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Zpravodaj
VáÏení spoluobãané,
skončily prázdniny, doba zasloužených dovolených a odpočinku, blíží se podzim.
Podzim ne jen kalendářní, ale znamenající také ukončení dalšího čtyřletého období, které je charakteristické pro komunální volby. Letos k nim budou přiřazeny
také volby senátorské. Ty zatím pominu a spolu s Vámi se budu zamýšlet nad uplynulými čtyřmi roky života naší obce.
Vedení obce vždy dbalo na to, aby nikdo z Vás neodešel z úřadu s nepořízenou.
Někteří z Vás si možná teď řeknou — vždyť pro to tam ti úředníci jsou, a proto jsme
je volili, jinak to snad ani nejde… Máte samozřejmě pravdu, jsme tady od toho. Přes
všechny změny, které nastanou 31.prosincem tohoto roku, mám na mysli zánik
okresních úřadů, započetí fungování úřadů třetího typu, je nejblíže Vám úřad
obecní. Zde můžete přijít se svými problémy, starostmi, postěžovat si a právem žádat radu, pomoc, řešení. V devadesáti procentech případů se to daří, občané neodcházejí s pocitem ukřivděnosti, zloby. Jsou nacházena možná řešení, byť se nejedná
vždy o okamžité možnosti, kterak ten nebo onen případ pomoci vyřešit. V žádném
případě se nestalo — za celá čtyři uplynulá léta — že by někdo odešel, aniž někdo
z úředníků nebo volených činitelů neporadil nebo neukázal varianty, jak problém
buď ihned, nebo postupnými kroky řešit. Předpokládám, že právě takový způsob je
na místě, jiný si ani osobně nedokážu představit.
V samotném úvodu textu jsem zmínil blížící se konec jednoho volebního období
a tím také začátek následujícího pro léta 2002 až 2006. V prvních dnech listopadu
(tedy 1.a 2. listopadu 2002) opět přistoupíme k volebním urnám a po důkladném
zvážení zvolíme jednu z kandidátek, která se nám svým nabízeným programem,
svými osobnostmi a svými prioritami bude zdát nejpřesvědčivější, nejvstřícnější,
nejlidštější, nejreálnější, prostě bude korespondovat s Vaším přesvědčením. Komunální volby jsou vždy „o tom”, co je schopna vítězná nejen nabídnout (může se
blýsknout a nabízet nemožné), ale co se dá v poměrech obce realizovat, na co „obec
má”, tyto volby jsou o lidech — o osobnostech na kandidátkách, o sousedech, které
znáte, jimž důvěřujete a o nichž si myslíte, že právě tito jsou ti praví a do patnáctičlenného zastupitelstva patří.
Tento úvodník a jeho autor si nedal za úkol Vás přesvědčovat, jakým způsobem se
orientovat v životě obce, kterak přistoupit k samotnému výběru té či oné osobnosti,
té či oné kandidátky, rozhodně Vás neovlivňuje. Jen poukazuji na skutečnosti, jež
byste neměli opomenout — ono je těžké vybrat ze čtyř kandidátek tu správnou, je
obtížné ze šedesáti občanů a známých umět zaškrtnout těch patnáct nej… Věřím,
že si s tím poradíte, věřím Vám, protože s Vámi žiji a s mnohými jsem přišel za ona
léta do styku, bavili jsme se spolu — jen tak jsme si vyměňovali názory. A poté některé z nich byly realizovány do praktického života. Nenechali jsme si hrát fanfáry,
nemedializovali jsme naše společné úspěchy, neodsunuli jsme Vás stranou a nestali
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se „autory myšlenek”. Vždy jsme byli schopni a ochotni poděkovat Vám za názor,
radu, řešení. A vůbec nám nebylo zatěžko naučit se s tím žít — že jsme to nebyli my,
kdo „máme patent na rozum”, kteří dokážeme určit na sto procent, co je pro někoho
dalšího tím optimem — prostě a jednoduše, protože jsme to vymysleli my, sami
osobně. Ne, tak to rozhodně nebylo, není a — věřím, že i v dalších čtyřech letech —
nebude. Nesmí být!
Vedení obce, rada a zastupitelstvo si musí uvědomovat, že bylo svými spoluobčany zvoleno a že musí pracovat pro blaho svých spoluobčanů. Ne za každou cenu,
za cenu nalezení řešení na úkor někoho jiného, ne za cenu nárůstu sousedských
sporů, ne za cenu toho, že by známý získal a méně známý ztratil… takhle ne!
Příští vydání Zpravodaje bude tím, které Vám přinese výčet toho, co se podařilo
i nepodařilo radě obce a zastupitelstvu prosadit, realizovat… jednoduše udělat.
Udělat pro nás všechny, pro to, aby se nám tady, v naší obci, žilo co nejlépe.
Milan Stypka, starosta obce

Jednání Obecního zastupitelstva v Dobré
proběhne ve středu 25. září 2002 v 17.00 hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu s tímto programem:
1. Řešení statutu Mateřské školy v Dobré.
2. Záměr prodeje parcely č. 9/4 v K.ú. Dobrá.
3. Různé.
4. Závěr.

Velkoobjemov˘ kontejner – harmonogram
30. 9. až 1. 10.

— 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)

2. 10. až 3. 10.

— u skladu Mlékárny Olešnice ve St. dědině (býv. obchod Jednoty)
— naproti čp. 120 — ve směru na Vrchy, cestou za mlékárnou

4. 10. až 6. 10.

— u hřiště TJ SOKOL (Sparta)
— u bytovky čp. 309 (u dřevoskladu)

7. 10. až 8. 10.

— u mostu na Skalici
— u železné lávky („Kačabar”)

9. 10. až 10. 10. — autobusová zastávka „Na Skotni” směr Pazderna
— autobusová zastávka „U lesa” („U Křibíka”)
11. 10. až 13. 10. — na Kamenci, naproti čp. 722 (cesta k VÚHŽ)
— směr F–M, naproti čp. 146 (u hřbitova)
14.1 0. až 15. 10. — k Nošovicím, naproti čp. 650 (autobus. zast. „U nádraží”,
na rozcestí rovně z hlavní silnice na konci ulice)
— směr Nošovice, u vlečky k pivovaru
Sběr papíru z domácností proběhne v sobotu 12. 10. 2002 v době od 8 do 12
hodin. Občané, kteří se takto chtějí bezplatně zbavit starého papíru, nechť tento
svážou do balíků a navrší před svůj rodinný dům. Svědomitější občany žádáme
o roztřídění papíru na časopisy, noviny a jiný papír.
Milan Stypka, starosta obce
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Policie České republiky, Obvodní oddělení Dobrá — informace pro občany v rámci

„Roku ochrany rekreaãních objektÛ”
Před ukončením chatařské sezóny mají občané možnost vyzvednout si na obvodních odděleních, ve které se jejich chata nachází, samolepku a pod pořadovým číslem v evidenci bude k číslu a jménu majitele uvedeno číslo mobilního nebo jiného
telefonního čísla, o kterém si občan myslí, že je nejvhodnějším a nejrychlejším kontaktem ze strany policie po zjištění vloupání do objektu.
Vzhledem k tomu, že náš okres patří k lokalitě s počtem asi 10 000 rekreačních objektů a nemohou být všichni zájemci o samolepku uspokojeni, policie nabízí tuto
službu taky v případě, kdy samolepka nebude k zaevidování podmínkou.
Policisté budou během výkonu služby po kontrole objektu, zanechávat kontrolní
lístky (samozřejmě, pokud bude vhodné místo na zanechání tohoto lístku), na který
uvedou č. objektu, místo, datum a poznámku o stavu kontrolovaného objektu.
V případě vloupání do objektu mohou policisté blíže určit dobu, ve které ke spáchání trestného činu došlo.
Kpt. Bc. Radan Filip, zástupce vedoucího Obvodního oddělení Dobrá

Informace Krajského úfiadu v Ostravû — Kraj pfied branou EU
Další programové dokumenty — RDP a SOPy
V současné době, a to jak na úrovni státu, tak krajů velmi intenzivně probíhá příprava na čerpání tzv. strukturálních fondů, které mají napomoci vyrovnat rozdíly
mezi jednotlivými regiony členských zemí Unie a zemí kandidátských.
V minulém článku jsme se seznámili s nutností připravit programové dokumenty
pro čerpání ze strukturálních fondů. Hovořili jsme především o Společném regionálním operačním programu, který bude v kompetenci jednotlivých regionů soudržnosti.
Základním a nejdůležitějším dokumentem pro čerpání prostředků Evropské unie
je a bude Národní rozvojový plán, který obsahuje popis všech regionů a sektorů ČR.
Stanoví také základní osy a cíle, kterých by za pomocí prostředků Evropské unie
mělo být dosaženo. Dále obsahuje finanční rámec, kde je stanoven objem prostředků určený na každý jednotlivý operační program či programový dokument. Na
Národní rozvojový plán pak navazuje skladba operačních programů, a to Společný
regionální operační program (který známe z minulého článku) a 6 sektorových operačních programů. Tak jako v případě Společného regionálního operačního programu doporučila Evropská komise zpracovat namísto 7 regionálních operačních
programů jeden Společný regionální operační program pro všechny regiony soudržnosti vyjma Prahy, vyjádřila Komise i doporučení směrem k sektorovým operačním programům, a to ve smyslu snížení počtu připravovaných sektorových operačních programů ze šesti na tři. Ministerstva se však rozhodla toto doporučení neakceptovat a v současné době se připravují:
• Sektorový operační program Průmysl (Evropská komise doporučila zpracování)
• Sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů (Evropská komise doporučila
zpracování)
• Sektorový operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství
(Evropská komise doporučila zpracování)
• Sektorový operační program Doprava a spoje (Evropská komise zpracování
nedoporučila)
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• Sektorový operační program Životního prostředí (Evropská komise zpracování
nedoporučila)
• Sektorový operační program Rozvoj cestovního ruchu a lázeňství (Evropská
komise zpracování nedoporučila)
Sektorové se nazývají proto, že na jejich základě budou podpůrné programy vyhlašovány, realizovány a kontrolovány jednotlivými sektory neboli ministerstvy.
I příprava a zpracování těchto sektorových operačních programů je v kompetenci
jednotlivých ministerstev. Jednotlivá ministerstva si následně (rok 2003—2004)
pravděpodobně vybudují pracoviště, která budou mít na starosti poskytování informací o programu, sběr a kontrolu předložených žádostí /projektů, jejich výběr, následnou kontrolu realizace projektu a využitých prostředků. Prostředky budou poskytnuty do toho regionu, který bude mít dostatek kvalitních a připravených projektů. Prostředky přidělené jednotlivým sektorům operačním programům nebudou
předem děleny mezi jednotlivé regiony.
Národní rozvojový plán i sektorové operační programy jsou přístupné na internetu. Národní rozvojový plán na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj
a sektorové operační programy na webových stránkách příslušných ministerstev.
Pokud bude dodržen stanovený harmonogram zpracování a schvalování programových dokumentů, tak po schválení všech programových dokumentů (národního, sektorových a společného regionálního) vládou ČR v listopadu 2002 budou
dokumenty předány k připomínkování a schválení Evropské komisi. Po schválení
Evropskou komisí a po vstupu do Evropské unie budou na základě schválených sektorových operačních programů a Společného regionálního operačního programu
vyhlašovány výzvy k předkládání projektů a tyto projekty pak budou spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie. Již nyní je ale nutné, aby byla zahájena
příprava na projektech, a aby po vstupu do Evropské unie mohly být peníze kvalitním projektům na jejich realizaci přiděleny. Dlužno poznamenat, že každý zájemce
o prostředky z Evropské unie musí znát programové dokumenty, ve kterých jsou definovány priority a opatření a na jejichž základě budou vyhlašovány již zmiňované
výzvy k předkládání projektů.
Ing. Josef Jalůvka, zástupce hejtmana MSK
e-mail: josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Místní knihovna v Dobré informuje
Jako každý rok proběhne týden knihoven, letos od 7. 10. do 11. 10. 2002. V tomto
týdnu vyhlašujeme amnestii pro zapomnětlivé čtenáře. Pro ty, kteří ještě naši knihovnu nenavštívili, máme týden otevřených dveří, všichni, kteří se chtějí přihlásit,
mají možnost registrace na rok 2002 zdarma. Pro všechny bude 1 hodina internetu
zdarma, dále bude probíhat prodej vyřazených knih po 2 Kč.
Již od 5. 9. 2002—8. 10. 2002 probíhá v knihovně literární soutěž, které se mohou
zúčastnit děti od 1. do 9. třídy, vyhodnocení s předáním cen bude 9. 10. 2002 v 15.30
hodin v knihovně. Naše knihovna se s Vaší pomocí hodlá podílet na celostátní
„PROVAZKIÁDĚ”.
Co je to PROVAZKIÁDA?
Čtenáři a ostatní uživatelé knihovny mohou svůj vztah ke knihovně vyjádřit tak,
že navážou jakýkoliv provázek, který přinesou nebo obdrží v knihovně. Tak bude
vznikat dlouhý provaz. Knihovny budou průběžně zasílat informace na http://provazkiada.knihovna.cz a zde také ostatní uvidí, jak si jejich knihovna stojí v porovnání s ostatními soutěžícími knihovnami.
Na Vaši návštěvu se těší Vaše knihovnice
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MO KDU–ČSL Dobrá zve všechny občany na

pfiedvolební sportovní odpoledne
konané v sobotu 19. října 2002 v tělocvičnách Základní školy v Dobré. Program:
* malá tělocvična
* velká tělocvična
• 15.30—16.30 hodin Cvičení pro děti a rodiče • 15.30—17.00 hodin Basketbal
• 16.45—17.45 hodin Step
• 17.00—18.30 hodin Fotbal
• 18.00—19.00 hodin Aerobic
• 18.30—20.30 hodin Volejbal
• 19.15—20.15 hodin Kalanetika
V průběhu cvičení je možné seznámit se s kandidáty a volebním programem
KDU-ČSL Dobrá pro komunální volby. Pro všechny zúčastněné je zajištěno bezplatné občerstvení.

Pozvánka na koncert – JIM McDONALD
Humanitární organizace ADRA Vás chce pozvat na koncert populárního zpěváka
křesťanské country Jima McDonalda. Výtěžek tohoto koncertu je určen na pomoc
obětem záplav v České republice, těm, kteří v průběhu několika hodin ztratili svůj
domov.
ADRA pomáhá obětem záplav již od července tohoto roku, kdy naši republiku postihly povodně na Blanensku. V současnosti působí v několika povodňových krizových oblastech: Ústecko, Děčínsko, Jižní Čechy, Mělnicko, Litoměřicko, Berounsko
a v Praze. Děkujeme.
Koncert se uskuteční 3. 10. 2002 v 18.00 hodin ve Frýdku–Místku, Národní dům.

Nabídky
Ceník a podmínky odbûru svaãin na mûsíc ¤ÍJEN 2002
Mléčné svačiny (8 dní): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kč/ks= 40 Kč
Svačinky jako od maminky (21 dní): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 Kč/ks = 157,50 Kč
Můžete si rovněž zvolit kombinaci s mléčnými svačinkami.
Podmínky odběru svačin:
Placení svačin — bude probíhat posledních pět pracovních dnů před začátkem nového měsíce. Dodržujte prosím tyto termíny z důvodu hladkého provozu.
Odhlášky — mléčné svačiny nelze odhlásit
— odhlášky svačin — svačiny je možno odhlásit den předem do 11 hodin osobně
v bufetu nebo telefonicky na čísle 604 621 089 i SMS (uveďte prosím jméno, třídu
a dobu nepřítomnosti)
— 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 hod. (do 4. přestávky) daného dne, budeme považovat za propadlé. Dle hygienických podmínek je
nesmíme skladovat.
Děkuji za pochopení
S pozdravem Dalibor Sklář, provozovatel bufetu
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Firma Mattys Group
Jifií Fluksa,
Příborská 12/1585 F-M, tel.č. 647555,
608 877 165.
Nabízí tyto služby — zateplování budov
• zednické práce
• zámkové dlažby
• opravy balkonů a teras
• renovace bytových jader
• malířské a natěračské práce
• tesařské, pokrývačské
• a klempířské práce.

JAROMÍR CARBOL — CAJAR
Prodej zdících materiálů v bývalé
cihelně v Bašce u Frýdku–Místku
558 649 027, 605 242 762,
e–mail: cajar@iol.cz

Stavíte?
Pak právě vám nabízíme různé
materiály pro RD, chaty, garáže,
průmyslové objekty:

• cihlový systém POROTHERM
• a CITHERM
• šedý pórobeton Třebovice
• stropy hurdis, miako a TriTreg
• lícové a vápenopísk. cihly
• základové a škvárobetonové tvárnice
• garážová vrata NOVOFERM
• cement, vápno, unimalt
• suché maltové a omítkové směsi
• 45PRINCE COLOR, UNIMKLT, V
• zateplovací systém MULTITHERM
• lepenky
• stavební nářadí
provozní doba:
od 1. 4. do 30. 11.
pondělí—pátek 7.00—16.30,
sobota 7.30—11.30
od 1. 12 do 31. 3.
pondělí—pátek 7.00—15.00,
sobota 7.00—16.30
Rádi Vám poradíme, proto neváhejte
a navštivte nás.

Firma JAN CARBOL,
Sokolovská 1347, Frýdek–Místek,
tel. č. 558 627 527, 602 741 231.
PLYNOFIKACE, TOPENÍ,
VODOINSTALACE
I NA SPLÁTKY BEZ RUČITELE.
Nabízí tyto služby — opravy, montáže
a revize plynových zařízení, práce
vodoinstalaterské a topenářské
— montážní práce účtujeme s 5% daní
— dodáváme plynové kotle dle výběru
— zákazníka
— dodáváme i 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.

âeskomoravská stavební
spofiitelna, a.s.
pro velký zájem o finanční produkty
rozšiřuje tým spolupracovníků.
Zajímá Vás samostatná a dynamická
práce s lidmi?
Očekáváte za nadprůměrné výkony také
nadprůměrné příjmy?
Chcete pracovat s vyhledávaným
finančním produktem?
Vyhovuje vám volná
pracovní doba?
Hledáte jistotu a perspektivu?
Máte zájem získat ještě
něco navíc?
Ano?
Pak jste na správné
adrese!
Právě s Liškou
se prosadíte!
Kontakt: paní Nedorostová, obchodní
vedoucí,
tel. č. 777 586 538.

Zpravodaj Obecního úřadu Dobrá, tel: 558 641 491—2; fax: 558 641 202; oudobra@dobra.cz. Nepravidelný
výtisk; zdarma. Za příspěvky a za texty v inzerci vydavatel neodpovídá. –Vyrobila tiskárna Beatris, Dobrá

