
Vážení občané Dobré,

začal nám nový rok. Chvíli to bude trvat než přestaneme na konci letopočtu
psát dvojku a začneme žít v roce 2003, ale zvykneme si, tak jako si člověk musí ne-
ustále zvykat na novoty ve své práci, ve svém okolí a mnohdy i ve svém životě.

Co všechno nám rok 2003 přinese – nikdo z nás neví. Já se domnívám, že záleží
především na nás a na lidech vedle kterých žijeme, i na těch, které jen potkáváme,
když jdeme do práce, abychom se na sebe usmáli, když se zdravíme, abychom si
vzájemně vyměnili pár slov se sousedem přes plot a probrali jak jde život, aby-
chom měli kam zajít, když nám není zrovna lehko u srdce, abychom si nedělali na-
schvály a neztrpčovali si život hádkami a malichernými spory o pár jablek – to je
v moci nás všech. Rozhlédněme se, co věcí se okolo nás děje a kolik z nich doká-
žeme změnit. Ať kolem nás prší nebo zase příliš svítí slunce – jsou to věci, na které
jsme malí páni. Tak proč být ještě v tomto prazvláštním a nelogickém světě zlí je-
den na druhého? Nezapomeňte, že sdílená starost je poloviční starost a sdílená ra-
dost je dvojnásobná radost!

Chtěla bych Vám všem do roku 2003 popřát zdraví, lásku, rodinnou pohodu,
dětem bezpečnou cestu do školy a bezpečný návrat domů, porozumění, toleranci
a shovívavost s námi se všemi.

Alice Tancerová, místostarostka

4. jednání zastupitelstva obce Dobrá 
proběhne v pondělí 27. ledna 2003 v 17.00 hodin v obřadní síni

budovy obecního úřadu.
Program jednání: 1. Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu.

2. Stanovení počtu členů kontrolního a finančního výboru,
volba členů kontrolního a finančního výboru.

3. Záměr prodeje pozemku parc. č. 1712/1 k. ú. Dobrá
4. Povolení výjimky z územního plánu.
5. Vykoupení příjezdové cesty.
6. Rozpočtové opatření č. 4.
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2003.
8. Prodej pozemku parc.č. 28/2 v k. ú. Dobrá – smlouva.
9. Různé.

10. Zpráva návrhové komise.
11. Závěr. Ing. Jiří Macháček, starosta obce
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Zmûny, které pfiinesla reforma státní správy
Po ukončení činnosti okresních úřadů došlo ke změnám. Městský úřad ve Frýdku

–Místku poskytl občanům tyto informace:
Městský úřad Frýdek–Místek bude od 1. ledna 2003 sídlit ve stávajících administ-

rativních budovách na ulici Radniční 1148, 1149 a 10 a nově také v části budovy bý-
valého Okresního úřadu na ulici Palackého 115 (konkrétně v nové přístavbě a v tzv.
spojovací části budovy). Hlavním vchodem do budovy Městského úřadu na ulici Pa-
lackého 115 bude vchod v nové přístavbě.

Městský úřad Frýdek–Místek (dřívější OkÚ) Palackého 115, 738 02 Frýdek–Místek
Platí pro: • odbor dopravy a silničního hospodářství (oddělení evidence silnič-

ních vozidel, odd. řidičských oprávnění a přestupků)
• odbor vnitřních věcí (oddělení matriky, oddělení evidence obyvatel,
občanských průkazů a cestovních dokladů, přestupkové oddělení)
• odbor sociálních služeb a zdravotnictví
• odbor sociální péče a státní podpory (odddělení státní sociální pod-

pory a úsek kompenzací zdravotního handicapu)
• odbor životního prostředí a zemědělství

Městský úřad Frýdek–Místek, Radniční 1148, 738 02 Frýdek–Místek
Platí pro: • obecní živnostenský úřad

• odbor správy obecního majetku
• Stavební úřad
• finanční odbor
• investiční odbor
• odbor územního a ekonomického rozvoje
• odbor kancelář starosty
• odbor školství, kultury, mládeže a sportu
• odbor dopravy a silničního hospodářství (oddělení správy dopravy

a pozemních komunikací)
• oddělení krizového řízení a požární ochrany
• personální oddělení

Městský úřad Frýdek–Místek, Radniční 1149, 738 22 Frýdek–Místek
Platí pro: odbor sociální péče a státní podpory (úsek péče o nezaměstnané, úsek

péče o rodinu a dítě, úsek péče o seniory a zdravotně postižené občany)

Informace k vyfiizování prvního obãanského prÛkazu 15let˘ch
Připomínáme, jak postupovat při vyřizování 1. občanského průkazu (1. OP) po

zániku okresních úřadů.
Za občana mladšího 15 let o vydání 1. OP žádá jeho zákonný zástupce a to nej-

dříve 60 dnů před dovršením věku, nejpozději v den dovršení 15 let na obecním
úřadě pověřeném vedením matrik (matričním úřadě) podle místa trvalého pobytu.

Při podání žádosti o vydání občanského průkazu je třeba předložit tyto doklady:
— rodný list dítěte
— 1 fotografii o rozměrech 35 × 45 mm současné podoby
— osvědčení o státním občanství České republiky.

Žádost o vydání Osvědčení o státním občanství České republiky se podává na
matričním úřadě v úředních hodinách (pondělí, středa 8 až 17 h). Za občana mlad-
šího 15 let žádost podává jeho rodič. Občan starší 15 let žádá sám a k prokázání své
totožnosti přivede svědka, např. rodiče, starší sourozence apod.

2



3

Je třeba předložit tyto doklady:
— OP přítomného rodiče, příp. příbuzného
— oddací list rodičů vydaný před 1. 7. 2001 nebo rodné listy obou rodičů
— rodný list 15letého

Matriční úřad žádost zašle na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor
vnitřních věcí, který vystaví osvědčení o státním občanství a zašle žadateli do místa
bydliště. Okresní úřad osvědčení vydával na počkání, nyní musíte počítat s tím, že
osvědčení bude zasláno ve lhůtě do 30 dnů. Získat osvědčení na počkání lze v pří-
padě, že budete žádat osobně na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Os-
travě.Vydání osvědčení o státním občanství je při vyřízení 1. OP osvobozeno od
správního poplatku, který jinak činí 100 Kč.

Státní občanství ČR lze prokázat i platným cestovním pasem dítěte, nebo zápi-
sem v pase rodičů učiněným po 1. 7. 2000. V takovém případě není třeba vyřizovat
osvědčení o státním občanství.

Jak postupovat v případě ztráty, odcizení, zničení nebo poškození dokladu totož-
nosti?

Občan je povinen po zjištění události neprodleně učinit ohlášení a to osobně do
protokolu.

Oznámení o ztrátě, odcizení, zničení nebo poškození dokladu totožnosti přijímá
každý obecní úřad pověřený vedením matrik.

Policie ČR přijímá pouze hlášení, když k odcizení občanského průkazu došlo
v souvislosti s trestnou činností.

Občan je povinen do 10 dnů od sepsání protokolu požádat o vydání nového ob-
čanského průkazu.

Vydávání, výměnu řidičských průkazů
zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Tím je pro občany naší obce

Městský úřad Frýdek-Místek.V praxi to znamená, že své záležitosti, týkající se řidič-
ských průkazů, si vyřídíte v budově bývalého okresního úřadu – boční přístavba –
na ul. Palackého ve 3. poschodí. Úředníci již nejsou za přepážkami, ale v uzavře-
ných kancelářích. Občané jsou k jednotlivým úředníkům přiděleni podle abecedy,
tj. podle příjmení žadatele. Úřední hodiny: pondělí a středa od 8 do 17 hodin, čtvr-
tek od 8 do 12 hodin.

Při žádosti o výměnu řidičského průkazu žadatel doloží:
— platný občanský průkaz
— 1 fotografii současné podoby
— stávající řidičský průkaz
— žadatel starší 60 let doklad o lékařské prohlídce platné ještě alespoň 1 rok.

Ing. Drahomíra Gongolová, vedoucí správního odboru

Zápis dûtí do 1. roãníku Základní ‰koly v Dobré 
se koná ve čtvrtek 6. února 2003 od 13.00 do 17.00 hodin ve třídě 1. A. Zapisují se
děti narozené od 1. 9. 1996 do 31. 8. 1997. Vezměte rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz.
Příspěvek na pořízení jednotných pytlíků k lavici a sedaček na židli činí 100 Kč.

Mgr. Eva Nováková, ředitelka ZŠ



Informace Krajského úfiadu Moravskoslezského kraje
Aktuální vývoj – příprava na vstup do Evropské unie v regionu Moravskoslezsko.
Společný regionální operační program – SROP (základní dokument pro získání fi-

nanční pomoci do regionu) bude dopracován v průběhu prosince 2002. Poté, co bude
SROP schválen vládou ČR (předpokládá se přelom roku 2002/2003) bude předložen ke
schválení Evropské komisi. Ta jej posoudí a případné připomínky předloží v průběhu
roku 2003. Za předpokladu vstupu do EU k 1. 5. 2004 a schválení SROP Evropskou ko-
misí na přelomu roku 2003—2004, bude moci ČR a tím Moravskoslezsko plně čerpat ev-
ropské prostředky od pololetí roku 2004.

Regionální rada je definována zákonem o podpoře regionálního rozvoje, čís.
248/2000 Sb., a v našem regionu plní její úkoly zastupitelstvo kraje. Regionální rada za-
bezpečuje vypracování a realizaci programů spolufinancovaných ze strukturálních
fondů a úkoly spojené s využíváním finančních prostředků ze strukturálních fondů, ze-
jména rozhoduje o jejich využití na jednotlivá opatření a aktivity, a odpovídá za efektivní
využívání těchto prostředků, za kontrolu hospodaření s těmito prostředky a za realizaci
přijatých kontrolních opatření. V praxi (po vstupu do EU) to bude znamenat především
hodnocení a posuzování předložených projektů. Již nyní se Regionální rada vyjadřuje
k přípravě na vstup do EU např. formou připomínek k SROP. Technickou podobu bude
Regionální radě vykonávat oddělení integrace a strukturálních fondů v rámci odboru re-
gionálního rozvoje Krajského úřadu.

Výbor regionálního rozvoje je definován také zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje. Výbor regionálního rozvoje sleduje a vyhodnocuje realizaci po-
moci poskytované ze strukturálních fondů a předkládá Regionální radě návrhy řešení
a dalšího postupu. Je to v podstatě monitorovací podvýbor. Tento Výbor již také působí
na území regionu a vyjadřuje se především k problematice regionálního rozvoje kraje
a přípravě na vstup do EU, předkládá své návrhy a doporučení zastupitelstvu kraje. Po
vstupu do EU bude Výbor regionálního rozvoje plnit tzv.monitorovacího podvýboru.
V jednotlivých regionech bude zodpovědný za celkový monitoring a přípravu dílčích
a závěrečných hodnotících zpráv o SROP. Technickou podporu mu bude vykonávat od-
dělení integrace a strukturálních fondů v rámci odboru regionálního rozvoje Krajského
úřadu.

Sekretariát regionální rady – činnosti tohoto odborného útvaru bude zabezpečovat
oddělení integrace a strukturálních fondů v rámci odboru regionálního rozvoje Kraj-
ského úřadu. Toto oddělení bude kromě zajišťování chodu Regionální rady a Výboru re-
gionálního rozvoje poskytovat poradenství potenciálním předkladatelům, zajišťovat in-
formační kampaň o SROP a jeho možnostech, sbírat projekty a kontrolovat jejich for-
mální správnost, připravovat vyhodnocení programu, vykonávat kontrolní návštěvy
projektů apod. Oddělení bude s největší pravděpodobností zapojeno i do přípravy a re-
alizace programu Phare 2003 (příprava bude zahájena na počátku roku 2003). Oddělení
integrace a strukturálních fondů je při svém vzniku tvořeno 3 lidmi a v průběhu roku
2003-2004 bude dle aktuálních potřeb počet zaměstnanců navýšen.

Role měst a obcí, podnikatelů a neziskových organizací za předpokladu, že vstou-
píme do EU a bude schválen SROP je velmi důležitá a výjimečná. Bude velmi důležité
mít připraven dostatek vhodných a kvalitních projektů, které by mohly aspirovat na
příspěvek ze strukturálních fondů. Již dnes je nutné myslet na tzv. „absorpční kapa-
citu“, která se stala v poslední době téměř zaklínadlem a strašákem, že nebudeme umět
plně využít nám vyčleněné prostředky na projekty.

Každý region si v roce 2003 vybuduje tzv. „síť poradenských organizací", která bude
k dispozici všem předkladatelům k přípravě žádostí o podporu a dalších náležitostí nut-
ných při čerpání evropských prostředků. V září 2002 byla v tisku zveřejněna výzva
k předložení nabídek pro zařazení do této sítě. Mezi základními podmínkami byla zna-
lost předstupních a strukturálních fondů, zkušenosti s přípravou či realizací projektů,
jazyková vybavenost apod. Zastupitelstvo kraje v roli Regionální rady dne 12. 12. 2002
projednalo návrh na složení této sítě a od ledna 2003 bude zahájen tzv. „konzultační

4



proces" zaměřený na osvětu a podporu organizací tak, aby po vstupu do EU bylo zajiš-
těno dostatečné množství kvalitních a připravených projektů, které budou moci získat
spolufinancování ze strukturálních fondů.

Již dnes je na odboru regionálního rozvoje evidováno cca 700 projektových návrhů,
které je nutno zpracovat do podrobnější podoby, tak aby mohly být následně předloženy
do některého z vyhlášených programů. Právě síť organizací by měla být nápomocna
a zřejmě na komerční bázi pomoci předkladateli projektu projekt upravit a zpracovat
tak, aby uspěl ve výběru a získal příspěvek (až 75 %) ze strukturálních fondů EU.

Od podzimu 2003 se předpokládá zahájení informační kampaně, která bude zamě-
řena již konkrétně na přípravu a následnou realizaci SROP v regionu Moravskoslezsko.
Cílovou skupinou budou všichni potencionální předkladatelé projektů na území regi-
onu.

Ing. Josef Jalůvka, zástupce hejtmana kraje
e-mail: josef.jaluvka@kr-moravskoslezsky.cz

Informace Severomoravsk˘ch vodovodÛ a kanalizací
Ostrava a. s.

Vyhlášení cen vodného a stočného pro rok 2003.
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti ze dne 25. 11. 2002 bylo

rozhodnuto s platností od 1. ledna 2003 uplatnit následující ceny v Kč za 1 m3:
(ceny uvedeny bez DPH)
Voda pitná (vodné) 17,22 Kč
Voda odvedená (stočné) 15,56 Kč
K takto uvedeným cenám vodného a stočného nutno přičíst DPH 5%.

Zpráva o ãinnosti Klubu seniorÛ za rok 2002
V roce 2002 jsme začali naši činnost v polovině ledna večírkem v restauraci

„Obecník“. Navštívili jsme 5 divadelních představení a uspořádali 4 zájezdy. První
se uskutečnil 15. května do zoologické zahrady v Ostravě a do Havířovského muzea.
Další se konal 19. června na termální koupaliště Bešeňova (Slovenská republika).
V červenci jsme se nechali vyvést autobusem na Lysou horu a kochali se pohledem
na naše krásné Beskydy. Posledním zájezdem 10. září byla návštěva zámku v Kar-
viné a lázní Darkov. Dalšími akcemi byly vycházky a výjezdy autobusem nebo vla-
kem do okolí. Byla to exkurze do pivovaru, výšlap na Prašivou, na Nové Dvory –
Ranč, návštěva Hájku ve Frýdku, procházka Dobraticemi, výjezd vlakem na Čelad-
nou, výstavu obrazů ve Frýdlantě nad Ostravicí. Vycházkou na Skalici jsme ukončili
tento rok.Naší další tradicí je opékání párků na Spartě, které se konalo tento rok
2krát. Fotbalisté v čele s L. Březinou nám ochotně vychází vstříc, za což jim patří náš
dík. 4. prosince jsme se sešli na výroční členské schůzi s malým pohoštěním, na
které nám přispěla sponzorským darem paní Hranická, za což jí moc děkujeme.
Tuto naší zprávu zakončíme s přáním pevného zdraví, pokoje a porozumění mezi
všemi lidmi okolo nás.

Za výbor Klubu seniorů Marie Carbolová

Zmûna ordinaãních hodin 
MUDr. Petr Moravec, praktický lékař MUDr. Iva Kučerová, dětská ordinace
31.1.2003 pátek 31. 1. 2003 pátek 7.30—9.00 hodin 
zastupuje MUDr.Ulman 10. 2. 2003 pondělí 9.30—11.00 hodin

5



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

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy
firma E N E S P O, Ostrava

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

• plovoucí podlahy •
Buničitá 201, 739 32 Vratimov,

tel.: 800 555 558 – bezplatná linka,
fax: 596 733 312

e-mail: enespo@enespo.cz,
www.branyvrata.cz

Firma EWEREST – střešní systémy,
Palkovice č. 306, tel. č. 558 656 137,

mobil 608 111 316, nabízí:
prodej střešních krytin a materiálů,

doprava zboží zdarma, prodej
a montáže střešních oken, tesařské

práce, klempířské a pokrývačské práce,
stavby a rekonstrukce střech, ploché

střechy (opravy s životností až 40 let),
drobné opravy na střeše, rozpočty

zdarma.

FOTOATELIÉR
DAMA, 

v budově obecního úřadu v Dobré
č. 230, tel. 558 641 313, kl.15
nabízí maturantům nafocení
kvalitního maturitního tabla

za bezkonkurenční cenu
(3 různé záběry po dvou kusech

tj. 6 fotografií jen za 210 Kč).

Fotíme v různých variantách —
černobíle, barevně, v hnědém

i zeleném tónování.

Zhotovíme foto na různé legitimace,
nafotíme svatby, reportáže atd.

Otevřeno denně:
pondělí—čtvrtek 9.00—16.30,

pátek 9.00—16.30


