastovými a skleněnými nádobami, navíc se aktuálně objevují také
přebytky ze zahrad.
Obec pravidelně nabízí možnosti, kterak se zbavit výše popisovaných druhů odpadu. Prezentuje možnost odvozu travin a drobných větví do areálu stavebního
dvora, umožní přistavení kontejneru na místo určení — zvláště do odlehlejších lokalit apod.
Stejně jako mnohým občanům, také nám se nelíbí současný systém platby —
paušální, obecný, neadresný, nepřesný (to jsou pouze některé výrazy, jimiž je způsob a výše poplatku ze strany občanů „častován“). Také my sledujeme snahy poslanců obou komor Sněmovny o změnu systému. Zatím se jim to nepodařilo, ale
věřme, že se změny (a tím také spravedlivějšího, průhlednějšího způsobu) brzy dočkáme.
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Místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpad), byl splatný do konce měsíce
března 2002. Ti občané, kteří ještě neuhradili tento poplatek, nechť tento uhradí
v pokladně obecního úřadu č. dv. 17.
Taktéž ti občané, kteří dosud neuhradili poplatek za psa, který byl splatný do
konce měsíce března 2002, nechť tento uhradí v pokladně obecního úřadu č. dv. 17.

Vyhlá‰ka Okresní veterinární správy ve Fr˘dku–Místku
o mimořádných veterinárních opatřeních k zajištění orální vakcinace lišek
proti vzteklině v okrese Frýdek-Místek.
Na jaře roku 2002 bude provedeno kladení návnad s vakcínou mysliveckými
hospodáři nebo uživatelem honitby pověřenými osobami ve dnech 20. 4. a 21. 4.
2002. Návnady si myslivečtí hospodáři nebo uživatelé honiteb převezmou na
Okresní veterinární správě ve Frýdku-Místku, Sadová 1158 dne 19. 4. 2002 od 12.00
až 16.00 hodin.
V zájmu hladkého průběhu této akce a ochrany zdraví člověka a zejména dětí je
nutno dodržet následující opatření:
• nedotýkat se vyložených návnad
• nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy
• v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastovém obalu uvnitř návnady, je nutno vyhledat lékaře.
Úplné znění vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce v budově Obecního úřadu
Dobrá.
Milan Stypka, v. r.
starosta obce

Program SAPARD — venkovská opatfiení
Program Sapard je program Evropské unie zaměřený na rozvoj venkova a zemědělství na období 2000—2006. Program může být ukončen i dříve, a to pokud ČR
vstoupí do EU před rokem 2006.
V roce 2000 byl zpracován Plán rozvoje zemědělství a venkova České republiky
na období 2000 — 2006. Jedná se o dlouhodobý strategický dokument.
O programu Sapard se hovoří v ČR již několik posledních let. Vyhlášení programu Sapard stály v cestě 3 základní podmínky:
1. Zpracování a schválení Plánu rozvoje zemědělství a venkova
2. Zřízení Sapard agentury, regionálních poboček a jejich akreditace
3. Podpis víceleté finanční dohody ČR—EU, resp. Roční finanční dohody
V současné době je splněna 1. a 3. podmínka, 2. podmínka vlastně také, akreditace proběhla a nyní se pouze čeká na schválení závěrečné zprávy Evropskou komisí. Vzhledem k lhůtám, které jsou v rámci takovýchto schvalování stanoveny, se
předpokládá schválení závěrečné zprávy nejpozději do konce měsíce března tohoto
roku.
Asi v polovině dubna 2002 dojde k vyhlášení zkráceného termínu k předkládání
žádostí. Tento mimořádný termín pro příjem žádostí bude měsíční, tzn. že ukončení příjmů žádostí bude počátkem května 2002.
Další administrace: v první polovině května 2002 budou provedeny ex-ante kon3

troly (= předběžné). Hodnocení regionální výběrovou subkomisí a bodování předběžných projektů–žádostí proběhne do konce května 2002. Národní výběrová komise (posuzuje projekty, jejichž celkové náklady jsou více než 5 mil. Kč) zasedne počátkem června 2002.
Následně budou uzavírány smlouvy s úspěšnými žadateli, které by v těchto zkrácených termínech měly být doručeny do konce června 2002.
Výše uvedené termíny jsou orientační a závislé na schválení závěrečné zprávy
Evropskou komisí.
Vzhledem k tomu, že zahájení programu Sapard se neustále oddalovalo, došlo
k nakumulování prostředků určených na program Sapard pro rok 2000, 2001 a 2002.
Roční objem prostředků alokovaných v programu Sapard pro Českou republiku
je 270 mil. Kč. Prostředky z jednotlivých let programu Sapard se mohou shromažďovat max. po dobu 2 let = letos (2002) může být rozděleno až 810 mil. Kč.
V roce 2002 budou pravděpodobně vyhlášeny 2 výzvy k předkládání projektů:
1. zřejmě v dubnu
2. konec léta — počátek podzimu
Žádosti z 2. kola výzvy budou posouzeny a smlouvy s úspěšnými žadateli uzavřeny až v roce 2003.
Celkové náklady předpokládaného projektu musí být
Min. 300 tis. Kč
Max. u opatření 2.1 — 50 mil. Kč,
u opatření
2.2 — 20 mil. Kč.
V opatření 2.1 Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury lze udělit dotaci–grant ve výši 75—100 % celkových přijatelných nákladů.
V opatření 2.2 Podpora drobného a středního nezemědělského podnikání lze
udělit dotaci–grant ve výši maximálně 50 % celkových přijatelných nákladů. Při
těchto projektech by měly vzniknout nová pracovní místa.
Podrobnější informace poskytnou zaměstnanci Sapard agentury — MMR:
Opava — Ing. Sojáčková 0653/69 61 62, sojbag@mmr.cz, Horní nám. 2
Ostrava — Ing. Paláčková 069/611 05 46, paljan@mmr.cz, Veleslavínova 4
www.mmr.cz = předběžná kontrola dokumentace nezbytné pro předložení projektu do programu Sapard, kontrola zpracované žádosti apod.
Úřední hodiny — pondělí a středa 7.45—16.15 hodin.
Ing. Josef Jalůvka, zástupce hejtmana kraje
e–mail: josef. jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Podûkování
Sdružení zdravotně postižených, smíšená organizace Dobrá, by ráda touto formou upřímně poděkovala všem sponzorům, kteří nám v hojné míře přispěli jak na
pohoštění, tak i do tomboly, a to při příležitosti výroční členské schůze, kterou jsme
organizovali 22. 3. 2002 v pohostinství „Na Špici“.
Za přispění firem: Floriána Carbola, paní Stanislavy Hranické a paní Slávky Polákové bylo naši 96členné organizaci umožněno příjemné posezení, pobavení a pohoštění v lidovém prostředí.
Do tomboly nám přispěli: Řeznictví a uzenářství Zdeňka Carbola, Jan Matera,
paní Alžběta Grygarová. Potraviny: Stanislav Romanidis, Jiří Pastor a Svatobor Urbanec. Dále na nás nezapomněli: paní Marie Goszyková, Marcela Dužíková, Iva
Moskvová, Mgr. Věra Růžičková, Herta Kaličínská, vedoucí Kačabaru Petr Blokša,
pivnice „U Pantlíka“ Ing. Miroslav Slánský, dřevosklad Dobrá a také Zemědělské
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družstvo vlastníků Nošovice. Bezplatné zajištění pozvánek nám vědy ochotně zajišžuje pan Zdeněk Černoch.
Naše sdružení si moc váží a cení OÚ v Dobré, všech podnikatelů v obci i ZD Nošovice, kteří bez váhání a s velkou ochotou na naše akce přispívají. Není tomu tak
ve všech našich sesterských organizacích.
Všem výše jmenovaným patří ještě jednou naše poděkování a prosba, aby nám
zachovali přízeň a nezapomněli na nás i v příštích letech. Rovněž děkujeme také
vám milí členové, kteří jste do tomboly přispěli, udělali si čas a připravili vtipné
a moc pěkné ceny.
Když dovolíte, ráda bych napsala závěrem: Važme si jeden druhého a mějme se
rádi. Nikdo neví, jak dlouho nám osud dopřeje spokojenost, zdraví a štěstí. Ale i pak
se musí žít dál — takový je lidský osud.
Za sdružení zdravotně postižených v Dobré
Eliška Biolková

Základní organizace KSČM Dobrá pořádá ve středu 1. května 2002 v 15.00 hodin
na zahradě „Pivnice u Pantlíka“

oslavu Svátku práce.
V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v místnostech pivnice.
K poslechu i tanci bude hrát dětský orchestr RADOST pod vedením p. Hradílka.
Dále vystoupí dechový orchestr HUŤAŘKA. Během pořadu vystoupí také kandidáti
pro volby do poslanecké sněmovny. Vstupné dobrovolné. Občerstvení je zajištěno.
Zveme občany k hojné účasti.
Dále zve Základní organizace KSČM občany dne 3. května 2002 k

pietnímu aktu
u pomníků před obecním úřadem; vzpomínka na osvobození obce před 57 lety
bude u pomníku padlých sovětských vojáků ve Staré dědině.
Sraz v 18.00 hodin před Obecním úřadem Dobrá. U pomníku ve Staré dědině
v 18.30 hodin.

Zmûna ordinace obvodního lékafie MUDr. Petra Moravce
2. 5. 2002
3. 5. 2002

čtvrtek
pátek

7.30—10.00 hodin
8.00—12.00 hodin Dobrá

6. 5. 2002
7. 5. 2002

pondělí 7.30—11.30 hodin Dobrá
úterý
14.00—17.30 hodin Dobrá

9. 5. 2002
10. 5. 2002

čtvrtek
pátek

7.30—12.15 hodin MUDr. Moravec
7.30—12.00 hodin Vojkovice MUDr. Moravec

Zmûna ordinace dûtského stfiediska — MUDr. Iva Kuãerová
26. 4. 2002

pátek

7.30—9.00 hodin
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Nabídky
Autovrakoviště MILATA, nabízíme:
• likvidaci autovraků (jsme majiteli koncese vydané na podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady — likvidace autovraků) • vykupujeme hotově
havarované nebo jinak poškozené vozidla zn. Škoda s doklady i bez nich • prodej nových i použitých náhradních dílů na automobily zn. Škoda za nízké ceny
Navštivte nás! Dobrá (hlavní tah F–M, Český Těšín) za restaurací „Obecník“
Zavolejte! Přijedeme, vykoupíme, odvezeme 0658/ 64 21 72, 0607/70 33 11.

Chcete ušetřit peníze a čas?
Poradíme nejbezpečnější cestu ke splnění Vašich potřeb:
• pojištěné konto • životní kapitálový program • úrazové pojištění • stavební
spoření • penzijní připojištění • maximální zhodnocení při různých kombinacích!
Bezplatné informační centrum Dobrá, tel. 0604/66 93 14, p. Michal Tvrdý.

Bazar u křižovatky k INTERSPARU *** VYKUPUJEME ZA HOTOVÉ ***
vše nevyužité, co Vám doma překáží:
• BTV, věže, telefony, elektroniku • fotoaparáty, dalekohledy, kamery, mikroskopy, optiku • elektromotory, nářadí • potřeby sportovní, rybářské, posilovací
• plynovky, vzduchovky, nože • kola, motokola

BYT PLUS SERVIS nabízí:
kuchyňské pracovní desky — výběr ze 100 vzorů — kámen, mramor, žula, dřevo
nerezové dřezy a dvojdřezy — s odkapávačem i bez baterie pákové celokovové
— chrom. od 999 Kč, vše s montáží i bez — konzultace zdarma.
Levné stáčené jary, saponáty, aviváže 15 Kč/litr
Frýdek–Místek, Dobrovského 1950, tel. č. 0658/62 26 95.

Chcete topit ekologickým palivem?
Máte zájem o dodávku uhelných briket?
Pokud ano, volejte denně mezi 17.00 až 19.00 hod. na
Tel. č. 0606/92 60 23, Rudolf Pěkník.
Nečekejte na poslední chvíli, využijte sezónních slev ve 2. čtvrtletí.

Firma Petr Velčovský, Raškovice č. 118, tel. č. 0608/88 70 79 nabízí
KLEMPÍŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE — všeho druhu
SATJAM — taškové tabule — aluzinek
od 216 Kč/m2
— polyester od 225 Kč/m2
SATJAM — dachmany až do délky 7 m — pozink 144 Kč/m2
— aluzinek 169 Kč/m2
— polyester194 Kč/m2
ELASTEK — modifikované asfaltové pásy s životností 30 let — od 120 Kč/m2
KATEPAL — novinka Finský asfaltový šindel od 220 Kč/m2
Širší výběr krytin z katalogu a rozpočet = ZDARMA.
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Firma PCHOS, Růžový pahorek 549, F-M, tel. č.: 630 528, 633 776
zabezpečuje:
< komplexní služby plynofikace objektů a rodinných domů a to od poradenství, projektu, dodávku plynových kotlů a plynospotřebičů, vlastní instalaci,
vložkování komínů až po konečné revize a uvedení do provozu.
< dále provádíme instalaci ústředního topení, podlahového vytápění, vodoinstalaci a montáž odpadního potrubí s 5% DPH.
< prodej plynospotřebičů firmám za velkoobchodní ceny
< servis, záruční i pozáruční opravy včetně dodávky náhradních dílů
< POZOR! Velká sleva zboží modelů z minulého roku až 25 % (plynových kotlů,
plynových a kombinovaných sporáků, ledniček, mrazniček a ostatních
domácích spotřebičů).
Kde nás najdete? Obchodní dům „SLEZSKA" ve Frýdku (naproti herny Kraken).

AUTOŠKOLA JISKRA, Jiří Kreuziger nabízí:
• výcvik a výuku skupin
AM — moped a malý motocykl
A 1 — motocykl do 125 ccm
A — motocykl bez omezení
B — osobní auto až do 3,5 t
C — nákladní auto bez omezení
E — přívěs ke sk. B
• školení řidičů všech skupin včetně profesního školení a přezkoušení
dle zákona č. 247/200 Sb.
Školné možno uhradit i splátkami. Učebnice, testy i video k zakoupení.
Informace: učebna v budově OÚ (úterý a čtvrtek od 15.00 hodin)
Tel. č. 0603/442920, 0658/627500, 0608/122522, 0658/624014.

Firma JAN CARBOL, Sokolská 1347 (u Mostárny) F-M, tel. 627527, 0602/7412 31

PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE
I NA SPLÁTKY BEZ RUČITELE
PRVNÍ SPLÁTKA JIŽ OD 10 % Z CENY DÍLA
Vám nabízí v plném rozsahu tyto služby:
opravy, montáže a revize plynových zařízení, práce vodoinstalatérské
a topenářské montážní práce účtujeme s 5% daní
dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka
dále dodáváme — plynové sporáky (i kombinované)
— plynové ohřívače vody
— plynová podokenní topidla
montujeme kotelny i nad 50 kW, zásobníky na zkapalněný plyn — PROPAN od
kapacity 1, 1 t až 11 t
Poradenskou službu poskytujeme zdarma
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Stavební firma MATTYS GROUP – Jiří Fluksa, Příborská 12/1585
(areál bývalého Řempa v Místku), tel. č.: 647 555, 0608/877165,
provádí:

zateplování budov 6 zednické práce 6 zámkové dlažby
6 opravy balkonů a teras 6 renovace bytových jader
6 malířské a natěračské práce 6 tesařské, pokrývačské a klempířské práce

Firma Alena JUROSZOVÁ nabízí:
žaluzie — horizontální, vertikální, venkovní
rolety — látkové vnitřní, venkovní
sítě proti hmyzu — pevný rám, na principu rolety
markýzy 6 čištění vertikálních žaluzií 6 servis a opravy žaluzií 6 plastová okna,
dveře, parapety
Najdete nás na adrese: Oldřich Jurosz, Hnojník 148,
tel./zázn.: 0658/69 40 74, mobil 0604/67 65 49

Ceník a podmínky odbûru svaãin na mûsíc kvûten 2002
Mléčné svačiny: (9 dní)
45, — Kč
Kombinace malých svačin od 2. 5. (včetně): (21 dní)
n jen malé (po—pá)
136, 50 Kč
n malé (po—pá) + navíc mléčné (út, čt)
181, 50 Kč
n malé (po, st, pá) + mléčné (út, čt)
123, 00 Kč
Kombinace velkých svačin od 2. 5. (včetně): (21 dní)
n jen velké (po—pá)
178, 50 Kč
n velké (po—pá) + navíc mléčné (út, čt)
223, 50 Kč
n velké (po, st, pá) + mléčné (út, čt)
147, 00 Kč
Podmínky odběru svačin:
Placení svačin — bude probíhat poslední týden před začátkem nového měsíce
a v prvních třech pracovních dnech daného měsíce. Dodržujte prosím tyto termíny z důvodu hladkého provozu.
Odhlášky
n mléčné svačiny nelze odhlásit
n odhlášky malých a velkých svačin — svačiny je možno odhlásit den předem do 11
hodin osobně v bufetu nebo telefonicky na čísle 641 300 a 0604/62 10 89 i SMS
(uveďte jméno, třídu a dobu nepřítomnosti)
n pokud se stane a dítě vám ráno onemocní a svačinu tedy nestihnete odhlásit, můžete si ji vyzvednout osobně
Nevyzvednuté svačiny — svačiny, které si nevyzvednete do 11.40 hodin (do 4. přestávky) daného dne, budeme považovat za propadlé. Dle hygienických podmínek je nesmíme skladovat.
Děkujeme za pochopení
S pozdravem DALPORT — Dalibor Sklář — provozovatel bufetu
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