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VáÏení spoluobãané,
dovoluji si vás oslovit touto cestou v souvislosti se vzrůstající vlnou vandalismu
v naší obci. Během svého dosavadního krátkého působení ve funkci starosty, sleduji
se znepokojením narůstající projevy vandalského chování. Myslím, že když ne
všichni, tak alespoň velká většina z vás občanů Dobré, mi dáte za pravdu. Vždyť
k tomu, aby člověk tyto projevy zaregistroval, stačí mít jen otevřené oči. Stačí k tomu
procházka obcí po sobotách a nedělích a už s údivem zjišťujeme, že tam, kde ještě
v pátek stála nepoškozená dopravní značka, už stojí značka polámaná, pokřivená,
či jinak poničená. To v lepším případě. Někdy už značka nestojí vůbec, leží vyvrá-
cená na zemi, v příkopu, nebo je bezohledně hozená na plot někoho z vás. To, že ná-
sledné opravy či nákupy nových značek stojí nemalé částky z obecního rozpočtu,
snad ani nemusím připomínat.

Množí se i další nevítaná vandalství. Barvou pocákané autobusové zastávky, po-
malované pomníky padlým v centru obce, poškozené osvětlení v parku u školy
a spousta dalších.

Jeden z případů je ovšem opravdu závažný. Neznámí, tak zvaní „hrdinové“, opa-
kovaně v nočních hodinách poškozují elektrický rozvaděč veřejného osvětlení ve
Staré dědině. Tento je pod napětím, takže si dokážete představit možné následky
spojené s tímto odsouzeníhodným činem.

Chtěl bych proto, milí spoluobčané, s Vaší podporou, vyhlásit boj proti těmto
nešvarům, dějícím se v naší obci. Choďme s očima otevřenýma, nebojme se okřik-
nout uličníka, kterého přistihneme „při činu“. Nebojme se zavolat na oddělení Po-
licie ČR v Dobré, pokud se staneme svědky poškozování majetku. Po mém osobním
jednání s mjr. Bc. Jiřím Řehou, náčelníkem místního oddělení Policie ČR, budou
příslušníci policie klást zvýšený důraz na prevenci, na kontrolní činnost v inkrimi-
novaných časech a na včasná řešení podnětů ze strany vás, občanů.

Děkuji vám za trpělivost, se kterou jste dočetli předešlé řádky a věřím, že když ne
všechny, tak alespoň některé z vás oslovily.

Kanalizaãní pfiípojky
Vážení spoluobčané, obracím se na ty z vás, kteří zaslali na OÚ Dobrá přihlášku

k připojení na splaškovou kanalizaci, jejíž výstavba proběhla v obci Dobrá v minu-
lých letech. Pokud máte vypracovaný projekt, stavební povolení, napojili jste se na
veřejnou část kanalizace a nemáte zatím přípojku zkolaudovánu, učiňte tak prosím
v co nejkratší době.
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Ty z vás, kteří podali přihlášku, mají projekt, ale ještě nezažádali o stavební po-
volení ať už z důvodů ekonomických, sociálních či jiných, chci upozornit na násle-
dující. Výstavba kanalizace byla prováděna s ohledem na nespornou ekologickou
potřebu tohoto díla a je určitě v zájmu každého, u koho je to technicky možné, aby
se na tuto kanalizaci napojil.V souvislosti s tím, mi dovolte citovat Zákon o vodovo-
dech a kanalizacích č. 274 z 10. července 2001, § 3 odstavec 8, kde stojí: „Obec
může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku
nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost při-
pojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné“.

Věřím, že v blížícím se jarním období přibude nových přípojek a splašková ka-
nalizace v obci bude stále více splňovat účel, ke kterému byla, díky mnohamiliono-
vým státním dotacím a nemalým finančním prostředkům z obecního rozpočtu vy-
budována. Ing. Jiří Macháček, starosta obce

Probûhlo 4. jednání zastupitelstva obce Dobrá
Dne 27. ledna 2003 v 17.00 hodin bylo zahájeno v prostorách obřadní síně v bu-

dově obecního úřadu Dobrá 4. jednání zastupitelstva obce Dobrá, které, jak všichni
ví, je veřejnou záležitostí a každý občan má právo se ho zúčastnit nejen jako poslu-
chač a divák, ale v závěrečné diskusi přispět svým postřehem, názorem, otázkou,
radou či kritikou.

A o čem jednali naši zastupitelé?
— stanovili počet členů kontrolního a finančního výboru na 7 a zvolili členy těchto

výborů. Předsedové výborů byli zvoleni již na 2. jednání zastupitelstva obce dne
27. 11. 2002. Je pravomocí zastupitelstva vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je
z funkce. Komise jsou poradním orgánem rady obce, ta jmenuje předsedy
a členy komisí. Pokud vás zajímá, kdo na jakém úseku pracuje, zjistíte to v pře-
hledné tabulce, která je součástí tohoto zpravodaje, přičemž předsedové výborů
a komisí jsou napsáni zvýrazněně.

— schválili záměr prodeje 400 m2 z parcely číslo 1712/1 k.ú. Dobrá
— projednali žádost o povolení výjimky z územního plánu obce, schválili povolení

výjimky z územního plánu na parc.č. 1438/9 k.ú. Dobrá z plochy určené k za-
hrádkářskému využití na plochu určenou pro výstavbu rodinného domu

— projednali žádost o vykoupení příjezdové cesty parc.č. 2356 k.ú. Dobrá a zamítli
tuto žádost. Cesta není obslužnou k žádnému obydlenému domku, zastupitel-
stvo nenašlo racionální důvod, proč by musela obec tuto cestu vlastnit.

— schválili rozpočtové opatření č. 4, které řeší účetní realitu konce roku 2002
— schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2003 o místním poplatku za provoz

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů. Podrobný článek k této vyhlášce rovněž najdete v tomto
čísle zpravodaje.

— schválili znění kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 28/2 v k.ú. Dobrá. Zá-
měr prodeje pozemku byl řádně schválen na jednání ZO č. 18 dne 18. 3. 2002,
poté byl záměr zveřejněn na úřední desce a ve stanovené lhůtě projevil zájem
pouze jeden kupec, který je v době, kdy připravuji tento materiál již majitelem
výše uvedeného pozemku.
V bodě „různé“ se rozpoutala bouřlivá diskuse nejen mezi členy zastupitelstva

obce, ale i mezi přítomnými občany, kterých byla „kupodivu“, plná obřadní síň
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a kteří samozřejmě dostali od pana starosty prostor k vyjádření svých námitek a kri-
tik. Občané se ptali na spoustu věcí, které neodmyslitelně k obecnímu životu patří:
— firma Carbol řešila pohledávku u obce,
— dotaz na povolení pro přejezd lávky přes řeku Morávku – povolenky platí do

31. 3. 2003
— je-li možno prodat byt v tzv. „lentilkách“. Ano je to možné, i přes to zůstává obec

20 let majitelem bytu.
— bývalý vojenský objekt — obec má zájem v případě, že se objekt bude moci ko-

merčně využívat, v případě, kdy by bylo možno objekt využívat pouze na huma-
nitární účely by obec neměla dostatek finančních prostředků, členům ZO je
jasné, že objekt by měl být pro obec přínosem, nikoliv zátěží, čekáme na vyjá-
dření příslušných ministerstev.
A mnoho dalších a dalších dotazů, které se mně zde nevejdou. Pokud budou mít

občané zájem dozvědět se vše a podrobně, zápis z jednání ZO a usnesení z jednání
je k nahlédnutí na obecním úřadě v Dobré.

Děkujeme všem občanům, kterým na rozdíl od let minulých, kdy na jednání za-
stupitelstva obce chodili 2—3 občané, není jedno co se v obci děje a TĚŠÍME SE, až
se jednání zastupitelstva obce přestěhuje do sálu restaurace Obecník, odkud se pro
nezájem občanů přestěhovalo do obřadní síně obecního úřadu v Dobré.

Alice Tancerová, místostarostka

SLOÎENÍ V¯BORÒ A KOMISÍ PRO OBDOBÍ 2002—2006

Výbor SNK – Občané KDU–ČSL KSČM Nezávislí –
pro občany SNK

Kontrolní Jiří Štec Ing.Antonín Gryžboň, JUDr. Oldřich Carbol, Jiří Březina,
Václav Lehnert Ing. Lumír Berka Tomáš Kupča

Finanční Ing.Taťána Kociánová Ing. Richard Pastor, Bohumil Matušek, Ing. Ludmila Baranová,
Libuše Pohludková Radim Bürger Mgr.Radomila Vaníčková

Komise SNK – Občané KDU–ČSL KSČM Nezávislí –
pro občany SNK

Investiční Ing. Tomáš Chýlek, Antonín Halata, Jiří Kaňok, František Jelének
Libor Mlčák Martin Tesarčík Jaromír Carbol

Životního Mgr. Milan Stypka, Michal Novák Václav Pantlík, Vladimír Bonk,
prostředí Ing. Břetislav Vláčil František Hamada MVDr. Kamil Zmuda

Sociální Marie Carbolová Eva Peterková Květa Žurková, MUDr.
Milada Vojkovská Jarmila Hankeová

Sportovní Ing. Ladislav Březina Alice Tancerová, Kamil Klimunda René Križák,
Jana Golíková, Josef Dobeš
Luděk Kubíček

Kulturní Bc. Leona Bařinová, Jiří Tesarčík, Ladislav Žurek Radana Weismannová,
Mgr. Eva Nováková, Vojtěška Gavlasová Iva Moskvová
Ludmila Hrstková, 
Antonín Hradílek



Problém souãasnosti – obchvat
Spoluobčané, a zvláště vy, kterých se výstavba obchvatu nejvíce dotýká, prosím

vás o spolupráci.
Jistě víte, že problémů s výstavbou obchvatu je velmi mnoho, ale pro každého je

nejdůležitější právě ten, jež se mu děje „pod nosem“. Je opravdu třeba obrnit se tr-
pělivostí, všem je nám jasné, že nákladní automobily nemohou na staveniště létat
vzduchem, ale na druhé straně jsou zde dána jakási pravidla, která musí být dodr-
žována. Jedná se zejména o pravidla:

1. které komunikace a v jakém směru se mohou používat
2. jakým způsobem bude prováděn úklid komunikací
3. jakým způsobem bude prováděna očista nákladních vozidel před výjezdem ze
3. staveniště

Dne 4. února 2003 proběhlo v kanceláři místostarostky jednání, kterého se zú-
častnili pan Ing. Klimša z Ostravských dopravních staveb a pan Kořistka – vrchní
stavbyvedoucí rovněž z Ostravských dopravních staveb. Hlavním bodem tohoto
jednání byly stížnosti občanů. Závěry jsou následující:

Ad 1. Pro příjezd vozidel na staveniště v lokalitě Dobrá – Stará dědina je určena
komunikace vedoucí mezi prodejnou barvy–laky a prodejnou s holandským nábyt-
kem, kolem tlakové stanice plynu. Pro výjezd vozidel je v dané lokalitě vytýčená ko-
munikace ve Staré dědině, kdy nákladní vozidla vjíždějí na křižovatce u mlékárny
Olešnice a jedou ve směru na Dobrou–střed a na hlavní silnici vyjíždějí křižovatkou
naproti restaurace Oráč. Další příjezdovou komunikací pro stavební vozidla je ko-
munikace směr na Pazdernou, za mostkem přes Bílý potok vpravo, bývalá komuni-
kace, dnes je to již staveniště. Samozřejmě, že nákladní vozidla používají hlavní
cesty ve směru na Frýdek–Místek, na Český Těšín a na Nošovice. Co se týká obce
Dobrá, nesmějí auta používat jiných komunikací, než které jsem vám popsala a ne-
smějí je používat ani v jiném směru, než je povoleno. Pokud tak budou činit, pro-
sím občany, aby si poznamenali SPZ vozidla a datum, kdy k události došlo a toto
mně neprodleně oznámili na obecní úřad.

Ad 2. V tomto bodě byla kritizována především rychlost projíždějících vozidel,
jež očistu komunikace provádějí. Byl zde dán slib, že auta provádějící očistu budou
jezdit přiměřeně rychle, tzn. pomalu.

Zástupci ODS byli upozorněni na to, že nákladní vozidla jezdí po Staré dědině
nepřiměřeně rychle vzhledem ke skutečnosti, že tudy chodí děti do a ze školy.
V současné době probíhá schvalovací řízení o umístění dopravních značek omezu-
jící rychlost na 30 km/h, což je minimální povolená rychlost. Doufám, ve prospěch
nás všech, že schvalovací řízení proběhne v co nejkratší době a dopravní značky
budou umístěny, aby se měla od čeho „odpíchnout“ naše „občanská policie“. Každé
nákladní vozidlo má evidenci své práce, která je čitelná z tzv. „kolečka“. V něm se za-
znamenává doba jízdy a také rychlost, kterou se dané vozidlo v daném čase pohy-
buje. Pokud si občan poznamená SPZ vozidla, den a čas, při podezření z nedodržení
rychlosti, dá se podle těchto iniciálu dohledat konkrétní viník a potrestat jej.

Ad 3. Jsou zde kladeny otázky, proč nejsou automobily ostříkány od bláta vodou
pod tlakem. Ve smlouvě, do které jsem měla možnost nahlédnout, je stanoveno, že
před vyjetím ze stavby musí být vozidla očištěna od bláta na „oklepových plo-
chách". Tam, kde není možnost využít k tomuto účelu zpevněné místní komuni-
kace, zřídí si tuto plochu dodavatel sám.
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Mohu-li občany Dobré alespoň mírně potěšit, to nejhorší bude brzy za námi.
Skrývka zeminy bude ukončena v průběhu jarních měsíců a zhruba od prázdnin se
uleví i ostatním komunikacím, protože nákladní automobily budou využívat již do-
statečně zpevněného povrchu budoucího obchvatu k přístupu na staveniště. Snad
nám budou povětrnostní podmínky příznivě nakloněny a nedojde k časovému
skluzu v postupu práce. V lokalitách, kde došlo k rozježdění cesty, kterou vozidla vů-
bec používat neměly (cesta polní ve směru na Pazdernou kolem č.p. 386, 449, 268,
145 atd.), bude tato dána do původního stavu, jakmile to umožní počasí. Samo-
zřejmě platí i pro tuto oblast, že pokud dojde k opětovnému používání této cesty,
poznamenat si SPZ vozidla a hlásit tuto událost na obecní úřad. 

Vybavte se, prosím, funkční tužkou a poznámkovým blokem a telefonní číslo na
obecní úřad v Dobré každý občan zná. Předem děkuji za spolupráci a zpětnou kon-
trolu plnění slibů firem provádějících realizaci stavby Obchvat–Dobrá.

Alice Tancerová, místostarostka

Obec Dobrá nabízí k pronájmu:
3 místnosti v budově č. p. 540 (u starého NV), nebytové prostory, vč. chodby na-

cházející se v přízemí, schodiště a WC v 1.NP budovy. Výměra místností je 36,2 m2

(celkem).
Písemné nabídky zašlete do 14. března 2003 na adresu: Obec Dobrá, 739 51

Dobrá č. p. 230.

Obecnû závaznou vyhlá‰ku obce Dobrá
č. 1/2003 o místním poplatku za svoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou zveřejňujeme
v tomto čísle zpravodaje, schválilo zastupitelstvo obce Dobrá na svém jednání dne
27. 1. 2003

Při pozorném čtení vám neunikne, že došlo k navýšení poplatku ze 300 Kč na
320 Kč na osobu starší 15 let, u osoby mladší 15 let se tento poplatek zvýšil z pů-
vodních 150 Kč na 160 Kč. Proč došlo k tomuto navýšení? Bohužel, ceny pohonných
hmot nejsou nejlevnější a jelikož se naše obec rozrůstá a přibývá nových rodinných
domů a tím nových sběrných míst, dochází ke zvýšení počtu ujetých kilometrů a ke
zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu. Ceny za zneškodnění a uložení odpadů
na skládce nám však také nezlevňují, ba právě naopak. Také plastových láhví nám
stále více přibývá a musí se kontejnery s plasty vyvážet každý týden, v letních měsí-
cích dokonce i 2krát týdně. Kontejnery na sklo se vyvážejí jednou za měsíc a je to
vzhledem k naplněnosti dostačující. Výjimečné naplnění až „po okraj“ je pouze
v prosinci, kdy zejména po datu 24. 12. dochází ke zvýšené spotřebě nápojů v ne-
vratných skleněných láhvích.

Mnozí občané však údajně ani nevědí, za co všechno v poplatku platí, z čeho je
tvořena tato částka?! Občan ve výši poplatku platí
— za sběr separovaného odpadu (plasty, sklo)
— za sběr nebezpečného odpadu
— za úklidovou akci s velkoobjemovými kontejnery
— za odstraňování černých skládek na území obce Dobrá
— za odpadkové koše na veřejném prostranství – autobusové zastávky, snažíme se

umísťovat odpadkové koše i v prostorách Dobré–střed i mimo autobusové
zastávky a zvýšit tak čistotu a úroveň centra naší obce (v souvislosti s těmito
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sběrnými nádobami, apeluji na všechny spoluobčany, aby si nepletli popelnici
s odpadkovým košem a nevyužívali tyto nádoby k účelům, ke kterým určeny ne-
jsou a také, aby nám je neznehodnocovali kopáním, převracením a prosím
všechny, aby si na zahradu pořídili vlastní nádoby na odpad a ty obecní nechali
obci a občanům, kteří je chtějí a využívají!)

— za odvoz popelnic (dle sdělení Frýdecké skládky a. s. nepatří do popelnice pouze
popel, jak si mnozí z názvu odvozují, ale ostatní tuhý domovní odpad, který nelze
vytřídit jiným způsobem). Svoz popelnic i v roce 2003 bude probíhat 1krát za 14 dní

— sběr papíru v tomto roce proběhne minimálně jednou a to způsobem, který se nám
v minulosti osvědčil, to znamená vyhlásíme „papírovou sobotu“, ve které nákladní
vozidla budou objíždět obec a z předem určených míst budou papír sbírat. O této
akci budou občané v dostatečném časovém předstihu informováni.
V roce 2002 nám firma Eko–Kom zaslala částku 50 000 Kč za to, že občané Dobré

provádějí separaci odpadů a využívají zejména služeb sběrných nádob na plasty
a sklo. Tato částka se samozřejmě odečítá z celkových nákladů a znamená v dů-
sledku nižší poplatek pro občany.

Co by měli občané také vědět:
— poplatek se stává povinný zavedením obecně závazné vyhlášky
— povinnost platit poplatek mají všechny fyzické osoby bez ohledu na množství vy-

produkovaného odpadu. Případná námitka fyzických osob o neprodukování ko-
munálního odpadu je neopodstatněná, vzhledem k tomu, že obec zajišťuje na
tomto úseku souhrn činností ve prospěch všech svých obyvatel

— poplatník je povinen sdělit správci poplatku požadované údaje nebo skutečnosti 
související s jeho poplatkovou povinností, aniž by byl k tomu písemně nebo jiným
způsobem vyzván a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy změna nastala

— nedojde-li k zaplacení poplatku v termínu splatnosti, může správce poplatku uložit
poplatníkovi sankci až do výše 50 % poplatku

— pro úplné dokončení poplatkového řízení v případech, že poplatkový dlužník ne-
plní své povinnosti peněžitého charakteru, je správce poplatku oprávněn využít
institut exekuce

— obec není povinna rozesílat jednotlivým poplatníkům Obecně závaznou vy-
hlášku ani na ni jiným způsobem upozornit. Každý poplatník je povinen seznámit
se s vyhláškou, na základě které mu vzniká poplatková povinnost. V případě neza-
placení místního poplatku včas, neznalost OZV poplatníka neomlouvá.

Vážení občané, nejsme tak bohatá obec, aby nás cizí vandalismus nechal ledově
chladnými. Je třeba si uvědomit, že každá nová černá skládka v katastru obce Dobrá
znamená vyšší investice do odpadového hospodářství a vyšší poplatek pro příští
rok. Nebuďme k těmto věcem otočeni zády a nebojme se chytit viníka při činu a dát
mu co proto (pokuta — žádné lynčování!). V obci Dobrá pracuje komise životního
prostředí jejímž předsedou je Mgr. Milan Stypka. Komise životního prostředí je po-
radním orgánem rady obce Dobrá při řešení nejrůznějších otázek z oblasti život-
ního prostředí, nakládání s komunálním odpadem, při umísťování kontejnerů na
plast a sklo a zjišťování aktuální potřeby těchto sběrných nádob – je to naše pro-
dloužená ruka i oko. Věřím, že členové komise Vaše názory, rady, připomínky a upo-
zornění budou velice pečlivě prošetřovat a budou rádi, že i ostatním občanům
Dobré není jedno, co se v obci děje. Přeji nám všem dobrou spolupráci.

Alice Tancerová, místostarostka
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Poplatek za psy 
Poplatek platí vlastník, který má trvalé bydliště v obci, za psa staršího 6 měsíců.

Nebude-li poplatek zaplacen ve stanoveném termínu, bude dlužná částka zvýšena
výměrem o 50 %. Při této příležitosti upozorňujeme na povinnost vlastníků psů tyto
řádně zajistit proti volnému pobíhání a také na řádné označení psů známkou.

Poplatek za 1 psa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Kč
Poplatek za každého dalšího psa  . . . . . . . . . 90 Kč
Poplatek za psa v bytovém domě . . . . . . . . . 100 Kč
Termín splatnosti poplatku je 31. března 2003, hotově do pokladny OÚ Dobrá,

kancelář č. 17. Jana Stachová

Pfiehled údajÛ o obãanech za rok 2002
V obci Dobrá bylo k 31. 12. 2002 trvale evidováno 2931 osob. Během roku 2002

se přihlásilo do Dobré 85 občanů a odhlásilo se 72 občanů. U 9 občanů byl zrušen
údaj o trvalém pobytu vzhledem k tomu, že se v obci dlouhodobě nezdržují.

Věková struktura obyvatel: předškolní děti 150
děti ZŠ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
občané 16—60 let  . . . . . . . 1890
občané 61—89 let  . . . . . . . . . 525
občané 90 let a více  . . . . . . . . 12

Nejstarší občan z Dobré se 18. 2. 2003 dožil 96 let.
V roce 2002 se narodilo celkem 27 dětí, a to 17 chlapců a 10 děvčat. Nejčastěji ro-

diče vybrali pro své dítě jméno Ondřej.
V Dobré bylo uzavřeno 13 občanských sňatků a 2 církevní sňatky. V obci Dobra-

tice byly uzavřeny 3 církevní sňatky, v obci Pazderná 1 církevní sňatek a v obci Voj-
kovice 3 církevní sňatky.

V roce 2002 zemřelo celkem 38 občanů z Dobré, z toho 21 mužů a 17 žen.
Karla Kulíková, matrikářka

Akce v Místní knihovnû Dobrá v bfieznu – mûsíci internetu
Ve středu 5. 3. 2003 ve 14.30 hodin vyhodnocení soutěže pro děti od 6—12 let

„Znáš obec, ve které je tvá knihovna?" , která probíhá od 3. 2. do 3. 3. Všichni účast-
níci soutěže budou odměněni malým dárkem a ti nejlepší se mohou zúčastnit další
akce „Noci s Andersenem“. 

Tato akce probíhá v celé České republice a letos poprvé i v některých knihov-
nách v Německu, Polsku a na Slovensku. Proběhne v noci z 28. na 29.3.2003. Děti
budou nocovat se svými knihovnicemi v knihovně. Je pro ně připraven bohatý pro-
gram.

Od 10. 3. do 14. 3. 2003 budou dny otevřených dveří a pro čtenáře 1 hodina in-
ternetu zdarma.

Od 17. 3. do 21. 3. 2003 Internet pro seniory, individuální školení pro zájemce
zdarma (je třeba předem domluvit termín). Bližší informace v knihovně.

Dagmar Španihelová, ředitelka MK

Zápis dûtí do Matefiské ‰koly v Dobré 
pro školní rok 2003/2004 se koná 4. března 2003 od 10.00 do 15.00 hodin v budově
mateřské školy v Dobré. Marie Němcová, ředitelka MŠ
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¤editelství Základní ‰koly Dobrá vyhla‰uje v˘bûrové fiízení
na místo vedoucí ‰kolní jídelny

Požadované předpoklady:
* odborné středoškolské vzdělání
* praxe v řídící funkci, pokud možno v oboru 
* základní znalosti příslušných hygienických a právních předpisů
* občanská a morální bezúhonnost doložena výpisem z evidence rejstříku trestů

ne starší než 3 měsíce
K písemné přihlášce doložte:
— životopis ( ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odbor-

ných znalostech a dovednostech týkajících se veřejného stravování) 
— ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení

o odborných kurzech
— výpis z rejstříku trestů, případně písemná žádost o poskytnutí těchto doku-

mentů 
Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 28. února 2003 na adresu:
Základní škola Dobrá, paní Platošová, 739 51 Dobrá 860.

Mgr. Eva Nováková, ředitelka ZŠ

Matematická tfiída v Z· Dobrá
Hlavním úkolem vzdělávacího procesu je co nejlépe připravit žáky na budoucí

povolání a praktický život. Základem je i podpora a rozvoj logického i tvůrčího myš-
lení, podpora geometrické představivosti, zavedení počítačů do výuky, prohloubení
znalostí z fyziky, chemie, jazyků, práce s literaturou…

V letošním roce jsme dali šanci všem dětem, které mají matematické nadání
anebo mají alespoň snahu získat více poznatků z matematiky a dalších přírodověd-
ných předmětů. Otevřeli jsme jednu šestou třídu s tímto zaměřením. Vzdělávací
program třídy je rozšířen o 2 hodiny matematiky týdně a 1 hodinu výpočetní tech-
niky. Do výuky jsou zařazovány i celoměsíční projekty, které předpokládají propo-
jení jednotlivých předmětů. Děti se učí formulovat své myšlenky, srozumitelně sa-
mostatně vyjadřovat pracovat v týmu, pracovat s literaturou.

V lednu jsme navštívili v rámci zeměpisu a fyziky Hvězdárnu a planetárium
v Ostravě. V dubnu se chystáme na třídenní matematické soustředění na Morávku.
V rámci Dne otevřených dveří 28. 1. 2003 se rodiče zúčastnili výuky v této třídě —
v matematice řešili spolu se svými dětmi různé úlohy, při kterých se dobře pobavili.
V dalších měsících chystáme se zapojit i do různých matematických soutěží.

Matematickou třídu budeme podle zájmu otevírat i v dalších letech. Žáci 5. roč-
níku, kteří máte zájem o matematiku, výpočetní techniku a další přírodovědné
předměty, přihlaste se k přijímacím zkouškám do konce března 2003 u své třídní
učitelky. Žáci z okolních škol obdrží informace o matematické třídě i písemnou při-
hlášku na své škole.

Přijímací řízení proběhne 14. dubna 2003 ve 13.30 hodin v ZŠ Dobrá.

Dne 28. ledna 2003 v Z· Dobrá probíhal Den otevfien˘ch dvefií
Rodiče měli možnost školu navštívit, prohlédnout si ji a prožít tak společně

s dětmi školní dopoledne.
Jednotlivé třídy I. stupně měly připraveny svůj program.
1. třída pod vedením paní učitelky Jiřiny Zachníkové předvedla rodičům projekt
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„zajímavé učení“. Byl to ukázkový blok hodin práce alternativní výuky podle Dal-
tonského plánu. Po ukončení ukázky následovala návštěva dětí sousední mateřské
školky, kde děti spolu navzájem komunikovaly. V závěru společně vyráběly papírová
zvířátka.

2. ročníky a paní učitelky Eva Novosadová a Radka Jelínková rodiče přivítaly
krátkým divadelním představením. Poté následovalo klubíčko přátelství všech zú-
častněných – tedy rodičů, učitelů i dětí, ve kterém si sdělovali své zážitky. Program
byl zakončen malováním portrétů rodičů a výborným pohoštěním.

3. a 4. třídy své rodiče překvapily znalostmi a hravostí, dokázaly, že „škola je
hrou“. Paní učitelky Kateřina Káňová, Markéta Turoňová, Ludmila Mrkvová
a Zdeňka Kasíková ve výuce využívaly integrace předmětů spojených s hrou a zába-
vou, do které zapojily i rodiče. Ve třídě pí uč. Káňové byla rodičům přisouzena úloha
dětí — a opačně — žáci plnili roli rodičů.

5. třídy opět zaujaly rodiče netradičním vyučovacím programem, který se proje-
voval širokou škálou použitých netradičních vyučovacích metod.

Kromě toho ve třídě paní učitelky Ireny Valoškové rodiče prožili vlastivědná „pu-
tování po české vlasti“ s mapou, křížovkami a vlastivědnými rébusy a mohli si tak
u šálku dobrého čaje ověřit své znalosti, důvtip a odvahu, za kterou dostali vysvěd-
čení.

Paní učitelka Alexandra Čerňáková měla pro rodiče svých žáků připraven ku-
chařský koutek. Ze společně přinesených surovin spolu s rodiči „ukuchtili“ výtečný
ovocný salát, na kterém si pak všichni pochutnali. Všichni zúčastnění byli vyzna-
menáni medailí. Snahu paní učitelky rodiče ocenili pěknými sponzorskými dary.

Zajímavý program s informativním zaměřením si pro své návštěvníky připravila
paní učitelka Lenka Nováková. Rodiče měli možnost navštívit Infocentrum naší
školy vybavené moderní počítačovou technikou a bohatou knihovnou. Žáci před-
vedli ukázkovou hodinu, jejíž cílem bylo vyhledávání informací do přírodovědy po-
mocí Diderotu, služeb Internetu a také nejnovějších encyklopedií.

Na druhém stupni jsme největší návštěvnost zaznamenali v šestých třídách. Zde
rodiče usedli do školních lavic především v hodinách přírodopisu a matematiky.

Ze zpřístupněných místností a odborných učeben byl zaznamenán největší zá-
jem o nově otevřené Infocentrum. Návštěvníci měli rovněž možnost nahlédnout do
školní kuchyňky, hudebny, speciálně vybavených učeben pro výuku informatiky,
chemie, fyziky, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Tyto prostory mohli bezpečně na-
jít podle barevných šipek umístěných na stěnách školních chodeb.

Při odchodu ze školy někteří rodiče ještě navštívili školní družinu.
Těžko říci, pro koho byl školní den, který strávily děti společně se svými rodiči

a vyučujícími ve třídách nebo odborných učebnách největším zážitkem. Pro
všechny se však stal jistě na dlouhou dobu nezapomenutelným.

Mgr. Irena Valošková, Mgr. Lenka Májová 

Informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Nov˘ program:
„Mûsíc ãeské a slovenské kulturní vzájemnosti“

Ministerstvo kultury České republiky vyhlašuje počínaje rokem 2003 program
pod názvem „Měsíc české a slovenské kulturní vzájemnosti“ a v této souvislosti byly



všechny kraje požádány o předání informace o tomto novém programu co nejšir-
šímu okruhu pořadatelů kulturních akcí.

Pořadatelé kulturních akcí, které se konají zcela či z části v měsíci říjnu přísluš-
ného roku a jsou zaměřeny na rozvoj česko—slovenské spolupráce, mají možnost
požádat zahraniční odbor Ministerstva kultury České republiky jako gestora pro-
gramu o zařazení kulturní akce splňující výše uvedené podmínky do seznamu Mě-
síce české a slovenské kulturní vzájemnosti. Zároveň se mohli též ucházet o fi-
nanční podporu v grantových řízeních, vyhlašovaných odbory umění a regionální
a národností kultury pro rok 2003. Počínaje rokem 2004 pak budou mít pořadatelé
těchto akcí možnost požádat i o udělení neinvestiční dotace z rozpočtu Minister-
stva kultury České republiky na jejich realizaci, a to v řádném grantovém řízení za-
hraničního odboru Ministerstva kultury.

Informace o uvedeném programu jsou k dispozici na internetových stránkách
Ministerstva kultury České republiky ( www.mkcr.cz) a též na Odboru kultury a pa-
mátkové péče Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana kraje, e-mail: jiri.carbol@kr-moravskoslezsky.cz

Aktuální v˘voj – pfiíprava na vstup do Evropské unie
v regionu Moravskoslezsko

Společný regionální operační program (SROP)
V prosinci 2002 byl dopracován Společný regionální operační program. V měsíci

lednu je předložen k projednání vládě ČR a následně bude poslán k posouzení Ev-
ropské komisi. V současné chvíli je SROP zveřejněn na webových stránkách Minis-
terstva pro místní rozvoj, které je řídícím orgánem programu. SROP obsahuje
kromě analýzy současného stavu regionů soudržnosti především priority a opatření
v jejichž rámci budou moci být po vstupu ČR do EU překládány projekty s žádostí
o spolufinancování, dále obsahuje finanční rámec programu a vymezení finanč-
ních prostředků pro jednotlivé regiony, v neposlední řadě také popis administrace
či implementace programu — tj. role ministerstva, regionu a dalších subjektů při
realizaci programu.

Regionální rada
Roli regionální rady vykonává v našem regionu zastupitelstvo kraje. V období

před vstupem do EU se vyjadřuje k přípravám na čerpání ze strukturálních fondů,
připomínkuje SROP a bude se podílet na přípravě programu PHARE 2003.

Výbor regionálního rozvoje
Působí v regionu již v současné době. Vyjadřuje se k SROP, připravuje připo-

mínky, posuzuje přípravu regionu na vstup do EU.

Sekretariát regionální rady
Jedná se o oddělení integrace a strukturálních fondů v rámci odboru regionál-

ního rozvoje krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Oddělení bylo zřízeno
v prosinci 2002. Oddělení bude zabezpečovat přípravu na strukturální fondy, bude
zapojeno do přípravy a realizace programu PHARE 2003 a po vstupu do EU
(1.5.2004) bude kontaktním místem pro předkládání projektů v rámci SROP.

PHARE 2003
V současné době probíhá příprava na implementaci programu PHARE 2003

(hospodářská a sociální soudržnost – investiční část). Smyslem tohoto programu, je
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příprava dotčených orgánů na čerpání prostředků ze strukturálních fondů, s důra-
zem na využití Společného regionálního operačního programu.

Na tomto projektu participuje vedle Ministerstva pro místní rozvoj — řídící or-
gán SROP, i Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu, jakožto řídící orgány příslušných sektorových operačních programů. Cel-
kový objem prostředků, který bude v průběhu programu PHARE 2003 alokován činí
cca 56 mil.eur (na tyto tři oblasti).

Jsou stanoveny intervenční oblasti –
zvýšení produktivity výrobního sektoru (MPO),
posílení rozvoje lidských zdrojů (MPSV) a
zlepšení úrovně infrastruktury spojené s podnikáním (MMR).

Prostředky v rámci programu PHARE 2003 budou moci využít všechny regiony
soudržnosti vyjma Prahy. Vyhlášení programu se předpokládá na přelomu roku
2003—2004. Bližší informace k programu budou známy ve druhém čtvrtletí 2003.

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

DEN ZDRAVÍ V DOBRÉ
v budově obecního úřadu (obřadní síň)

se uskuteční v úterý11. března2003 v době od 10 do 15 hodin.
Členové klubu PROJEKT ZDRAVÍ firmy NUTRA BONA vám nabízí možnost pro-

věřit si svůj zdravotní stav a tak si zajistit cílenou prevenci před vážnými civilizač-
ními chorobami.

Pro Vaše konkrétní potřeby nabízíme:
* měření cholesterolu
* měření krevního cukru
* měření krevního tlaku — zdarma
* měření tělního tuku — zdarma
* poradna pro výživu — zdarma
* ochutnávka českých nutraceutik – doplňků stavy — zdarma
Srdečně vás zvou členové klubu „PROJEKT ZDRAVÍ“.

Zmûna ordinaãní doby
Dětské středisko Dobrá – MUDr. Iva Kučerová

v době od 10. 3. 2003 do 14. 3. 2003
10. 3. 2003 pondělí 7.30—9.00 hodin
11. 3. 2003 úterý 7.30—9.00 hodin poradna pro kojence odpadá
12. 3. 2003 středa 14.30—16.00 hodin
13. 3. 2003 čtvrtek 7.30—9.00 hodin 
14. 3. 2003 pátek 7.30—9.00 hodin

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
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Pedikúra, manikúra, depilace
a nově od 13. 2. 2003

kosmetické služby
provozovna v budově Obecního

úřadu Dobrá – Soňa Lišková.

Změna provozní doby:
Pedikúra, manikúra, depilace
pondělí—středa 8.00—17.00 hodin

pátek pouze na objednávku
Kosmetika

čtvrtek 8.00—20.00 hodin
Objednávky přijímá na
mobil. č. 606 223 062

Mgr. Pavla Konůpková

a nabízí:
* kosmetickou poradnu *
* hloubkové čištění pleti *

* masáž obličeje a dekoltu *
* mikromasáž očního okolí *

* depilace chloupků *
* barvení řas a obočí *

STŘECHY 2003 – kompletní
dodávky materiálu pro vaši

střechu, pokrývačské a klempířské
práce, hydroizolační práce,

kvalita a rozumná cena,
nabízí firma Pavel SKOKAN,

Dobrá č.p. 716
Informace na tel.č./fax: 558 439 732,

mobil: 603 744 364, 608 965 996.

Firma ADAMS–CAR,
Petr Adamus,

tel.č. 604 475 770, 777 632 290
Nabízí opravy automobilů všech značek

karosárna + lakování

* kvalitně * levně *
Nabízí i přepravu automobilem Ford

Transit + vlek do 3 t,
i mezinárodní přeprava.

Poradenství ohledně havarovaných
automobilů.

Nabízíme i dovoz automobilů
ze zahraničí na objednávku.

Oprava spotřební elektroniky
FIRMA HEČKO LIBOR

Hnojník č. p. 4, mobil 604 607819

poskytuje tyto služby:

* opravy televizorů, videorekordérů,
kamer, wolkmenů, věží, rádií, autorádií,

magnetofonů, CD přehrávačů
a domácích elektrospotřebičů *

* montáže a opravy televizních antén *
* montáže digitálních a analogových

satelitů, UPC *
Firma se nachází v budově bývalého

Obecního úřadu Dobrá
(naproti rest. „U Oráče“)

Provozní doba:
pondělí—pátek 8—12, 13—15 hodin

NNNNaaaabbbb íííí ddddkkkkyyyy

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—16.00



Obecnû závazná vyhlá‰ka obce Dobrá ã. 1/2003
o místním poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání konaném dne 27. 1. 2003 usneslo vy-
dat podle ustanovení § 15 zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Správce poplatku

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Dobrá ( dále jen „správce poplatku" ) a v ří-
zení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a po-
platků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2
Poplatník

Poplatek platí
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek od-

veden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem,
tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvá-
dějí

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu

Čl. 3
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky činí 320 Kč
a je tvořena :

a) z částky 201 Kč za kalendářní rok a
b ) z částky 119,—Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných

nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady činily 119  Kč a byly rozúčtovány takto: — svoz 62 Kč

— sběr 57 Kč
2. Sazba poplatku pro děti do 15 let včetně činí 50 % sumy dle bodu (1)
3. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky činí 320 Kč

a je tvořena:
a) z částky 201 Kč za kalendářní rok a
b) z částky 119 Kč za kalendářní rok
4. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je ur-

čena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí popla-
tek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního mě-
síce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4
Splatnost

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.března a do 
30.června roku.
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Čl. 5
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zá-
nik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci, a to nejpozději
do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

2. Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zá-
nik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo
sloužící individuální rekreaci, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna na-
stala.

Čl. 6
Sankce

1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny.

2. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povin-
nost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zá-
kona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7
Lhůty pro vyměření

1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou
touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce ka-
lendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

2. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/ 1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 8
Snížení a prominutí poplatku

1. Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech
poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.

2. Poplatek může být snížen nebo může být prominut u osoby, která se v příslušném
kalendářním roce prokazatelně zdržuje déle než 9 měsíců v zahraničí. O počátku
a ukončení pobytu v zahraničí jsou tyto osoby povinny předložit správci poplatku pří-
slušný doklad (např. potvrzení zahraničního nebo tuzemského zaměstnavatele, pří-
padně potvrzení zahraniční nebo tuzemské školy, a to v souladu se zvláštním právním
předpisem) [1].

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.3/2001 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ze dne 17.12.2001.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2003

Ing. Jiří Macháček, starosta Alice Tancerová, místostarostka

Odkazy:
[1] § 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
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