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A znovu kanalizaãní pfiípojky
Milí občané, možná už budu některé z vás svým neustálým připomínáním ka-

nalizačních přípojek mírně řečeno „otravovat“, ale problémy, které nastaly kolem
ekologického vyhodnocení stavby splaškové kanalizace mne k tomu přímo nutí,
vlastně s ohledem na to, že zastávám funkci starosty obce, je to jedna z mých prvo-
řadých povinností. Uvedl jsem, že některé z vás asi budu „otravovat“ a máte pravdu.
Máte pravdu vy, kteří jste obdrželi smlouvy o napojení nemovitosti na veřejnou ka-
nalizaci, toto napojení jste zrealizovali, přípojky si nechali zkolaudovat a nyní vyu-
žíváte kanalizaci ke prospěchu svému a tím i obce. Ale jsou zde bohužel ještě takoví
vaši spoluobčané, kteří tyto smlouvy nerespektují, i když jim v napojení nic ne-
brání. Pracovníci obecního úřadu v současné době tyto smlouvy vyhodnocují
a těm, kterých se to týká, budou v krátké době rozesílány

Výzvy k provedení napojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci.

V těchto výzvách budou i stanovené termíny k provedení napojení. Nedodržení
těchto termínů bude bráno jako porušení smlouvy se všemi z toho vyplývajícími
následky a důsledky.

Chápu, že mnohým z vás to může znít tvrdě a rozkazovačně, ale věřte, že ani
mně to nečiní žádné potěšení. Musím však chránit zájmy obce a jejich občanů, po-
dotýkám všech občanů, a to se občas, bez nějakého skřípění zubů, bohužel ne-
obejde.

Samozřejmě, že s těmi, kteří budou chtít s námi ohledně těchto záležitostí jed-
nat, rádi jednat budeme a každý jednotlivý případ se budeme snažit řešit individu-
álně, s ohledem na všechny objektivní okolnosti. O tom, že tato poslední slova jsou
myšlena vážně, se už někteří občané při řešení kanalizačních přípojek stačili pře-
svědčit. V ulici u čísel popisných 351, 332 a 343 jsem už buď já osobně, nebo paní
místostarostka, spolu s předsedou investiční komise Ing. Tomášem Chýlkem, s ma-
jiteli domů jednali a myslím, že jednání dopadla k oboustranné spokojenosti. Dě-
kuji vám. Ing. Jiří Macháček, starosta
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MINISTERSTVO ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ INFORMUJE OBâANY
Příprava záměru „Silnice I/48 Frýdek – Místek – obchvat“ – zveřejňujeme ozná-

mení a dokumentaci dle zákona č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní pro-
středí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

Tato dokumentace je k nahlédnutí kdykoli v pracovní dobu na obecním úřadě
Dobrá po dobu 30 dnů počínaje dnem 26. 3. 2003, lze do dokumentace nahlédnout,
činit si výpisy, opisy, popř. kopie a podat písemné vyjádření. Tato vyjádření budou
shromažďována na obecním úřadě Dobrá, kontaktní osoba – Ing. Václav Kocich –
vedoucí stavebního úřadu Dobrá, Alice Tancerová – místostarostka obce Dobrá.

Upozornûní pro obãany
V rámci výstavby obchvatu obce Dobrá bude užívána místní komunikace v části

obce Stará dědina v obou směrech pouze do 11. 4. 2003, od tohoto data opět v jed-
nosměrném provozu.

Probûhlo 5. jednání zastupitelstva obce Dobrá
Dne 19. 3. 2003 proběhlo po předchozím zveřejnění jednání zastupitelstva obce

Dobrá, v pořadí již páté. Tradičně v 17.00 hod. pan starosta oficiálně zahájil toto jed-
nání v prostorách obřadní síně OÚ Dobrá a oproti jiným jednáním hned na úvod
nechal hlasovat o tom, aby se občané mohli ke každému projednávanému bodu vy-
jadřovat po připomínkách zastupitelů, nikoli až v samotném závěru celého jednání
ZO po projednání všech bodů programu – to bylo schváleno všemi přítomnými za-
stupiteli.

A o čem jsme jednali ?
— Zastupitelstvo obce (ZO) projednávalo schválení záměru darovat pozemky parc.

čísel 10/2 a 1402/2 o celkové výměře 1523 m2 Krajskému úřadu v Ostravě. Přes
tyto pozemky má být budován sjezd z obchvatu k průmyslové zóně Nošovice.
Původně měly být tyto pozemky vykupovány za cenu 150 Kč/m2, Krajský úřad
tyto peníze na odkup od státu obdržel, ale nakonec se rozhodl, že pozemky získá
bezplatně – darem. Obecní zastupitelstvo neschválilo záměr darovat tyto pozemky.

— Schválilo změnu územního plánu č.3, o kterou má zájem firma KPV Consulting
se sídlem v objektu panelárny ve Staré dědině .

— Zamítlo odkoupení soukromé části kanalizace v lokalitě Dobrá–Kamenec.
— Schválilo přijetí úvěru nebo půjčky do výše 1,5 mil. Kč.
— Projednali jsme žádost o dobudování přípojky veřejné kanalizace v lokalitě

Dobrá–Stará dědina a po dohodě se žadateli jsme se rozhodli tuto letos zrealizovat.
— Projednání bodu: záměr prodeje pozemku parc. č. 1320/30 v lokalitě Dobrá–Ka-

menec bylo staženo z jednání ZO, protože záměr prodeje byl již v minulosti ZO
schválen

— ZO bylo seznámeno s plánem činnosti finančního a kontrolního výboru pro rok
2003 a tyto schválilo.

— Přijali jsme obecné zásady pro stanovování platu ředitelky MŠ a ZŠ.
— Rovněž žádost ZŠ Dobrá o navýšení rozpočtu o částku 30 000 Kč za školní dru-

žinu byla přijata. 
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— A do třetice škola: ZO schválilo rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠ
Dobrá za rok 2002 do fondů (20 % fond odměn, 80 % rezervní fond – opravy,
vzdělávání a výchova).

— ZO schválilo přijetí neinvestičního daru od občana Dobré ve výši 20 000 Kč.
— Debata se rozproudila v souvislosti se schvalováním rozpočtu pro rok 2003.

Tento byl po úpravách rovněž schválen.
V bodě „různé“ řešilo ZO:
— výši odměn neuvolněným členům ZO za měsíc leden až březen

a pak se ještě samozřejmě debatovalo o různých problémech a vše je zazname-
náno v zápise z jednání ZO, který je k nahlédnutí na Obecním úřadě Dobrá.

Děkujeme všem občanům Dobré za účast na jednání ZO, opět nás byla celá ob-
řadní síň a svědčí to o tom, že vám nejsou lhostejné problémy naší obce.

Alice Tancerová – místostarostka

Územní plán
Na stavebním úřadě se mohou zájemci seznámit s vypracovaným návrhem

změny územního plánu č. 2 obce Dobrá. K nahlédnutí je také hlavní výkres a tex-
tová část schváleného územního plánu velkého územního celku Beskydy.

Ing. Václav Kocich, vedoucí stavebního úřadu

Povolení prÛjezdu pfies fieku Morávku mostem
Dobrá – Skalice pro rok 2003

Poplatek za vystavení nové karty 150 Kč 
Poplatek za aktivaci „staré“ karty 070 Kč
Aktivací „staré“ karty se rozumí aktivovat pro letošní rok kartu, kterou vlastníte

z loňského roku.
Upozorňujeme občany, že nosnost této „lávky“ je 2 tuny!
Termín splatnosti: 31. 5. 2003 na OÚ Dobrá

Poplatek za komunální odpady
Podle obecně závazné vyhlášky obce Dobrá č. 1/2003 o místním poplatku za

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, která byla v celém znění zveřejněna v minulém vydání zpra-
vodaje, je stanoven poplatek ve výši 320 Kč /osobu a rok, splatný ve dvou stejných
splátkách, vždy k 31. březnu a 30. červnu. Poplatník, který uhradí celou částku za
kalendářní rok najednou, obdrží červenou nálepku, kterou viditelně označí svou
popelnici. Ten poplatník, který hradí částku ve dvou splátkách, obdrží nálepku až
při platbě druhé části poplatku.

Do 30. června 2003 platí nálepka z minulého roku. Po tomto termínu, kdo ne-
bude mít novou, červenou nálepku, popelnice mu nebude vyvážena.

Poplatek za odpad se vybírá v úřední dny, tedy v pondělí a středu od 8.00—12.00
a 12.30—17.00 hodin, kancelář č. 17.



Poplatek za psa 
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

Upozornûní
Upozorňujeme občany, že horký – teplý popel, skelná vata a kameny ze za-

hrádky nepatří do popelnic. Pokud se toto ve sběrné nádobě nachází, tato nebude
„vyvezena“!

Velkoobjemov˘ kontejner – harmonogram rozmístûní
Již tradičně umožňuje obec svým občanům zbavit se přebytečného odpadu, ze-

jména takových rozměrů, jež se nevejdou do klasické popelnice. Předkládáme Vám
harmonogram rozmístění kontejnerů a prosíme všechny občany o pořádek a o ne-
přeplňování kontejnerů na jednotlivých stanovištích.

Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný, nebo jiným způsobem zdraví ohro-
žující odpad, stejně jako odpad doutnající či kapalný. Děkujeme. O sběru nebez-
pečného odpadu jste informováni rovněž na stránkách tohoto vydání zpravodaje. 

07. 4.—08. 4. ① u trati ČD, naproti č.p. 281 (žel. přejezd na Špici)
② u trati ČD, naproti č.p. 463 (autobus. zast. na Špici ze směru F–M,

první odbočka vpravo, na konci ulice)
09. 4.—10. 4. ① u skladu Mlékárny Olešnice ve Staré dědině (bývalý obchod Jednoty)
11. 4.—12. 4. ① u hřiště TJ Sokol (Sparta)

② u bytovky č. p. 309 (u dřevoskladu)
13. 4—14. 4. ① u mostu na Skalici

② u železné lávky („Kačabar“)
15. 4.—16. 4. ① autobusová zastávka „Na Skotni“ směr Pazderná

② autobusová zastávka „U lesa“ („U Křibíka“)
17. 4.—18. 4. ① na Kamenci, naproti č.p.722 (cesta k VÚHŽ)

② směr F–M, naproti č. p. 146 (u hřbitova)
22. 4.—23. 4. ① k Nošovicím, naproti č.p.650(autobusová zast. „U nádraží“, na roz-

cestí rovně z hlavní silnice na konci ulice)
② směr Nošovice, u vlečky k Pivovaru

Z důvodu výstavby obchvatu nemůžeme 2. kontejner umístit, jak bylo zvykem,
naproti č. p. 120 – ve směru na Vrchy, cestou za mlékárnou, a proto budou 2 kontej-
nery umístěny u skladu Mlékárny Olešnice – omlouváme se, po dokončení ob-
chvatu najdeme pro obyvatelé Vrchů strategicky výhodnější místo.

4



Harmonogram sbûru nebezpeãného odpadu
Sběr nebezpečného odpadu v obci Dobrá proběhne v sobotu 12. dubna 2003,

v době:
— u nádraží ČD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.00—08.30 hodin
— parkoviště u kostela  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 08.45—09.15 hodin
— Stará dědina – u skladu Mlékárny Olešnice 9.30—10.00 hodin

Sbûrné nádoby na plast a na sklo aneb jak se v Dobré
hází hrách na stûnu

Kdesi v Beskydách, poblíž mezinárodní silnice směřující do Polska, je vám ves-
nička s optimistickým názvem „Dobrá“. A v té vesničce žije si téměř 3000 obyvatel.
Pěkná mladá děvčata, chlapci jako lusk, dětí jako smetí, babičky a dědečkové, ma-
minky a tatínkové — no úplná idylka, řeknete si. Ale jako v každé pohádce, i v této
— není všechno úplně v pořádku. Ale víte Vy co ? Vezmeme to po pořádku!

Žili byli zákonodárci, a ti vymysleli zákon, aby lidé měli motivaci nevytvářet
smetiště tam, kde nejsou třeba. Kde se vzal tu se vzal obecní úřad zajásal, stanovil
si poplatek, aby jeho občané byli skutečně šťastni a spokojeni a mohli třídit od-
padky a za to mít i nějaké penízky zpět do své kapsičky, a jelikož byl opravdu rád, že
se tak může dít, zakoupil krásné barevné nádoby do kterých lidičky mohou tříděný
odpad odkládat. Žluté – ty jsou na plasty a zelené? Zelené, ty jsou na sklo! Žijí a jsou
človíčci, kteří poctivě jdou na úřad a zaplatí poplatek, který nám zákonodárci
umožnili zavést k tomu, aby lidé pěkně třídili (separovali) odpadky a pak také jdou
a správně ten odpad do nádob vyhodí. Ty nádoby jsou vám i s obrázkem! Je na něm
noha jak sešlapuje prázdnou láhev. Ano, znamená to, že před vhozením musí se lá-
hev takto zdeformovat a teprve poté se vhodí dovnitř. A co je na nich ještě zvlášt-
ního? Mají více otvorů než jeden jediný! Někdy opravdu stačí obejít nádobu z druhé
strany a koutkem očka nahlédnout dovnitř a kupodivu, ejhle – to by člověk neřekl,
ještě je tam z této strany místo!

Tak PROČ se válí kolem dokola spousta opuštěných prázdných nesešlápnutých
lahví z umělé hmoty? A PROČ to v okolí těchto nádob vypadá jako po vpádu tatar-
ských vojsk?

Mílí spoluobčané, to opravdu netuším!
Snad někomu se to líbí, ale vypravěči této pohádky, tomu se to nelíbí vůbec. Ně-

kde totiž tyto sběrné nádoby stojí na pozemcích, které jejich majitelé povolili k to-
muto účelu využívat. Jakpak se jim asi chodí kolem jejich pozemku, kde téměř před
očima roste prales volně pohozených lahví, rozbitých skel a ještě i spousta věcí,
které se NĚKOMU již nevešly do popelnice a které do sběrných nádob na plast
a sklo zcela určitě nepatří? Bolí je z toho u srdce a ostatní, kteří nejsou původci to-
hoto nepořádku – ty bolí u srdce taky .

Každá správná pohádka by měla mít „dobrý“ a šťastný konec. A já věřím tomu,
že sluníčko začne krásně hřát, stráně začnou rozmrzat a v hlavách lidí, těch co ne-
pořádek tento činí, začnou myšlenky na polepšení se vyvstávat. A až příště půjdete,
milí spoluobčané, na nedělní procházku za sluncem a budete po cestě míjet sběrné
nádoby zelené a žluté barvy, nebudete muset odvracet tváře na jinou světovou
stranu, protože kolem již bude krásně uklizeno a čisto a my všichni budeme vědět,
že jsme konečně pochopili,
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že pokud v nádobě není již místečko,
je třeba zvednout telefon a vytočit čísélečko 
a zeptat se v dědině:
„Co s tím vlastně zrobime?!"
Šťastný konec pohádky nám všem přeje

Alice Tancerová, místostarostka

Tradiãní pouÈ v Dobré
letos proběhne v sobotu a neděli 3. a 4. května 2003.

Velikonoãní strom
S blížícími se svátky jara se žáci naší Základní školy v Dobré pokusí o vytvoření

rekordu v počtu nashromážděných velikonočních kraslic, kterými ozdobíme strom
před vchodem do školy. Pokusíme se tak o založení nové tradice v obci Dobrá.

Zároveň vyhlašujeme soutěž o nejvýstižnější a nejvtipnější pojmenování tohoto
stromu.

Podílet se na této akci mohou i dospělí zaměstnanci školy a občané obce Dobrá.
Své výrobky i návrhy na pojmenování stromu můžete předat v přízemí školy škol-
nici paní Janě Golíkové nejpozději 7. dubna. Vajíčko by mělo být protažené šňůrkou
o délce alespoň 50 cm. Pracovníci školy spolu s dětmi velikonoční strom ozdobí.

Letošní první pokus bude svědčit o toleranci a chování všech, kteří kolem veli-
konočního stromu budou během svátků chodit. Bude zajímavé sledovat, zda veli-
konoční strom „přežije“ celé svátky, zda ho děti při nástupu do školy dne 22. dubna
uvidí stejně krásný jako před velikonočními prázdninami. Prosíme všechny naše
spoluobčany, aby svým přístupem a chováním byli dětem příkladem.

Mgr. Eva Nováková

¤ímskokatolická farnost Dobrá – velikonoãní svátky a poutû
— pofiad bohosluÏeb

Dobrá Dobratice Nižní Lhoty

17. 4. Zelený čtvrtek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.45  . . . . . 17.45  . . . . . . 15.30
18. 4. Velký pátek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.45  . . . . . 17.45  . . . . . . 15.30
19. 4. Bílá sobota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00  . . . . . 20.00  . . . . . . . . . —
20. 4. Zmrtvýchvstání Páně  . . . . . . . . . . 7.30, 10.30  . . . . . . 8.50  . . . . . . . 8.50
21. 4. Pondělí velikonočního oktávu  . . 7.30, 10.30  . . . . . . 8.50  . . . . . . . 8.50
27. 4. 2.neděle velikonoční  . . . . . . . . . . 7.30, 10.30  . . . . . . 8.50  . . . . . . . . . —
03. 5. sv. Filip a Jakub  . . . . . . . . . . . 7.30 (ke sv. Jiří)  . . . . . . 9.00  . . . . . . . . . —

Dobrá a Dobratice malá pouť
04. 5. 3. neděle velikonoční – . . . . . . . . . . 7.30, 9.00  . . 8.00, 9.30, 11.00  . . . —

Dobrá a Dobratice poutě  . . . . . . . . . . . .11.00
P. Petr Chovanec, administrátor
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Tfiíkrálová sbírka – podûkování
Ve dnech 3.—6. ledna 2003 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka organizovaná

celorepublikově Českou katolickou charitou. Osm skupinek koledníků navštívilo
v těchto dnech většinu našich domácností a vybralo částku 59 483 Kč. Děkuji touto
formou všem dárcům, kteří přispěli do sbírky jakoukoliv částkou na pomoc potřeb-
ným lidem a lidem v nouzi. Děkuji rovněž všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě
a průběhu sbírky jakýmkoliv způsobem podíleli.

Tříkrálová sbírka a koledování není jen o penězích, ale také o mezilidských vzta-
zích a vzájemné lidské soudržnosti, o čemž svědčilo také vřelé přijetí koledníků
v mnoha naších rodinách. I za toto děkuji a věřím, že i příští rok tuto sbírku znovu
společně podpoříme. Antonín Gryžboň

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 finanční pomoci do regionu) byl dopra-

cován v prosinci 2002 a předložen ke schválení vládě ČR, která jej v lednu 2003.
V únoru vláda ČR rozhodla o zrušení sektorového operačního programu Cestovní
ruch a lázeňství a jeho začlenění do SROP, a to jak jeho opatření, tak finančních pro-
středků. V současné chvíli to znamená, že stávající počet opatření v SROP, prioritě 6
– Cestovní ruch se zvýší ze dvou na čtyři opatření a objem finančních prostředků
bude také navýšen. V tuto chvíli byl zpracovatel SROP (firma DVH) pověřen úpra-
vou SROP ve smyslu vládního usnesení a ministerstvo pro místní rozvoj má do
konce března 2003 předložit vládě ČR novou, upravenou verzi SROP, jehož součástí
budou dvě nová opatření na podporu cestovního ruchu a lázeňství.

K tomuto kroku se vláda ČR rozhodla v návaznosti opakované doporučení Ev-
ropské komise, která nabádala ČR ke snížení počtu operačních programů v zájmu
zjednodušení vyjednávacího procesu a s ohledem na krátké období realizace ope-
račních programů po vstupu ČR do EU (2004 – 2006).

V únoru tedy vláda ČR kromě zrušení sektorového operačního programu (SROP)
Cestovní ruch a lázeňství rozhodla také o zrušení SOP Doprava a SOP Životní pro-
středí. Tyto dva SOP budou sloučeny do jednoho SOP Infrastruktura. Zpracováním
nového SOP bylo pověřeno ministerstvo životního prostředí.

Z příchozích příspěvků již víte, že právě realizace (implementace) SROP byla
svěřena regionům, a to především proto, aby rozhodování o výběru projektů, které
budou spolufinancovány z prostředků EU v rámci SROP, mohlo probíhat na regio-
nální úrovni, tedy tam, kde jsou známy problémy regionu. V poslední době se ale
množí signály, které poukazují na snahu ministerstva pro místní rozvoj, tuto regio-
nům již udělenou pravomoc a kompetenci opět omezit. To by znamenalo, že roz-
hodování o projektech nebude v kompetenci regionálních rad (Regionální rada je
definována zákonem o podpoře regionálního rozvoje, č. 248/2000 Sb., a v našem re-
gionu plní její úkoly zastupitelstvo kraje. Regionální rada zabezpečuje vypracování
a realizaci programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a úkoly spojené
s využíváním finančních prostředků ze strukturálních fondů, zejména 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 přija-
tých kontrolních opatření. Po vstupu do EU by to mělo znamenat především hodno-
cení a posuzování předložených projektů. Již nyní se Regionální rada vyjadřuje k pří-
pravě na vstup do EU, např. formou připomínek k SROP), ale že o projektech bude
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opět rozhodovat výběrová komise či výbor na úrovni centra, tedy ministerstva pro
místní rozvoj.

Vzhledem k tomu, že jedním ze základních principů realizace regionální politiky
EU je princip subsidiarity, který klade důraz na rozhodování na co nejnižší úrovni
(u SROP tedy přenos z centra na regiony), doufám, že centrální orgány nebudou
v tomto ohledu zpátečnické, ale naopak podpoří decentralizaci strukturálních
fondů v ČR tak, aby regiony (regionální rady) měly zachován svůj díl pravomocí
a rozhodování.

Indikativní seznam projektÛ – roz‰ífien˘ projektov˘ souhrn
Účelem tohoto Rozšířeného souhrnu II je získání aktuálních a rozšířených in-

formací o stávajících projektech a projektových záměrech evidovaných v Indikativ-
ním seznamu projektů Programu rozvoje kraje a získání nových informací o dosud
neevidovaných projektech v Moravskoslezském kraji.

Cílem je vytvoření přehledné databáze projektů, které zabezpečí absorpční ka-
pacitu kraje pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. Jedná se
tedy o vytvoření zásobárny projektů pro financování z prostředků Společného regi-
onálního operačního programu a sektorových operačních programů. V neposlední
řadě bude tento seznam projektů určen k využití pro rozvojové programy vyhlašo-
vané Moravskoslezským krajem a financované z prostředků krajského rozpočtu.

Východiskem pro formulář Rozšířený projektový souhrn II je formulář Projek-
tový souhrn, který zasílali předkladatelé projektů do evidence Indikativního se-
znamu projektů v rámci Programu rozvoje kraje již v průběhu roku 2002. Tento for-
mulář je rozšířením stávajícího formuláře Projektový souhrn o nová kriteria/infor-
mace.

Tento seznam projektů usnadní tok aktuálních informací přímo k evidovaným
předkladatelům, kteří budou informováni o nových programech a výzvách k před-
kládání projektů v rámci programů, financovaných z prostředků Moravskoslez-
ského kraje, státního rozpočtu a rozpočtu EU.

V měsíci březnu 2003 budou osloveni s požadavkem o doplnění údajů současní
přestavitelé projektů. Možnost doplnit nové projekty bude dána také subjektům,
kteří dosud žádné projektové souhrny nezaslali. Budou osloveny všechny obce
v Moravskoslezském kraji a prostřednictvím hospodářských komor také soukromí
podnikatelé a firmy. Výzva bude rovněž zveřejněna na webových stránkách kraje.

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

Podpora ubytování na venkovû
Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlásil další kolo tohoto

dotačního titulu.
Cíl programu:
1. zřízením nových ubytovacích kapacit ve venkovských oblastech vzniknou

nová pracovní místa, zejména pro ženy v ekonomicky slabých oblastech.
2. Dovolená na venkově je jednou z forem šetrného cestovního ruchu, který je

celosvětově podporován a vyhledáván a není v rozporu s požadavky na ochranu ži-
votního prostředí.

3. Podpora vybudování nových lůžek je spojena s podporou zkvalitnění služeb
a rozšíření nabídky trávení volného času především na venkově.
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Příjemcem podpory je podnikatelský subjekt – fyzická osoba v moravskoslez-
ském kraji.

Forma podpory:
1. Dotace budou poskytnuty vybraným žadatelům na vybudování každého jed-

noho nového lůžka včetně hygienického stacionáře v kategorii ubytování v sou-
kromí ve výši 15 tis. Kč, maximálně však do výše 180 tis. Kč

2. Možné použití dotace:
na vybudování nových lůžek včetně následujících doplňkových zařízení:
1. příslušenství a zařízení pokoje
2. na vybudování či obnovu hygienického stacionáře
3. na vybudování či obnovu kuchyně či kuchyňského koutu
3. Dotace bude poskytnuta na základě uzavřené smlouvy ve dvou splátkách,

z nichž první bude ve výši 50 % přiznané podpory
4. V případě zjištění nedodržení smluvních podmínek je příjemce povinen po-

skytnutou dotaci vrátit
5. Na dotaci není právní nárok
6. Dotace bude poskytnuta na základě smlouvy uzavřené na dobu čtyř let, při-

tom dotace musí být vyčerpána v průběhu 12 měsíců od data schválení přidělení
dotace žadateli.

Požadavky na žadatele:
1. Vlastní živnostenské oprávnění, kde předmětem podnikání jsou „Ubytovací

služby“ nebo „Hostinská činnost“ 
2. Je vlastníkem nemovitosti, v níž vytváří nová lůžka
3. Žadatel má trvale bydliště v dotčené obci min. od 1. 1. 2002
4. Vytvoří minimálně 4 nová lůžka
5. Bude poskytovat ubytování v dané nemovitosti nejméně další tři roky po po-

skytnutí dotace
6. Splní podmínky certifikace ubytovacích zařízení v agroturistice (ECEAT)

a získá tento certifikát
7. Dotace musí být vyčerpána v průběhu jednoho roku
Hodnocení projektu:
Podané žádosti budou posuzovány podle následujících kritérií:
1. vhodnost lokality pro rozvoj venkovské turistiky
2. množství ubytovacích kapacit v dané lokalitě
3. rozsah a kvalita doprovodných služeb, které bude ubytovatel nabízet
4. možnosti doprovodných služeb či programů z oblasti agroturistiky či venkov-

ské turistiky poskytovaných ubytovatelem 
5. plnost a kvalita zpracování projektu a projektového záměru
6. šetrnost akce k životnímu prostředí
Uzávěrka podání žádostí: 18. 4. 2003 včetně.
Více informací na adrese: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/dot_ubyt.html

Policie âeské republiky, obvodní oddûlení Dobrá informuje
Informace o bezpečnostní situaci v obci Dobrá za měsíce leden a únor 2003,

rady, doporučení.
V měsíci lednu 2003 bylo v obci Dobrá Policií ČR šetřeno celkem 6 trestných činů
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a to 1 ´ vloupání do osobního vozidla, 2 ´ vloupání do prodejních objektů, 1 ´ ublí-
žení na zdraví, 1 ´ vydírání, 1 ´ zpronevěra, dále celkem 9 přestupků, z toho 5 ma-
jetkového charakteru a v jednom případě došlo k narušení občanského soužití.

V měsíci únoru 2003 byly šetřeny celkem 3 trestné činy a to 2 ´ vloupání do
osobního vozidla, 1 ´ zanedbání povinné výživy, dále bylo šetřeno 5 přestupků, ve
všech případech se jednalo o narušení občanského soužití.

Za leden a únor 2003 došlo v obci k 11 dopravním nehodám s hmotnou škodou,
bez zranění, z toho 5 na silnici č. I/48 (hlavní tah Frýdek–Místek—Český Těšín).

Vzhledem k blížícímu se jarnímu období, což souvisí se zvýšenou koncentrací
cyklistů na komunikacích, si dovolujeme občany informovat jak má správně vypa-
dat vybavené jízdní kolo před jízdou.

Nezapomeňte, že i cyklista je řidič a jízdní kolo je vozidlo, na kterém nesmí chy-
bět žádná součást povinného vybavení.

Tyto části jsou povinné, pro každé jízdní kolo:
01. dvě na sobě nezávislé, účinné brzdy
02. jasně znějící zvonek
03. vpředu světlomet, bílé barvy
04. přední odrazka bílé barvy
05. zdroj elektrického proudu
06. vzadu svítilna se zadním obrysovým světlem
07. zadní odrazka červené barvy
08. oranžové odrazky na obou stranách pedálů
09. oranžové odrazky na paprscích kol
10. účinný kryt řetězu
11. zaslepené konce řidítek
Doplňkové vybavení jízdního kola.
Jízdní kolo může být dále vybaveno pomocným sedadlem (pro dítě) nebo po-

mocným motorkem, ale pouze při splnění podmínek daných podle příslušného zá-
kona. Mezi povinné vybavení již nepatří blatníky, ale z důvodu znečištění oděvu, je
policisté i nadále doporučují používat.

Od 1. 7. 2001 musí mít všechna kola uvedená na trh, po tomto datu, na snadno
dostupném místě (rámu) trvanlivě vyznačeno čitelné výrobní číslo nebo elektro-
nický nosič takové informace, který je pevně spojen s rámem jízdního kola. Sou-
časně od tohoto data nesmí být užito v silničním provozu za snížené viditelnosti
jízdní kolo, které není pro jízdu za snížené viditelnosti vybaveno. Další informace
naleznete na www.mvcr.cz.

Příště přineseme informace a doporučení pro bezpečnou jízdu na kole a nej-
častější příčiny zranění cyklistů.

Za obvodní oddělení Policie ČR, kpt. Bc. Radan Filip

Oãkování psÛ proti vzteklinû
V pondělí 7. dubna 2003 proběhne v Dobré očkování psů proti vzteklině na

těchto místech:
Obecní úřad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.30—17.00 hodin
Kamenec u mostu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.10—17.40 hodin
Podle zákona o veterinární péči musí být každý pes starší tří měsíců vakcinován

proti vzteklině. Očkování je prováděno na náklady chovatele. Poplatek za jednoho
psa činí 80 Kč a je splatný ihned na místě. Každý vakcinovaný pes obdrží i letos evi-
denční známku.
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Upozorňujeme chovatele, že náhradní očkování letos nebude prováděno,
a proto doporučujeme zúčastnit se této hromadné akce za výše uvedenou cenu.

NEZAPOMEŇTE OČKOVACÍ PRUKAZ SVÉHO PSA!

MVDr. Jiří Karásek oznamuje svým klientům, že byl ukončen provoz ošet-
řovny a prodejny chovatelských potřeb v Raškovicích. Ošetření psů a koček se pro-
vádí na těchto pracovištích:

— Veterinární klinika ve Frýdku–Místku, Sadová 1158, denně 7,00 – 18,00 hodin,
tel.č. 558638260—63. Pohotovost od 22,00 hod., tel.: 558 638 261 

— Ošetřovna Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 151 (vedle a.s. Ferrum), denně 14,00
– 16,00 hod., tel.: 558 675 789

— Ošetření velkých zvířat lze domluvit telefonicky na č. 602 744 178

Základní organizace âeského zahrádkáfiského svazu,
která působí v naší vesnici již téměř 50 let a na její členy se mnozí obracejí pro

radu jaké ovocné stromky a keře nakoupit a hlavně jakým způsobem a kdy ošetřo-
vat, aby snaha o vypěstování dobrého a kvalitního ovoce neskončila nezdarem.

Proto členové výboru přicházejí touto cestou s radou, jakým způsobem ošetřo-
vat stromy a keře. S příchodem jara, pokud příroda ještě spí v hlubokém spánku, je
zapotřebí jako první oškrabat starou odlupující se kůru, za kterou přezimovali
škůdci a spálit ji. Další nutnou ochranou je postřik proti přezimujícím vajíčkům,
které na podzim na stromy nakladly mšice, mery, svilušky aj. Tento postřik se pro-
vádí v době, kdy se stromy probouzejí až do stadia kdy se v květních pupenech za-
čínají objevovat květy. Do této doby je nutno provést postřik přípravkem OLEOE-
KOL nebo TORANT a. j. V této době se už lihnou z vajíčka mšice a jiní škůdci, kteří
jsou nejlíp zasažitelní. Do této doby je zapotřebí ochránit stromy i keře proti dal-
šímu nepříjemnému škůdci a to jsou houbové choroby například padlí jabloňové,
na rybízu antrknoza a angreštu americké padlí.

Proti padlí a strupovitosti použít přípravek ATEMIC, SAPROL, TOPAS C50WP a.j.
Proti antrknoze rybízu DITHANE M–45. Proti americkému padlí na angreštu

a černém rybízu FUNDAZOL 50 WP, KARATHANE LC, BENLATE.
Naše základní organizace pořádá mimo jiné také odborné přednášky při výroční

členské schůzi. V roce 2003 uspořádá:
— Výstavu ovoce a zeleniny ve dnech 20.—22. 9. 2003
— Zájezd na výstavu ovoce a zeleniny Hortikomplex Olomouc 4. 10. 2003
Nejhezčí výpěstky z naší výstavy budou rovněž vystaveny na Krajské výstavě

ovoce a zeleniny, která se uskuteční ve dnech 25.—28. 9. 2003 v Ostravě na výstavišti
Černá Louka.

Na tyto akce Vás občany srdečně zvou zahrádkáři.

Program klubu seniorÛ na 2. ãtvrtletí 2003
4. dubna – pátek Posezení pro seniory při zpěvu a hudbě v rest. Obecník od 17

hodin. Pořádá kulturní a školská komise.
8. dubna – úterý Vycházka směrem na Ranč Paradise. Odjezd autobusem ze

zast. Dobrá–střed ve 13.05 h. zároveň prodej vstupenek do
divadla.



25. dubna – pátek Odjezd do divadla Jiřího Myrona na muzikál Crazy for you od
George Gershwina v 18 h. z parkoviště Dobrá–střed.

6. května – úterý Posezení v hasičské zbrojnici v 15 hodin u příležitosti Svátku
matek s malým pohoštěním. Prodej lístků do divadla a zapla-
cení částky 100 Kč na zájezd do Velkých Losin.

20. května – úterý Zájezd na Slezskou Hartu, hrad Sovinec a do Velkých Losin,
spojenou s návštěvou továrny na ruční výrobu papíru. Odjezd
z parkoviště Dobrá–střed v 7 hodin.

10. června – úterý Posezení v Hasičské zbrojnici od 15 hodin. Výběr částky 100 Kč
na zájezd na Jižní Moravu.

13. června – pátek Výšlap na Prašivou – malá pouť. Odjezd ze zastávky Dobrá–
střed v 7.40 hodin.

24. června – úterý Zájezd – Jižní Morava – zámek Lednice. Odjezd z parkoviště
Dobrá–střed v 6 hodin.
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Chcete prodat rychle a výhodně
dům, pozemek, chatu, chalupu

nebo les?
Nabízíme vám spolupráci při jejich

prodeji.
Bezpečně zrealizujeme převod

nemovitostí i peněz.
Pokud uvažujete o koupi nemovitostí,
rádi Vám zdarma odborně poradíme.
Rovněž pomůžeme zajistit výhodou

hypotéku i úvěr!
Pro naše klienty stále hledáme nové

domy, chaty a pozemky.
Proto oceníme i informace k jejich

získání.
Pokud hledáte zajímavou práci, staňte

se našimi spolupracovníky!

Volejte nebo navštivte

SDRUŽENÍ REALITNÍCH
KANCELÁŘÍ KING.

Sídlíme naproti katastrálního úřadu ve
Frýdku, Frýdek–Místek ul. T.G.M. 1131, 

tel: 558 333 200,
mobil: 608 333 200, 721 431 828

Nabízím čistou domácí práci
jen vážným a zručným zájemcům

(opracování součástek).
Informace na tel. č. 604474988

mezi 18.—20. hodinou.

Firma Jan Gajdušek,
Kunčičky u Bašky č. 201 (Hliny)

739 01,
tel: 558 434 573, 605 274 298,

nabízí opravy:
Trav. sekaček, opravy – seřízení mo-

torů, převodovek, přídavných zařízení,
adaptérů, náhonů kos a doplňků malé
zemědělské techniky VARI – TERRA –

MF70 – UNI a jiné.
Seřízení – broušení – klepání kos. Le-

pení odstřed. spojek Vari – Terra.
Prodej náhradních dílů.

Najdete nás na spojnici Kunčičky
u Bašky – Palkovice, odbočka z hlavní

cesty (dálnice) Frýdek–Místek –
Frýdlant nad Ostravicí vpravo.
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Služby sklenářství MOTLOCH,
Nošovice č. p. 226,

tel. č. 558 641 708, 604 170 865
nabízí veškeré sklenářské práce včetně
zasklívání silikonem do dřeva i železa.

Řezání skla všeho druhu včetně
bezpečnostního lepeného skla na

zemědělské i jiné stroje.
Dále provádíme broušení, vrtání

i lepení akvárií a terárií.
V mimořádných případech i mimo

pracovní dobu.

Pracovní doba:
Pondělí, středa 15.30—17.30 h.,

sobota 9.00—11.00 hodin

KOSMETIKA A MASÁŽE
v Dobré.

Znovuotevření provozovny kosmetické
péče v Dobré, č. p. 231, 1. poschodí
(vedle kadeřnictví paní Baďurové,

v budově bývalého obecního úřadu).
Nabízíme:

❈ péče o pleť ❈
❈ úprava obočí ❈

❈ barvení řas a obočí ❈
❈ masáže očí, obličeje, krku

a dekoltu ❈
❈ masky, zábaly ❈

❈ kosmetické kúry speciální
i nadstandardní ❈

❈ peeling, gumáž, depilace ❈
❈ líčení denní i večerní ❈

❈ líčení nevěst ❈
❈ permanentní make-up ❈

❈ poradenství v oblasti typologie,
vizáže, image ❈

❈ služby lze objednat i domů ❈
Každou středu masáže:

masáž tlaková, reflexní, klasická.
Konzultace ohledně možné léčby.
Lokální masáž (40 minut – 150 Kč).
Celková masáž (75 minut – 250 Kč)

Objednávky na tel. č. 723 155 572
OTEVŘENO OD 18. 3. 2003

Firma ENESPO, Ostrava – nabízí:
❖ 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 

HYPO – stavební spořitelna 

Vážení klienti,
zajistěte se proti 
změnám, které se
chystají do léta
2003! 

❖ U nás úrok stále 4 % z vkladu! ❖
❖ Úrok z úvěru jen 3,9 % (nejnižší ze

všech st. sp.) ❖
❖ Statní podpora stále zatím 25%!

(od léta bude asi10%)! ❖
❖ Smlovy jištěny státem, zatím lze

uzavřít i na děti ❖
❖ Výnosy jsou nezdaněny! ❖

❖ Možnost získaní překlenovacího
úvěru ve výši 205 000 Kč bez

počátečních vkladů (0—akontace)
na koupi nebo rekonstrukce

nemovitostí, získání bytů, stav. po-
zemku atd. Doba zpracování úvěru

cca 14 dní.
Celková měsíční platba jen 1632 Kč. ❖

❖ Úrok je jen 5,95 % p.a.
„po překlopení“ je úroková 

sazba jen 3,9 %!
Splatnost tohoto úvěru je až

20 let. (možno splácet i rychleji) ❖
❖ Nadstandardní spoření
i nadstandartní úvěry ❖

Osobní poradci: PaedDr. M. Bednářová
+ R.Bednář

Tel.: 558 671 121 , mob.: 777 161 671 
E–mail: rabem@email.cz
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STOMIX OSTRAVA, s. r. o.
Bořivojova 127,
Ostrava–Kunčičky
tel./fax: 596 237 077

GENERALI 
pojištění bez hranic

Nabízíme vám výběr z řady asi
50 produktů

jedné z největších pojišťoven
na světě, která má u nás 170letou

tradici a působí ve více než
50 státech světa.

❖ ŽIVOTNÍ pojištění (jsme první
v Evropě!)

❖ možný daňový odpočet až 12 000 Kč
za rok.

❖ výběr z osmi druhů živ. pojištění… 
❖ STAVEBNÍ SPOŘENÍ (s HYPO st.spoř.)
❖ PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ
❖ PROGRAM BYDLENÍ 2000 (kombi-

nace hypotéky a živ. poj.
Velice výhodné!

❖ ÚRAZOVÉ pojištění 
❖ Pojištění rodinných domů a bytů
❖ Pojištění motorových vozidel
❖ Cestovní pojištění
❖ Pojištění průmyslových a podni-

katelských rizik
❖ Pojištění zemědělství a mnoho

dalších…

Výhradní zástupci pro Vratimov
a okolí:

PaedDr. M+R Bednářovi
558 671 121
777 161 671
608 447 265

Těšíme se na vás! 


