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INFORMACE STAROSTY
REKONSTRUKCE MOSTU
Jak jste si již určitě všimli, tak byla zahájena rekonstrukce
mostu na silnici I/46 v centru naší obce. V průběhu příštího
týdne by měl být vybudován provizorní most, který umožní
kyvadlovou dopravu pro vozidla do celkové nosnosti 7,5 t a
pro autobusy, včetně vozidel IZS a údržby silnic. Výjezd
z ulice Palackého a Dlouhá je z bezpečnostních důvodů
uzavřen. Doprava pro vozidla nad 7,5 t je vedena po
objízdných trasách, převážně po silnici I/45 a I/11. Termín
dokončení rekonstrukce mostu je stanoven na 22. 12. 2015.
DEN SENIORŮ OSLAVÍME 3. 10. 2015
Chtěl bych pozvat všechny naše seniory v sobotu 3. října
2015 do sálu TURISTCENTRA Dvorce, kde bychom si
společně připomněli Den seniorů. Začátek bude v 15:00
hodin a o příjemnou zábavu se postará cimbálová muzika
„Opavští hudci“.
OPRAVA CESTY V ÚDOLÍČKU
Koncem srpna byla dokončena oprava povrchu komunikace
v Údolíčku. Nyní chceme vyvolat jednání s dalšími uživateli
této komunikace, především Lesy ČR, zda by se dále
nepodíleli na její údržbě, jelikož především jejich těžká
vozidla nám tuto komunikaci ničí.
DEMOLICE OBJEKTŮ UKONČENA
V minulém týdnu byla dokončena demolice objektů na
Olomoucké a Lípové ulici. Hasiči z Hlučína provedli poslední
úpravy a již zbývá jen dorovnání pozemku na ulici Lípová.
Chtěl bych tímto požádat občany, aby již nenaváželi
stavební suť na tento pozemek. Je zde možno nadále
ukládat pouze zeminu z výkopů.

MERCEDES PRO HASIČE JE JIŽ DOMA
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dvorce v pátek
11. 9. 2015 převzala od profesionálních hasičů z Českého
Těšína výjezdové vozidlo Mercedes Atego v úpravě CAS 20S2Z. Na stanici v Karviné došlo k základnímu proškolení
našich strojníků a po zpáteční cestě byla u profesionálních
hasičů v Bruntále namontována radiostanice. Nesmírně nás
potěšilo, že nad rámec uzavřené smlouvy nám Hasičský
záchranný sbor ve vozidle zanechal ještě další hodnotný
materiál, jako elektrocentrálu, motorovou pilu, plovoucí
čerpadlo, přetlakový ventilátor, a také plno dalších, při
zásahu důležitých, drobností. Teď již budeme netrpělivě
očekávat druhé výjezdové vozidlo Tatra, které snad
převezmeme do konce září. Poté bychom Vás všechny rádi
přivítali na slavnostním uvedení do ostrého provozu.
Jan Božovský, starosta
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Výpis důležitých usnesení přijatých na 5. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 18. 8. 2015

LIAZ 101 CAS K 25L, VIHINPJ2FA0094, rok výroby
1988, RZV: OVB4431, inventární číslo 5A-VI/6“, do
vlastnictví Obce Ryžoviště, a schválilo uzavření
darovací smlouvy o poskytnutí tohoto věcného
daru, kterou uzavírají Obec Dvorce jako dárce a
Obec Ryžoviště, se sídlem náměstí Míru 105, 793
56 Ryžoviště, IČ 00296325, jako obdarovaný, a
zmocnilo starostu k podpisu této darovací
smlouvy,

Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:




rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden
až červen 2015 podle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po
konsolidaci 21.933.375,74 Kč, což je 61,16 %
rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po
konsolidaci 17.567.578,12 Kč, což je 52,50 %
rozpočtu po změnách. Stav na běžných účtech ke
konci vykazovaného období činil 15.822.691,07 Kč,



poskytnutí věcného daru z vlastnictví Obce Dvorce,
a to „speciálního požárního automobilu značky
AVIA
A31T
4x4
NHY,
typ
CAS
8,
TNH31T4HYXP050005, rok výroby 1999, RZV: BRA
17-43, inventární číslo 5A-VI/4“, do vlastnictví
Obce Roudno, a schválilo uzavření darovací
smlouvy o poskytnutí tohoto věcného daru, kterou
uzavírají Obec Dvorce jako dárce a Obec Roudno,
se sídlem Roudno 56, 792 01 Bruntál, IČ 00296295,
jako obdarovaný, a zmocnilo starostu k podpisu
této darovací smlouvy,



podle vyhlášeného záměru ze dne 29. 5. 2015,
geometrického plánu č. 1006-6/2015 pro změnu
obvodu budovy a znaleckého posudku č.
68/4702/2015 ze dne 12. 6. 2015 prodej majetku
Obce Dvorce manželům N., a to prodej části
pozemku parc. č. 2786/8 díl „a“ o celkové výměře
2
58 m v k. ú. Dvorce u Bruntálu, za výslednou
zjištěnou cenu 8.720,- Kč. Kupující dále uhradí
veškeré poplatky související s převodem majetku.
Zastupitelstvo obce zmocnilo starostu k podpisu
všech právních úkonů s převodem majetku
souvisejících.

změnu účelu použití finančního příspěvku
poskytnutého spolku „TJ Spartak Dvorce, z. s.“ se
sídlem Na Aleji 297, 793 68 Dvorce, IČ 47655887,
v celkové výši 300.000,- Kč, následovně:
a)

160.000,- Kč na provozní náklady (tzn.
elektřina, plyn, vodné, stočné, odpad, úklid,
revize, bankovní poplatky),
b) 65.000,- Kč na zajištění výměny nefunkčních
plynových kotlů v areálu sokolovny Na Aleji
297 a na údržbu areálu sokolovny,
c) 75.000,- Kč na opravu a údržbu areálu
fotbalového hřiště (tzn. oprava střechy, části
tribuny – lavičky, tribuna, oplocení části
areálu, oprava fasády tribuny, oprava oken,
montáž mříží, oprava plochy hřiště),
 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu Obce Dvorce
v roce 2015 uzavřené dne 23. 1. 2015 mezi Obcí
Dvorce jako poskytovatelem a TJ Spartak Dvorce,
z.s., jako příjemcem, a zmocnilo starostu k podpisu
tohoto dodatku,






poskytnutí věcného daru z vlastnictví Obce Dvorce,
a to „žacího stroje W2828/V089103471, inventární
číslo 9A-IV/4, rok pořízení 2002“, do vlastnictví TJ
Spartak Dvorce, z. s., a schválilo uzavření darovací
smlouvy o poskytnutí tohoto věcného daru, kterou
uzavírají Obec Dvorce jako dárce a TJ Spartak
Dvorce, z. s., jako obdarovaný, a zmocnilo starostu
k podpisu této darovací smlouvy,
bezúplatný převod majetku z vlastnictví České
republiky – Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje, a to „speciálního
požárního vozidla CAS 20 MB Atego včetně
příslušenství uvedeného v příloze č. 1 ke smlouvě o
bezúplatném převodu majetku“, do vlastnictví
Obce Dvorce, a schválilo uzavření smlouvy o
bezúplatném převodu tohoto majetku, kterou
uzavírají Česká republika – Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje, se sídlem Výškovická 40,
700 30 Ostrava-Zábřeh, IČ 70884561, jako
převodce a Obec Dvorce jako nabyvatel, a
zmocnilo starostu k podpisu této smlouvy,

vzalo na vědomí:


rozpočtové opatření č. 2/2015 v rozsahu
předložené a projednané důvodové zprávy,



mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 6.
2015 za tyto subjekty:
 Obec Dvorce, IČ 00295973,
 Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres
Bruntál, příspěvková organizace, IČ 70979383,
 TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace, IČ 73930148,

 tyto zápisy ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Dvorce:
 zápis z 2. zasedání konaného dne 28. 4. 2015,
 zápis z 3. zasedání konaného dne 26. 5. 2015,
 zápis ze 4. zasedání konaného dne 16. 6. 2015.

(Výpis všech usnesení přijatých na 5. zasedání Zastupitelstva
obce Dvorce je zveřejněn na internetových stránkách obce
Dvorce www.obecdvorce.cz, a dále je možno do něho
nahlédnout na obecním úřadě v kanceláři č. 10)

poskytnutí věcného daru z vlastnictví Obce Dvorce,
a to „speciálního požárního automobilu značky
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MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2015 činí 500,- Kč za osobu a rok. Poplatek
je splatný jednorázově nejpozději do 30. září 2015.
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, 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.
Jiřina Božovská, oddělení veřejnosprávních činností
***

KOMINICKÉ PRÁCE

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ TJ SPARTAK
DVORCE PODZIMNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE III. Třída sk. „B“
Datum

Čas

Soupeři (domácí
– hosté)

sobota
12.09.2015

16:00
hod.

Dvorce – Malá
Morávka

sobota

16:00
hod.

Mor. Kočov
Dvorce

-

16:00
hod.

Široká Niva
Dvorce

-

15:30
hod.

Dvorce - Lomnice

15:00
hod.

Rýžoviště
Dvorce

15:00
hod.

Dvorce - Razová

14:00
hod.

Velká Štáhle
Dvorce

14:00
hod.

Dvorce - Milotice

19.09.2015
sobota
26.09.2015
sobota
03.10.2015
sobota
10.10.2015
sobota
17.10.2015
sobota
24.10.2015

Dne 8. 10. 2015 budou v obci prováděny kominické práce.
Zájemci o provedení kominických
prací se mohou přihlásit na obecním
úřadě u paní Kamily Balajové v kanceláři
č. 7 nebo na tel. čísle 554 219 886 nebo
775 315 535.

sobota
31.10.2015

Místo utkání

-

Dvorce

Mor. Kočov

Široká Niva

Dvorce

Rýžoviště

Dvorce

-

Velká Štáhle

Dvorce

***
TJ SPARTAK DVORCE
srdečně zve všechny své příznivce a fanoušky na mistrovská
fotbalová utkání podzimní části soutěže. Rozpis všech
utkání je uveden níže.

Narození
Vítáme do naší obce narozené děti Daniela Brijara,
Lukáše Matýska a Leonu Skýpalovou.
Přejeme jim radostné a spokojené dětství.

Jubileum
Životní jubileum v měsíci září 2015 oslaví
pan Jaroslav Dzinbaník, paní Marie Galčanová, pan Luděk
Kocman, paní Marie Školoudová a pan Miroslav Vaclach.
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a štěstí.

Úmrtí

Bohaté občerstvení a skvělá sportovní atmosféra
v prostředí nově zrekonstruované tribuny je pořadateli
zajištěno na všech domácích utkáních!

Naši obec navždy opustila paní Anežka Vaňková.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
***
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OKÉNKO DO ČINNOSTI DVORECKÝCH HASIČŮ
Členové SDH se scházejí pravidelně každou sobotu ve
zbrojnici, kde ošetřují po výjezdech techniku, provádějí
běžnou údržbu, aby byla technika schopna dalších zásahů.
Za poslední období jsme měli sedm tzv. vosích výjezdů a
dva k popadaným stromům na vozovce III. třídy do
Křišťanovic.
Průběžně jsme pomáhali obci při kulturních akcích (pálení
čarodějnic, dětský den apod.)
Za finanční pomoci obce odjela většina mladých hasičů na
letní tábor. SDH i rodiče děkují za tuto pomoc.
Začátkem července byla na zbrojnici nainstalována
automatická shrnovací vrata, která přispějí k rychlejší
manipulaci při výjezdech a také k tepelné izolaci garáží.
V červnu a začátkem července jsme intenzivně pracovali na
přípravě 10. ročníku Soutěže TFA „Hartaman“, která
proběhla 15. července 2015 v areálu hráze přehrady Slezská
Harta.

Horní Sloupnice v čase 4min. a 45 sec. A třetí příčku si
vybojoval Martin Koliba z JSDH Metylovice časem 4 min.
52,27 sec. Naše barvy v této kategorii hájil Tomáš Páleník,
který skončil na 34. místě s časem 8 min 01,37 sec.
Do nejtěžší kategorie C (s aktivním dýchacím přístrojem) se
přihlásili jen 4 „borci“. Zvítězil mistr světa a vítěz předešlých
dvou ročníků Hartmana polák Marcin Zdzieblo
z Panstwowej straže požarnej časem 4 min. 19,81 sec. Na
druhém místě Miroslav Balada z JSDH Borovníky dosáhl
času 5 min. 44,75 sec., třetí Zdeněk Hubáček z JSDH Uničov
dokončil v čase 5 min. 44,81 sec.
Kvalita borců byla i v kategorii D nad 35 let (s dýchacím
přístrojem jako zátěž), ve které zvítězil Adam Ryš z JSDH
Bohuslavice za 4 min. 35,63 sec a na záda mu dýchal druhý
Josef Palát z HZS podniku DEZA Valašské Meziříčí a o něco
později doběhl třetí Josef Frýdl z Hasičského sportovního
klubu Zlín za 5 min. 31,66 sec.

V sobotu 12. 9. jsme položili u pietního kříže věneček a
zapálili svíčku v den 141. výročí založení SDH Dvorce.
Ještě chceme popřát hodně štěstí, zdraví a hasičského elánu
našim hasičům, kteří měli v květnu až září narozeniny: p.
Božovský J., Cupal F., Fusko R., Kašík Vl., Kolín J., Kučera A.,
Kulla P., Nemec J., Svoboda J., Teplík Sv., Vaclach J., Vaclach
M., Venera M., Veselý L.
Dodatečně se chci omluvit našim členům a čtenářům, že
jsem v minulém Občasníku omylem uveřejnil starý článek.
JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK TFA HARTAMAN
Slezská Harta (pod hrází) sobota 15. srpna 2015.
Do tohoto obtížného závodu se přihlásilo 64 závodníků
(mužů i žen), nakonec jich soutěžilo 54. Největším
o
soupeřem nebyl "čas", ale úmorné horko až 38 C a 330
schodů na vrchol hráze.

Nejvíce sledovanou byla ženská kategorie E. Děvčata nám
dokázala, že jejich výkony jsou hodny obdivu, obtížnost
tratě spojena s horkem - klobouk dolů, děvčata. První příčku
si svým výkonem vydobyla zahraniční kolegyně z Polska
Marta Ryba časem 6 min. 44,38 sec. Druhá doběhla Blanka
Krčálová z JSDH Rokytnice nad Rokytnou za 7 min. 7,68 sec.
A třetí příčka patří Pavlíně Havlenové z JSDH Vladislav za čas
7 min. 33,50 sec.
Je obdivuhodné, že v tak horkém počasí a se zátěží
dokončili závod všichni soutěžící BORCI.

I přesto v tomto malebném prostředí údolí Moravice pod
hrází podali soutěžící úžasné výkony.
Původně se mělo soutěžit v pěti kategoriích. V kategorii A
se přihlášení borci nedostavili, tak byla zrušena. V kategorii
B do 35 let se vzduchovým dýchacím přístrojem neseným
jako zátěž byla největší obsazenost závodníků (37). Zvítězil
Martin Januš z HZS Zlínského kraje, úz. odbor Vsetín v čase
4 min. a 21,75 sec. Druhý se umístil Zdeněk Šejbl z JSDH

Na závěr chceme poděkovat všem soutěžícím za jejich
výkony a pěknou podívanou, všem členům SDH Dvorce a
dalším pomocníkům, kteří odpovědně plnili své povinnosti
pořadatele, moderátorovi celého průběhu dne Radimovi
„Háša“ Smažákovi a všem sponzorům, kteří přispěli
finančně nebo materiálně ke kvalitnímu průběhu celého
dne: Ondrášovka a.s. Mor. Beroun, KVS ekodivize Dvorce,
Obec Dvorce, panu Jaroslavu Matysíkovi Dvorce, HZS
Ostrava, HZS Bruntál, AB AGRO s.r.o. a YELLOW ROSE s.r.o.
Křišťanovice, Sportovnímu klubu HZS MSK, Fides Bruntál,
Potraviny Ševčík Bruntál, Restaurace Faraon Bruntál a také
Bistru Anička ze Dvorců, bez ní by to nebylo možné pořádat
– díky.
Za výbor SDH Bc. Josef Gajdoš, starosta SDH Dvorce
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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016
V úterý 1. září 2015 naše škola
zahájila nový školní rok a bylo to
opravdu slavnostní zahájení hlavně pro
naše prvňáčky. Pozvání přijal i pan
starosta obce Jan Božovský a
předsedkyně
školské
rady
Danuše
Ulrychová. Do nového školního roku
nastoupilo 147 žáků, kteří jsou rozděleni do 5 tříd na
prvním stupni a 4 tříd na druhém stupni.

CO BYLO HITEM LETOŠNÍHO LÉTA V TURISTCENTRU?
I když se neustále potýkáme s prostorovým řešením
kuchyně, které nám nedovoluje vařit více a rychleji,
každopádně hitem letošního léta se stala PIZZA.
V obchodech určitě najdete nepřeberné množství
mražených pizz. V našem TURISTCENTRU si ale zakládáme
na řádně a poctivě připraveném těstu od našich kuchařek.
Zbytek je již v nabídce jídelního lístku a také záleží na
fantazii každého hosta. Za období červen až srpen se
prodalo celkem neuvěřitelných 1897 kusů pizzy, kdy
s převahou vedla „studenstská“. Také tržby se za období
leden až srpen 2015, v porovnání se stejným obdobím
minulého roku, zvýšily v „meníčkách“ o 167 tis. Kč,
v minutkách o 138 tis. Kč a v prodeji na baru o 160 tis. Kč.
Určitě k tomu přispělo letošní krásné a teplé léto, kdy si
návštěvníci mohli naplno užívat letní zahrádku, a rodičům
dětí k jejich pohodě posloužilo dětské hřiště. Také na dětský
den, letní kino i „Červencovou noc“ se nám podařilo
přilákat dostatek návštěvníků, a v neposlední řadě tomu
přispělo i množství dělníků pracujících na výstavbě vedení
VVN. Dovolte nám tedy všem spokojeným návštěvníkům
poděkovat za návštěvu, a budeme se těšit na další.

Děkujeme Vysokoškolskému akademickému sboru z německého ZittauGörlitz za pěkný koncert (kostel sv. Jiljí – 4. září 2015).

Slavnostní přivítání školního roku…

FOTBALOVÝ KROUŽEK
Zveme zájemce z řad dětí do 11 let na fotbalové
tréninky každé úterý a čtvrtek od 17 – 18.30 hod. na
hřišti TJ Spartak Dvorce.
Milan Hanáček, Petr Kasperlík

Za tuto fotku z dronu děkujeme panu faráři z Malé Morávky.

PLACENÁ INZERCE
Prodám starší samostatnou garáž. Cena 3.800,- Kč. Tel.:
603828516.
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