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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych prostřednictvím tohoto čísla Občasníku poděkoval všem těm, kteří svými dary přispěli do velmi
bohaté tomboly 7. Obecního plesu, který se konal dne 7. února 2014 v prostorách TURISTCENTRA Dvorce. Jmenovitě
tedy děkuji těmto osobám a firmám: Ladislav Frančák, Alois Vincenec, Anna Dryšlová, Astur Jeseník, s.r.o., Bidvest
Foodservice, Ecovia Haná s.r.o., Eva Otrubová - velkoobchod, Eva Švejdíková, Granitol a.s., Hana Kopalová – Tree Art
Studio, Hynek Heger, Ing. Miroslav Balaj, MAVI ÚČTO s.r.o., Jana Jaroušová, Jaroslav Vlach, Josef Slepánek, Květinářství
Sněženka, KVS EKODIVIZE a.s., Lenka Kasperlíková, Leopold Klesnil, Lesy ČR, s.p. Vítkov, Lucie Dubovská-Kořenovská,
Marie Bečicová, Maso V+W, s.r.o., Milan Šmahel, MUDr. Pavel Kos, Pavel Galčan, Radka Školoudová, SPOLAGRA, spol.
s r.o., Vinotéka Moravský Beroun, Vlasta Kavanová, Zastupitelstvo obce Dvorce, Zbyněk Bureš, pekařství Zdeněk Keclík,
farma Petr Zaoral, Jiří Zálešák. Jsem přesvědčen o tom, že dárky od uvedených sponzorů udělaly radost všem jejich
výhercům.
V sobotu 22. 2. 2014 proběhl v TURISTCENTRU Dvorce dětský „CRAZY CARNEVAL“, kterého se zúčastnilo nebývalé
množství dětí i jejich rodičů či prarodičů. Rád bych jim všem poděkoval za fantastickou atmosféru a obrovskou fantasii
a kreativitu při tvorbě masek a kostýmů. Celé odpoledne vtipně slovem i hudbou provázel pan Miroslav Novotný a o
zpestření programu se postaral pan Pavel Roller se svou „Bubble Show“.
Poděkování směřuji také všem pracovníkům našeho TURISTCENTRA za výzdobu a velmi příjemnou obsluhu, a rovněž
tak i členům kulturní komise za jejich aktivní práci.
Rád bych Vás také informoval, že se v letošním roce opět pokoušíme uspět podáním žádostí k několika dotačním
programům. Jedním z nich je program na obnovu a výstavbu dětských hřišť, kdy bychom chtěli realizovat výměnu
starých již nevyhovujících herních prvků za bytovkami na Palackého a Nemocniční ulici, a dále vybudovat nové dětské
hřiště u TURISTCENTRA Dvorce. V současné době také připravujeme žádost o dotaci na realizaci projektu výměny
oken, zateplení a nové střechy na Domě služeb. Dotační program by měl být vyhlášen v březnu 2014. Také finišujeme
s přípravou žádosti o úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení na realizaci zateplení a výměnu oken v domech na ulici
Nemocniční 5 a 6, a ten samý záměr navíc s rekonstrukcí výtahu v domě na ulici Palackého 30. Zda a jak budeme
v letošním roce úspěšní, to ukáže čas. Držte nám tedy palce.
Jan Božovský, starosta
POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DVORCE
Zastupitelstvo obce Dvorce zve všechny občany na své 22. zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 6. března 2014 od
18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích.
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Zahájení.
Kontrola plnění usnesení 21. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce.
Rozpočtové opatření č. 3/2013.
Rozbor hospodaření obce Dvorce ke dni 31. 12. 2013.
Návrhy na vyřazení majetku obce Dvorce – obecní úřad, JSDHO.
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013.
Stanovení odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Dvorce.
Návrh na poskytnutí jednorázové finanční odměny členům Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce za
rok 2013.
Zápis ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce konaného dne 28. 1. 2014.
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce za rok 2013.
Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce pro rok 2014.
Vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č. 382 díl „a“ v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 48/1 v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Smlouva o dílo č. 14012-005 – Timoris Projekt a. s.
Zařazení obce Dvorce do územní působnosti Místní akční skupiny Nízký Jeseník na období 2014-2020.
Návrh Sboru dobrovolných hasičů Dvorce na spolupráci při oslavách 140. výročí založení SDH ve Dvorcích.
Informace starosty.
Návrhy, připomínky a dotazy občanů.
Závěr zasedání.

PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
Doposud potvrzené akce, případné změny termínů vyhrazeny.
Přesné informace budou aktualizovány na webových stránkách obce, v Občasníku a na plakátech.
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7. OBECNÍ PLES (20:00 hodin, TURISTCENTRUM Dvorce)
VOLEJBALOVÝ TURNAJ smíšených družstev (8:30 hodin, Spartak tělocvična)
Dětský „CRAZY CARNEVAL“ (15:00 hodin, TURISTCENTRUM Dvorce)
ŠKOLNÍ PLES (19:00 hodin, TURISTCENTRUM Dvorce)
ŠIBŘINKY (19:00 hodin, TURISTCENTRUM Dvorce)
KVĚTY PANÍ OPERETY estrádní pořad (14:00 hodin, TURISTCENTRUM Dvorce)
Pálení čarodějnic a stavění májky (náměstí, areál TURISTCENTRA Dvorce)
CROSS COUNTRY ZÁVODY (sportovní areál MOTO KLUB DVORCE)
Dětský den a kácení májky (areál TURISTCENTRA Dvorce)
Nohejbalový turnaj „O pohár starosty“ (sportovní areál Sokolovny)
Zájezd pro seniory (místo zájezdu bude ještě upřesněno)
Vítání léta v LETNÍM KINĚ - film (areál TURISTCENTRA Dvorce)
Oslavy 675 let obce a Červencová noc (tradiční zábava, areál TURISTCENTRA)
140 let Sboru dobrovolných hasičů (hasičská zbrojnice, TURISTCENTRUM)
Volejbalový turnaj (sportovní areál Sokolovny)
Drakiáda (areál TURISTCENTRA Dvorce)
Den seniorů s dechovkou (sál TURISTCENTRUM Dvorce)
CROSS COUNTRY ZÁVODY (sportovní areál MOTO KLUB DVORCE)
Lampionový průvod (obec, TURISTCENTRUM Dvorce)
Beseda se seniory (pořádá KOSZ, TURISTCENTRUM Dvorce)
Rozsvícení vánočního stromu (náměstí)
Výstava betlémů a vánočních dekorací (TURISTCENTRUM Dvorce)
Plavecký maraton (bazén TURISTCENTRUM Dvorce)

SRDEČNĚ VÁS ZVOU POŘADATELÉ
SPOLEK PANÍ A DÍVEK


V sobotu 15. března 2014 pořádáme akci "Miluj své srdce".
Zveme všechny vyznavače severské chůze a všechny, kteří rádi
chodí. Bude se soutěžit v počtu odchozených 1 km okruhů přímo v
obci. Sraz na mostě na Lipové ulici ve 14 hod., startovné 30,- Kč.
Občerstvení a dobrá nálada zajištěny. Zveme i maminky s kočárky.



Vyzýváme všechny, kteří mají zájem o kurz šití nebo o kurz
zpracování ovčí vlny, ať se hlásí u paní Anny Hebdové na Klubku
nebo na tel. 777 131 598.

Anna Hebdová
EVIDENCE OBYVATEL V ROCE 2013 + 2014
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Děti narozené do naší obce v roce 2013 - Norbert Bambásek, Jiřina Bejdáková, Michaela Bělunková, Michal Brijar,
Erik Farkaš, Marie Hanáčková, Eliška Hiczová, Jakub Krajkovič, Laura Kroščenová, Simona Kroščenová, Karel Kyša, Lily
Langerová, Robert Magát, Kristián Novák, Filip Pecháček, Milan Sivák, Viktorie Studená, Dominika Svěnčíková, Matyas
Vlach a Jaroslav Žák.
Občané naší obce, kteří zemřeli v roce 2013 - pan Rostislav Bečica, pan Leoš Bělunek, paní Růžena Czesznaková,
slečna Jiřina Dryšlová, pan Antonín Fuchs, paní Růžena Hejbalová, paní Dagmar Herodesová, paní Marie Hiczová, pan
Oldřich Ječmínek, pan Zdeněk Keclík, pan Michal Korba, paní Drahomíra Leskovjanová, paní Zdenka Muchová, paní
Jarmila Müllerová, paní Anna Paluchová, pan Ladislav Pavela, pan Břetislav Ptačník, pan František Smolka, paní Justina
Trepáčová, paní Eva Valaščíková, slečna Jana Valihrachová, pan Ladislav Vilč, pan Antonín Vlček a pan Zdeněk Zehnula.

JUBILANTI
Životní jubileum v měsíci březnu 2014 oslaví
pan Josef Kamlar, paní Anežka Vaňková, paní Františka Vémolová a paní Anna Zonová.
Jubilantům přejeme do dalších let hodně štěstí a pevné zdraví.
ÚMRTÍ
Naši obec navždy opustili pan Julius Kotěšovský a pan Petr Mucha.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

"OKÉNKO" do činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Počátkem tohoto roku dne 11. ledna se konala Valná hromada sboru, na níž došlo ke zvolení pana
Josefa Gajdoše do funkce starosty naší organizace. Taktéž valná hromada schválila přijetí nového
člena.
Výbor organizace na svých zasedáních ve dnech 6. – 23. 1. 2014 a 20. 2. 2014 provedl zpracování
plánu oprav překážek a části prostorů v hasičské zbrojnici. Hlavní zaměření výbor věnuje přípravě
oslav 140. výročí založení sboru, které proběhnou v měsíci srpnu tohoto roku.
Pravidelně každou sobotu se členové schází v hasičské zbrojnici. Za měsíc leden a únor to bylo celkem 8 x se zaměřením
na provedení






týdenních rozpisů pohotovostních služeb zásahové jednotky
údržby techniky, výstroje a výzbroje, školení členů
oprav překážek pro okrskovou soutěž požárních družstev
příprav k malování části prostorů požární zbrojnice
organizačních příprav sboru pro soutěž TFA-HARTAMAN, která se bude konat na hrázi přehrady Slezská Harta
21. 6. 2014.

Součástí naší organizace je i kroužek mladých hasičů, který se ke své činnosti schází jednou týdně. Pro jeho zpestření se
hlavně v zimním období využívá tělocvična ZŠ. Za tuto vstřícnost děkujeme vedení školy. V rámci vzdělávání dětí
Moravskoslezského kraje byl vyhlášen kurz "Junior univerzita" při hasičské škole Jánské Koupele. Do této akce je z
kroužku mladých hasičů zapojeno 5 chlapců a 1 dívka.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce se od počátku roku podílela na těchto zásazích:





24. 1. 2014
17. 2. 2014
20. 2. 2014
24. 2. 2014

likvidace požáru komína, Bílčice 8
technická pomoc, Dvorce, Olomoucká 7
likvidace zahoření kontejneru, Dvorce, Smetanova ulice
technická pomoc, Dvorce, Nemocniční 10

Výbor SDH
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TCD V ROCE 2013
Rok 2013 byl rokem velmi bohatým na kulturní události v naší obci. Hlavním cílem TCD je vytvářet centrum kulturního
a společenského dění v naší obci pro všechny občany.
Jako organizační novinku loňského roku uvádím koordinaci TCD s nově vzniklou kulturní komisí, čímž vznikla kvalitní
spolupráce všech zúčastněných. Společně jsme uspořádali mnoho akcí, ať už se jednalo o každoročně pořádané, tak i
nově vzniklé. Velkou oblibu si získaly pořady pro děti. Celkově se dá říct, že návštěvnost kulturních akcí se stále zvyšuje.
Dovolte mi, abych některé uvedla:
Obecní ples – proběhl již VI. ročník, ples patří mezi nejnavštěvovanější a nejoblíbenější plesy s bohatým kulturním
programem.
Výstava fotografií Martina Waleczka s názvem „ ZE VŠEHO KOUSEK“ - velmi úspěšná výstava s velkým diváckým
ohlasem.
Jarní country taneční – na žádost příznivců country proběhly country taneční.
Country taneční zábava – k tanci a poslechu zahrála oblíbená kapela NEPIJOU.
Pálení čarodějnic a stavění májky – nová akce pro děti i dospělé.
Výstava fotografií „PŘÍRODA OBJETIVEM DVORECKÝCH FOTOGRAFŮ“- návštěvníci
známých i méně známých místních fotografů.

zhlédli fotografie našich

Turnaj v nohejbale o pohár starosty – II. ročník turnaje proběhl na novém antukovém hřišti TJ Spartak Dvorce,
zúčastnily se ho družstva z různých koutů republiky.
Dětský den a kácení májky – pořádáme již druhým rokem s bohatým programem pro děti, kterého se účastnily stovky
návštěvníků.
Slavnostní předávání vysvědčení prvňáčkům ZŠ v knihovně – akce na podporu čtenářství a získání mladých
čtenářů.
Vítání léta – každý rok mohou hosté ochutnat netradiční kuchyni a míchané nápoje.
Diskotéka – dream music, diskotéka pro mladé.
Červencová noc – velmi oblíbená, každoročně pořádaná venkovní taneční zábava s rekordní návštěvností.
Den seniorů – k tanci a poslechu zahrála cimbálovka Opavští hudci.
Výstava fotografií Štěpána Mikulky s názvem „ROK KAMZÍKA“ – velmi úspěšně hodnocená výstava.
Foto soutěž pro děti ZŠ s názvem „FOTÍM LÉTO“ – byly vyhodnoceny nejlepší fotografie, vítěz soutěže vyhrál
digitální fotoaparát.
Výstava prací žáků ZUŠ – pravidelně obměňovaná výstava prací žáků ZUŠ v prostorách TCD.
Drakiáda – soutěž o nejlepšího draka spojená s doprovodným programem pro děti – TANČÍME S MÍŠOU.
Lampionový průvod – lampionový průvod, zdobení vánočního stromečku a diskotéka pro děti.
Podzimní country taneční – pokračování úspěšného tanečního kurzu pro pokročilé.
Výstava betlémů – první výstava betlémů a vánočních výzdob v TCD.
Silvestrovský

plavecký

maraton

–

I.

ročník

plaveckého

maratonu

pro

všechny

věkové

skupiny.

I v letošním roce chystáme mnoho krásných akcí pro děti i dospělé.
Hana Klesnilová – vedoucí

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Místní poplatek ze psů pro rok 2014 jsou držitelé psů povinni zaplatit do 31. března 2014.
MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2014 činí 500,- Kč za osobu a rok, což znamená, že poplatek zůstal ve stejné výši jako v roce 2013. Poplatek je
splatný jednorázově nejpozději do 30. září 2014.
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PRONÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ
Upozorňujeme občany, kteří mají s Obcí Dvorce uzavřenou smlouvu o nájmu pozemku, že nájemné za pronajatý
pozemek pro rok 2014 má být uhrazeno do 31. března 2014. Při nedodržení termínu úhrady může dojít k výpovědi
z nájmu ze strany pronajímatele tj. obce.
ZPŮSOB PLACENÍ POPLATKŮ:
-

v hotovosti na obecním úřadě v kanceláři č. 7 u paní Kamily Balajové

Prosíme občany, aby pokud možno k placení využívali tyto dny:
PONDĚLÍ a STŘEDU od 7,00 do 11,30 hod. a od 12,00 do 16,30 hod.
-

bezhotovostním převodem na účet obce Dvorce číslo 1847652359/0800 následovně:

místní poplatek ze psů
místní poplatek „za odpady“

variabilní symbol

1341

specifický symbol

rodné číslo poplatníka

variabilní symbol

1340

specifický symbol

rodné číslo poplatníka

V případě, že bude poplatek bezhotovostním způsobem hrazen za více poplatníků, je potřeba do zprávy při
zadávání příkazu k úhradě uvést, za které osoby je poplatek placen, aby byla platba zapsána na správný osobní
daňový účet poplatníka.
Pokud by měl někdo zájem bezhotovostním převodem uhradit nájemné za pronájem pozemku, je potřeba se na této
skutečnosti předem domluvit na tel. č. 554 745 272 s paní Božovskou, popřípadě prostřednictvím e-mailu zaslaného na
adresu: podatelna@obecdvorce.cz.
Jiřina Božovská, oddělení veřejnosprávních činností

Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a
pak na skládce nebo ve spalovně. Stále větší důraz se dnes klade na maximální
využití všech materiálů, které lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá
vyjádřit heslem „nejlepší odpad je ten, který nevznikne“.
Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco pracnější, než všechno smetí
vysypat na jednu hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Platíme totiž jen
za likvidaci směsného komunálního odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro
se na konci životního cyklu postarají jejich výrobci.
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent
hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly.
Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho množství přitom rok od roku roste. Proto
vznikl celý systém sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem
drtivé většiny použitých materiálů do výroby.
Výrobci a dovozci se v České republice přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve
skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, které zajišťují plnění jejich
zákonných povinností.
Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý elektrospotřebič na nejbližším místě
zpětného odběru. Jen největší z českých kolektivních systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let své existence vytvořil na
12 000. Další stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou nebo třeba elektrickou
zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš daleko.
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato důležitou – podmínku. Odevzdávaný
spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité části. Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný než odborník na
zpracování disponující vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek, které mohou velmi vážně
poškodit životní prostředí.
Typickou ukázkou jsou freony ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se také taková lednice bez
kompresoru bere jako odpad – a za jeho zpracování bychom už museli platit.
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Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste darovali částku 994 821,-Kč. To je oproti
loňskému roku o 47 207,-Kč více. Vaše dobrota a velkorysost, kterou jste
projevili, nás naplňuje pokorou a vděčností. Chceme tyto prostředky
využít co nejlépe dle našeho uvážení, aby se naše služby rozvíjely a byli
Vám ku prospěchu.
Ještě jednou Vám moc děkujeme a zůstáváme s úctou
Jiří Rosenstein, koordinátor Tříkrálové sbírky pro Charitu Odry
Petr Kučerka, ředitel Charity Odry
V následující tabulce Vám přinášíme konečný přehled výsledků Tříkrálové sbírky 2014 za Charitu Odry podle
jednotlivých obcí a jejich místních částí:
Rozdělení Tříkrálové sbírky 2014:






65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám pečovatelskou,
ošetřovatelskou a hospicovou službou Charity Odry, na rozšíření a údržbu půjčovny kompenzačních a
zdravotních pomůcek ve střediscích Malá Morávka a Odry, na vznik a podporu nových služeb
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky

Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat: Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel.
556 731 947, e-mail: odry@caritas.cz, www.odry.charita.cz

Výsledky TKS dle obcí koledujících za Charitu Odry v roce 2014
Andělská Hora

7946

Heřmanice u O.-Véska

1220

Odry-Loučky

8500

Březová

17136

Heřmanice u Oder

4993

Odry-Pohoř

4510

Březová-Gručovice

3323

Heřmánky

5334

Odry-Tošovice

6897

Březová-Jančí

7600

Hladké Životice

22497

Odry-Veselí

5090

Březová-Leskovec

11029

Hukovice

9985

Odry-Vítovka

6167

Březová-Lesní Albrechtice

13440

Jakubčovice n. O.

12242

Razová

13367

Břidličná

28172

Jeseník n. O.

21685

Roudno

5027

Břidličná-Vajglov,Albrechtice 2879

Jeseník n. O.-Blahutovice

2325

Rudná pod Pradědem

8169

Budišov n. B.

29277

Jeseník n. O.-Hrabětice

1210

Rýmařov

3948

Budišov n. B. Staré Oldřůvky

5821

Jeseník n. O.-Hůrka

10768

Rýžoviště

8646

Budišov n. B.-Guntramovice

9010

Jeseník n. O.-Polouvsí

4396

Spálov

30870

Čermná ve Slezsku

5512

Karlova Studánka

8364

Suchdol n. O.

45304

Dětřichov

10495

Křišťanovice

7480

Svatoňovice

3963

Dolní Moravice

16510

Kujavy

16105

Světlá Hora

15694

Dvorce

23263

Leskovec n. M.

7792

Václavov u Bruntálu

12000

Fulnek

63399

Lomnice

10728

Velká Štáhle

5865

Fulnek-Děrné

11678

Luboměř

13838

Větřkovice

35276

Fulnek-Dolejší Kunčice

3580

Luboměř-Heltínov

2220

Vítkov

64869

Fulnek-Jerlochovice

8750

Malá Morávka

16590

Vítkov-Jelenice

2240

Fulnek-Jestřábí

2149

Malá Štáhle

2521

Vítkov-Klokočov

9764

Fulnek-Jílovec

1975

Mankovice

18817

Vítkov-Lhotka

930

Fulnek-Kostelec

5300

Odry

84367

Vítkov-Prostřední Dvůr

1192

Fulnek-Lukavec

11352

Odry-Dobešov

4740

Vražné

17000

Fulnek-Stachovice

14264

Odry-Kaménka

3856

Vrbno p. P.

56417

Fulnek-Vlkovice

6621

Odry-Klokočůvek

3448

Vrchy

5114
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