
INFORMACE O V¯SLEDKU VOLEB
do zastupitelstva obce Dobrá konan˘ch ve dnech

1. a 2. 11. 2002
Pro volby do zastupitelstva obce Dobrá byly registračnímu úřadu ve stanovené

lhůtě podány kandidátní listiny čtyř volebních stran — jedná se o 2 strany politické
a 2 strany sdružení nezávislých kandidátů. Po projednání všech náležitostí předlo-
žených kandidátních listin nebyly zjištěny žádné nedostatky a registrační úřad vy-
dal rozhodnutí o jejich registraci. Pod dohledem svědků rovněž vylosoval pořadí vo-
lebních stran na hlasovacím lístku. Proti rozhodnutí o registraci kandidátních listin
se nikdo z účastníků neodvolal, nikdo z uvedených kandidátů se nevzdal své kan-
didatury. Do obce se volí 15členné zastupitelstvo, všechny strany měly 15 kandi-
dátů.

Český statistický úřad podle výsledků převzatých od okrskových volebních ko-
misí zjistil tyto výsledky v obci:

Z celkového počtu 2339 osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů se do-
stavilo k volebním urnám 1342 občanů, což je cca 57% volební účast.

Volební straně č. 1 — Sdružení nezávislých kandidátů – Občané pro občany, která
získala celkem 5545 hlasů, bylo přiděleno 5 mandátů:

1. Milan Stypka  . . . . . . . . . 613 hlasů
2. Leona Bařinová  . . . . . . . 559 hlasů
3. Ladislav Březina  . . . . . . 428 hlasů
4. Tomáš Chýlek  . . . . . . . . 422 hlasů
5. Jiří Macháček . . . . . . . . . 380 hlasů

Volební straně č. 2 — Křesťanské a demokratické unii – Československé straně li-
dové, která získala celkem 5392 hlasů, bylo přiděleno rovněž 5 mandátů:

1. Jiří Carbol . . . . . . . . . . . . 625 hlasů
2. Richard Pastor  . . . . . . . . 512 hlasů
3. Antonín Gryžboň  . . . . . 461 hlasů
4. Alice Tancerová  . . . . . . . 446 hlasů
5. Jiří Tesarčík . . . . . . . . . . . 358 hlasů

1

www.dobra.cz   Obec Dobrá 22. listopadu 2002

Zpravodaj



Volební strana č. 3 — Komunistické straně Čech a Moravy, která získala celkem
4090 hlasů, byly přiděleny 3 mandáty:

1. Jiří Kaňok  . . . . . . . . . . . . 358 hlasů
2. Jiří Kratochvíl  . . . . . . . . .323 hlasů
3. Ladislav Žurek  . . . . . . . . 299 hlasů

Volební straně č. 4 — Nezávislí – sdružení nezávislých kandidátů, která získala
celkem 3101 hlasů, byly přiděleny 2 mandáty:

1. Jarmila Hankeová  . . . . . 331 hlasů
2. Kamil Zmuda . . . . . . . . . 293 hlasů

Radka Mohylová, registrační úřad

Ohlédnutí za volebním obdobím 1998—2002,
trochu statistiky a jak se mûnily názvy orgánÛ obce

Před 4 roky se volby do obecního zastupitelstva konaly ve dnech 13. a 14. listo-
padu. Kandidovaly 4 volební strany (zároveň se jednalo o strany politické) s těmito
pořadovými čísly na kandidátní listině : 

1. Občanská demokratická strana,
2. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
3. Komunistická strana Čech a Moravy
4. Česká strana sociálně demokratická
(Všechny volební strany měly 15 kandidátů)
O přidělení pořadového čísla na hlasovacím lístku rozhodovala místní volební

komise, kterou tvořili delegovaní zástupci z volebních stran.

Letos se konaly volby do zastupitelstva obce ve dnech 1. a 2. listopadu, rovněž
kandidovaly 4 volební strany, tentokrát jak politické strany, tak sdružení nezávislých
kandidátů. Podle novely volebního zákona se již nevytvořila místní volební komise,
ale v zákonem určených obecních úřadech se zřídil, tzv. registrační úřad. Pracovníci
registračního úřadu museli vykonat zkoušku odborné způsobilosti ze znalostí pří-
slušných zákonů. Pracovník registračního úřadu za přítomnosti svědků vylosoval
pořadová čísla pro jednotlivé volební strany. U nás losování dopadlo následovně:

1. Sdružení nezávislých kandidátů – občané pro občany
2. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
3. Komunistická strana Čech a Moravy
4. Sdružení nezávislých kandidátů

Pořadí volebních stran na hlasovacím lístku je kuriózně téměř totožné jako před 4 lety!

V r. 1998 bylo pořadí volebních stran a jejich zástupců, kteří získali mandát do
zastupitelstva, při účasti 60,2 % občanů následující:

1. KDU–ČSL 2. ODS 3. KSČM 4. ČSSD 
(6996 hlasů) 5 mandátů (6260 hlasů) 5 mandátů (4007 hlasů) 3 mandáty (1959 hlasů) 2 mandáty

Ing. Jiří Carbol  . . . . . . 874 Milan Stypka  . . . . . .638 JUDr. Oldřich Carbol 413 Ing. Jana Svádová  . . . . . 238
Ing. Antonín Gryžboň 584 Leona Bařinová . . . . 590 Jiří Kaňok  . . . . . . . . . .412 Radim Březina . . . . . . . . 204
Ing. Richard Pastor  . . 546 Ing. Ladislav Březina 534 Ladislav Žurek  . . . . . .300
Alice Tancerová . . . . . .525 Ing. Petr Dyba  . . . . . 485
Antonín Halata  . . . . . .521 Ing. Tomáš Chýlek  . 464
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A jak to dopadlo o 4 roky později? K volbám z celkového počtu 2339 voličů při-
šlo 1342 osob, tj. účast 57 % občanů (k volbám vás nepřišlo 997):

1. SNK občané pro občany 2. KDU–ČSL 3. KSČM 4. SNK
(5545 hlasů) 5 mandátů (5392 hlasy) 5 mandátů (4090 hlasů) 3 mandáty (3101 hlas) 2 mandáty

Milan Stypka  . . . . . . . 613 Ing. Jiří Carbol . . . . . 625 Jiří Kaňok  . . . . . . . . . .358 MUDr. Jarmila Hankeová 331
Bc. Leona Bařinová  . . 559 Ing. Richard Pastor . 512 Ing. Jiří Kratochvíl  . . .323 MVDr. Kamil Zmuda  . . 293
Ing. Ladislav Březina . 428 Ing. Antonín Gryžboň 461 Ladislav Žurek  . . . . . .299 
Ing. Tomáš Chýlek  . . . 422 Alice Tancerová . . . . 446
Jiří Macháček  . . . . . . . 380 Jiří Tesarčík  . . . . . . . 358 

V r. 1998 byl zvolen starostou Ing. Jiří Carbol (KDU–ČSL), zástupcem starosty Mi-
lan Stypka (ODS). Oba byli pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni. Členy obecní
rady byli zvoleni dále Ing. L. Březina (ODS), A. Tancerová (KDU–ČSL), a Ing. A. Gryž-
boň (KDU–ČSL). Členové rady a ostatní členové obecního zastupitelstva vykonávali
funkce ve svém volném čase a byli tedy neuvolněnými členy obecního zastupitel-
stva. V průběhu volebního období 1998—2002 došlo ke změnám ve složení zastupi-
telstva. Ze zastupitelstva odešel Ing. Petr Dyba a na jeho místo postoupil Václav
Moskva. Po jeho náhlém úmrtí se tak na uvolněné místo dostal Jiří Štec (všichni za
ODS).

V závěru roku 2000 Ing. Jiří Carbol nastoupil jako dlouhodobě uvolněný člen
nově vzniklého krajského zastupitelstva do funkce zástupce hejtmana a 26. 2. 2001
rezignoval na funkci starosty. Starostou byl zvolen dosavadní místostarosta Milan
Stypka a do funkce neuvolněného místostarosty nastoupil od 1. 3. 2001 Ing. Richard
Pastor (KDU–ČSL), který se tak zároveň stal členem rady obce.

Ustavující jednání nově zvoleného zastupitelstva obce bylo stanoveno na 13. 11.
2002. Jediným navrženým kandidátem, který kandidaturu přijal, byl dosavadní sta-
rosta Milan Stypka. Volba starosty proběhla neúspěšně ve dvou dvoukolových vol-
bách, přičemž navržený kandidát ani jednou nedosáhl potřebný počet 8 hlasů (hla-
sování se zúčastnilo pouze 8 z 15 členů zastupitelstva). Ustavující jednání bylo
proto přerušeno a Milan Stypka byl zastupitelstvem pověřen výkonem přenesené
působnosti, hospodařením obce podle schváleného rozpočtu a dalšími nezbytnými
úkoly v samostatné působnosti obce do doby zvolení starosty obce.

Kdo bude novým starostou a místostarostou, zda budou pro své funkce uvol-
něni či nikoliv se snad dozvíme na pokračování přerušeného jednání zastupitelstva,
a proto:  Zveme všechny občany na pokračování ustavujícího jednání nově zvole-
ného zastupitelstva obce, které se koná dne 27. listopadu 2002 v 17 hodin v res-
tauraci Obecník. Ing. Drahomíra Gongolová, vedoucí správního odboru

Frýdecká skládka, a.s. upozorňuje občany obce Dobrá, že svoz odpadů v ob-
dobí vánočních svátků proběhne ve dnech 23. 12. a 24. 12. 2002. Popelnice, které se
vyvážejí v úterý, připravte k odvozu již v pondělí. Osádka vozidla odveze převážnou
část v pondělí a v úterý na Štědrý den vyveze zbytek.



Informace Krajského úřadu v Ostravě

CÍLE STRUKTURÁLNÍ POLITIKY EU
V předchozích příspěvcích jsme se seznámili se základními programovými do-

kumenty, které je nutné připravit, aby ČR mohla čerpat finanční prostředky ze
strukturálních fondů.

Důležité je také seznámit se s tzv. „CÍLI“ strukturální politiky, které Evropská
unie definovala pro potřeby strukturální politiky. Tyto „CÍLE" jsou nutné pro určení,
které regiony mohou čerpat jakou výši finančního příspěvku. Podle výše hrubého
domácího produktu, nezaměstnanosti a dalších ukazatelů jsou regiony rozdělo-
vány do příslušných „CÍLŮ“.

Cíle jsou vlastně regionálně politická opatření. V 80. letech se záběr regionální
politiky rozšířil, což vedlo Evropské společenství v roce 1989 ke stanovení šesti,
resp. sedmi cílům se zaměřením na nejchudší oblasti Unie. Tyto cíle byly později
Agendou 2000 koncentrovány pro rozpočtové období 2000—2006 na tři. Dva regio-
nální tzv. vertikální, a jeden zaměřený na lidské zdroje, tzv. horizontální cíl.

Cíl č. 1 — určen zaostávajícím regionům na úrovni NUTS II, jejichž HDP na oby-
vatele je za poslední tři roky menší než 75% průměru EU (dle parity kupní síly), nej-
odlehlejším regionům (francouzské zámořské departmenty, Azorské ostrovy, Ma-
deira a Kanárské ostrovy) a řídce osídlené oblasti spadající do bývalého Cíle č. 6.
Toto kritérium splňuje celé území ČR s výjimkou Prahy. Regiony, které spadají do
této skupiny, ale nemohou uplatňovat nárok na ostatní Cíle. Regiony „Cíle 1“ jsou
považovány za nejvíce zaostávající a tudíž dostávají nejvyšší podporu. Mezi tyto
„regiony Cíle 1" například patří chudší regiony Portugalska, Španělska, Řecka a Ir-
ska. Podpora „regionů Cíle 1" může být čerpána ze všech čtyř složek strukturálních
fondů, přičemž největším poskytovatelem této pomoci je ERDF (Evropský regio-
nální rozvojový fond).

Cíl č. 2 — určen pro ekonomickou a sociální restrukturalizaci regionů s více než
75% HDP na obyvatele proti průměru EU, ale s vysokou nezaměstnaností, ve kte-
rých došlo k významným změnám v sektoru průmyslu a sektoru služeb, upadající
venkovské oblasti, hustě osídlené městské aglomerace s narůstajícími problémy
(bytová situace, kriminalita) a oblasti závislé na rybolovu. Tohoto cíle mohou do-
sáhnout také regiony, které sousedí s regiony spadajícími do cíle č. 1.

Cíl č. 3 — určen na podporu rozvoje lidských zdrojů k vytváření vyšší zaměstna-
nosti, zaměřený na modernizaci systémů vzdělávání a odborné přípravy a politiky
boje proti nezaměstnanosti. Projekty s tímto cílem jsou financovány výhradně
z ESF (Evropského sociálního fondu) a pomoc je dostupná všem členským státům
vyjma oblastí zařazených do Cíle 1.

Tyto cíle slouží k naplňování programů navrhovaných a řízených jednotlivými
členskými státy, představují celkem 94 % veškerých finančních prostředků poskyto-
vaných ze strukturálních fondů a tvoří dominantní formu politiky soudržnosti. Zby-
lých 6 % prostředků je určeno pro iniciativy navrhované a řízené Evropskou komisí
— meziregionální a přeshraniční spolupráce, technická asistence, pilotní projekty,
ekonomické inovační projekty a experimentální ověření v nových oblastech.

Kdyby již nyní byla Česká republika členským státem Evropské unie, pak by dle
definice Evropské unie vycházející z hodnoty hrubého domácího produktu na
hlavu všechny její regiony, s výjimkou města Prahy, mohly čerpat podporu na pro-
jekty v rámci „Cíle 1“. Většina z „NUTS II regionů“ České republiky má příjem rov-
nající se asi 50—60% průměrného příjmu EU. Jak již bylo řečeno výše, tato příjmová
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hladiny by většinu České republika kvalifikovala jako příjemce pomoci pro ty nej-
více zaostalé regiony. Příslušnost k „Cíli 1“ znamená vyšší množství peněz pro ši-
roké spektrum projektů včetně projektů na rozvoj venkova, na podporu odborného
školení a vzdělání, na rozvoj ekonomiky i infrastruktury. Znamená však i to, že pro
region je stanoveno nižší procento příspěvku ve spolufinancování projektů. „Spolu-
financování“ je důležitým principem, jímž se řídí využívání strukturálních fondů.
Podle tohoto principu musí být finanční příspěvek EU doplněn příspěvkem z do-
mácích zdrojů. Regiony v kategorii „Cíl 1“ muší rovněž přispět, avšak nižším pro-
centem než ostatní regiony. EU například pokryje až 75% nákladů v oblastech zařa-
zených pod Cíl 1.

Město Praha má podle odhadů EU průměrný příjem na hlavu rovnající se asi
120% průměrného příjmu Unie. To znamená — samozřejmě v průměru — že město
Praha je bohatší, než řada regionů v západní Evropě. Proto bude zařazena do Cíle č. 2.

Ing. Josef Jalůvka, Zástupce hejtmana kraje

Milí ãtenáfii a náv‰tûvníci knihovny,
jako každoročně, i letos jsme pro vás připravily předvánoční prodej nových knih
s 10% slevou, v některých případech až 20%, například knihy z nakladatelství
Amulet.

Knihy budeme prodávat od 18. listopadu do 12. prosince, vždy v půjčovní době,
tj. pondělí 12—15 hodin a úterý a čtvrtek 9—11, 12—17.30 hodin.

Těšíme se, že naší nabídky využijete.
Dále bychom chtěli oznámit, že ve dnech 30. a 31. 12. 2002 bude knihovna uza-

vřena.
Přejeme příjemné a poklidné Vánoce a hodně zdraví, štěstí a pohody po celý

příští rok. Vaše knihovnice

SNK — Nezávislí — sdružení nezávislých kandidátů děkuje touto cestou všem
občanům, kteří nás volili a slibujeme, že budeme v nastávajícím volebním období
pracovat pro občany prostřednictvím MUDr. Jarmily Hankeové a MVDr Kamila
Zmudy, kteří se stali členy zastupitelstva obce Dobrá.

Výbor základní organizace KSČ, děkuje všem členům a sympatizujícím obča-
nům, kteří přispěli k dobrým výsledkům voleb do senátu a zastupitelstva obce.
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Firma KNYCL — přijímá objednávky
na vánoční krůty, cena 60 Kč/kg. 

Objednávky přijímá: Dobrá, obuv paní
Šulíkové , tel. č. 558 641 780. 

Krůty se budou prodávat 12. 12. 2002
na parkovišti u kostela

ve 14.00 hodin.

Sběrna druhotných surovin
v Dobré,
pan Dilík,

oznamuje, že v zimním období je
provozovna otevřena

pouze v soboty vždy od 9.00 do 12.00
hodin.

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy



Vánoční dárek pro dobré občany
z Dobré.

Autoškola JISKRA nabízí:
— získání řidičského průkazu sk. B
— 4 700 Kč
— a sk. AM, A 1, A
— školení řidičů + přezkoušení

Kontakt: úterý a čtvrtek 14.30—16.00
hod v budově OÚ Dobrá 

Tel.č. 603 442 920, 608 122 522.

ART REALITY, s. r. o., Tržní 24,
Frýdek–Místek,

tel. č. 559 439 297, 778 297 774
se na Vás, občané, obrací s nabídkou
svých služeb a také s prosbou o pře-

dání informací o naší realitní kanceláři
mezi přáteli a známými, kteří by chtěli

využít naší nabídky:
— zabýváme se zprostředkováním
— koupě a prodeje bytů, domů
— a pozemků 
— pomáháme s vyřizováním hypoték,
— úvěrů a půjček na bydlení, ale i spo-
— třebních či podnikatelských úvěrů
— můžeme pomoci s řešením dluhu
— na nájemném.
Neváhejte svůj problém řešit ihned. 

Veškeré informace a konzultace po-
skytujeme zdarma.

Jsme tu pro vás denně
od 8.00 do 16.30 hodin,

buď na telefonu nebo v kanceláři na
místeckém náměstí v podloubí —

nad železářstvím v 1. poschodí
(Tržní 24).

Těšíme se na návštěvu.
Středisko korespondenčních kurzů

Ostrava opět nabízí:
Korespondenční kurz studia BIBLE.
Možno objednat i jiné korespondenční

kurzy!
Adresa: Středisko korespondenčních

kurzů, Kopaniny 13,
709 42 Ostrava–Mariánské hory.

Sportovní komise při OÚ Dobrá
ve spolupráci s OÚ Dobrá vyhlašuje:

3. ročník
MIKULÁŠSKÉHO VOLEJBALOVÉHO
TURNAJE smíšených amatérských

družstev v sobotu 7. prosince
2002 v tělocvičně ZŠ Dobrá.

Prezentace od 7.30 hodin, začátek
turnaje 8.30 hodin.

Startovné 80 Kč na osobu (v ceně
občerstvení). Informace a přihlášky

s 50% zálohou nejpozději
do 29. listopadu 2002

na adrese A.Tancerová, Dobrá 556,
tel. č. 558 641 602.

ý V družstvu min. 2 ženy a 4 muži,
v 5 členném družstvu 2 ženy a 3

muži. Kapitán družstva starší 18 let!
Omezený počet družstev

Sportovní komise při OÚ Dobrá ve
spolupráci s OÚ Dobrá vyhlašuje:

3. ročník COPA DOBRÁ — turnaj
amatérských družstev v sálové
kopané v sobotu 4. ledna 2003

v tělocvičně ZŠ Dobrá.
Prezentace od 8.00 hodin, začátek

turnaje v 8.30 hodin. Podmínky
účasti:

1. amatérské družstvo tvořeno max. 6
1. členy (4 hráči v poli + 2 střídači)

2. hráči starší 18 let, zápas 2 ´10 minut

3. přihlášky s 50% zálohou nejpozději
1. do 27. 12. 2002
na adrese: A. Tancerová, Dobrá 556,

tel.č. 558 641 602.
Startovné 80 Kč na osobu.
Omezený počet družstev!

NA OBĚ AKCE SRDEČNĚ ZVOU
A TĚŠÍ SE POŘADATELÉ

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


