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INFORMACE PRO OBČANY
Čarodějnickým rejem a postavením májky se konečně proměnil duben za květen, pro všechny asi za nejkrásnější
měsíc roku. Jaro je v plném proudu a doufám, že díky novým posilám na veřejně prospěšné práce se nám podaří
vzhled naší obce trošku vylepšit. Vrásky na čele mi však dělají sběrači kovů, kteří za poslední týdny stačili
napáchat na našem majetku nemálo škod. V této záležitosti již byly škody společně s Policií ČR vyčísleny, a bylo
také podáno trestní oznámení. Chtěl bych Vás však všechny požádat, abyste byli vnímavější ke svému okolí.
Pokud zaregistrujete v obci pohyb podezřelých osob či jakékoliv zcizení majetku, kontaktujte prosím okamžitě
Policii ČR nebo pracovníky úřadu. Vždyť odcizením třeba jen kanalizačních mříží i poklopů horských vpustí přes
komunikaci, může dojít ke zbytečnému neštěstí, které už hraničí s obecným ohrožením.
PODĚKOVÁNÍ
Chtěl bych opět upřímně poděkovat naší spoluobčance paní Štěpánce Kopřivové, která se pravidelně nezištně
stará o organizaci charitativní sbírky ošacení, domácích potřeb, přikrývek, obuvi, hraček a dalšího materiálu pro
Diakonii Broumov. Poděkování patří samozřejmě také těm, kteří svým darem přispěli všem potřebným.
Také děkuji panu Jaroslavu Taskovi za bezplatnou opravu lavičky v areálu mateřské školy, kterou nám vloni
poničili vandalové.
Děkuji také kulturní komisi, Spolku paní a dívek, Sboru dobrovolných hasičů, TJ Spartak Dvorce a mnoha dalším
pomocníčkům za přípravu a realizaci „Čarodějnického reje a stavění májky“, a také panu Josefu Slepánkovi za
všechny sladkosti věnované soutěžícím dětem.
Závěrem chci také poděkovat paní učitelce Schneidrové a žákům naší základní školy, kteří v kategorii mladších i
starších žáků obsadili první místo v dopravní soutěži BESIP v Bruntále a budou nás reprezentovat v dalším kole
této soutěže v Krnově.
POZVÁNKY
Chtěl bych Vás všechny pozvat dne 11. května 2013 na CROSS COUNTRY organizovaný trénink pořádaný MOTO
KLUBEM Dvorce v jejich sportovním areálu. Začátek tréninku cca od 9 hodin.
Dále si dovoluji pozvat všechny spoluobčany na 17. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce, které se bude konat dne
23. 5. 2013 od 18:00 hodin v TURISTCENTRU Dvorce.
Naplno také vrcholí přípravy na Dětský den spojený s kácením májky, který proběhne v sobotu 1. června od
14:00 hodin u TURISTCENTRA Dvorce.
ČIPOVÁNÍ POPELNIC
Rád bych Vás informoval o tom, že v průběhu měsíce května proběhne označení sběrných nádob (tj. popelnic a
kontejnerů) čipem. Jedná se o novou službu TS Bruntál s. r. o., která nám umožní přesnou kontrolu množství
vyváženého odpadu a skutečného počtu sběrných nádob. Sběrný vůz bude vybaven čtečkou čipů a vážním
systémem, který zaeviduje číslo a hmotnost sběrné nádoby. Občané budou v předstihu informováni o dnech
provedení čipování, a to prostřednictvím letáků, které budou rozneseny do schránek. Tímto si Vás všechny
dovoluji požádat, abyste ve dnech, které budou uvedeny v letáku, umístili všechny své sběrné nádoby na
přístupné místo tak, aby mohl být instalován čip. Sběrné nádoby, které nebudou označeny čipem, nebudou
vyváženy. Čip tak nahradí známku, kterou si občané každoročně vyzvedávají na obecním úřadě. To znamená, že
na rok 2014 již známky na popelnice vydávány nebudou.
VYHODNOCENÍ ANKETY – „ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO“
České poště bylo k roznosu předáno celkem 570 anketních lístků obsažených v Občasníku.
Občané odevzdali celkem 148 lístků (tj. 25,96 % z vydaných lístků), z toho:
81 lístků (54,73 %)

- souhlas s přestěhováním ordinací lékařů do objektu „Domu služeb“

54 lístků (36,49 %)

- jiný návrh řešení

8 lístků (5,40 %)

- souhlas s přestěhováním + jiný návrh řešení

4 lístky (2,70 %)

- nesouhlas s přestěhováním ordinací lékařů do objektu „Domu služeb“

1 lístek (0,68 %)

- nesouhlas s přestěhováním + jiný návrh řešení

Občané jako jiný návrh řešení navrhovali převážně zakoupení budovy bývalého zdravotního střediska na
Olomoucké ulici a následné přemístění ordinací lékařů do této budovy. Objevil se i názor tuto budovu
pronajmout. Dva anketní lístky obsahovaly názor přesunout lékaře do budovy obecního úřadu. V jednom
anketním lístku bylo navrženo přesunout lékaře do objektu bývalé knihovny (masérna paní Hebdové). V pěti
anketních lístcích občané požadovali zachování pedikúry v Domě služeb.
Na našich webových stránkách proběhlo hlasování takto:
57 hlasů (62 %)

- souhlas s přestěhováním ordinací lékařů do objektu „Domu služeb“

25 hlasů (26 %)

- nesouhlas s přestěhováním ordinací lékařů do objektu „Domu služeb“

12 hlasů (12 %)

- jiný návrh řešení

Celkový výsledek ankety
Celkem bylo vyhodnoceno 242 hlasů, z toho:
138 hlasů (57,02 %)

- souhlas s přestěhováním ordinací lékařů do objektu „Domu služeb“

8 hlasů (3,31 %)

- souhlas s přestěhováním + jiný návrh řešení

66 hlasů (27,28 %)

- jiný návrh řešení (převážně zakoupení bývalého zdrav. střediska na Olomoucké ul.)

29 hlasů (11,98 %)

- nesouhlas s přestěhováním ordinací lékařů do objektu „Domu služeb“

1 hlas (0,41 %)

- nesouhlas s přestěhováním + jiný návrh řešení

Výsledek ankety až tak nepřekvapil. Je však nutno podotknout, že obě možné vyplývající varianty jsou jen o
penězích. To, že zastupitelstvo obce uvažuje o přestěhování ordinací lékařů do „Domu služeb“, vyplynulo jak
z připomínek občanů, tak z nutnosti rekonstrukce tohoto objektu, který už je v neutěšeném stavu. Je nutno
objekt zateplit, vyměnit okna, dveře, vyměnit staré a provozně drahé akumulačky, opravit rampu a plochou
střechu nahradit sedlovou. Je to investice, která nás stejně nemine, a o jakou částku případná úprava 1. patra pro
lékaře i s vybudováním výtahu tyto náklady navýší, to je otázka pro projektanta. Další otázkou také je, zda
náklady na pořízení bývalého zdravotního střediska na Olomoucké ulici (aktuální prodejní cena 1,9 mil. Kč), jeho
další úpravy dle současné legislativy pro provoz ordinací, výměna oken, případné zateplení či výměna vytápění,
nebudou mnohem vyšší. U této, několik let nepoužívané budovy, se však také mohou objevit další náklady, které
nám zatím nejsou známy, tj. skutečný stav střechy, rozvodů vody, kanalizace a elektrorozvodů. Vše se tedy bude
muset důkladně vyčíslit a pak teprve rozhodnout, která varianta bude pro obec výhodnější.
Jan Božovský, starosta

OČKOVÁNÍ PSŮ
V sobotu 11. května 2013 bude v obci Dvorce provedeno hromadné očkování psů proti vzteklině.
Očkování bude probíhat na náměstí u autobusové zastávky v době od 10.00 – 11.00 hodin
a odpoledne od 16.00 – 17.00 hodin. Cena za jedno očkování je 100,- Kč. Očkovací průkaz s sebou!

MATEŘSKÁ ŠKOLA DVORCE POŘÁDÁ ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014
Mateřskou školu můžete s dítětem navštívit týden před zápisem a to v pátek 24. 05. 2013
v době od 7.30 – 11.00 a od 14.00 do 16.00 hodin. V mateřské škole nebo na OÚ si
vyzvedněte přihlášku a potvrzení pro lékaře. Vyplněné formuláře přineste k zápisu.
Zápis (odevzdání přihlášek)proběhne v MŠ v pátek 31. 05. 2012 od 15.00 do 16.00
hodin. S sebou si přineste rodný list dítěte, kartičku pojišťovny dítěte a občanský průkaz.
ODPADY
Svoz komunálního odpadu probíhá 1 x za 14 dní, tj. každý lichý týden.
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JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ
Spolek paní a dívek má možnost uspořádat jednodenní zájezd do Vídně.
Navštívíme zámecké zahrady Schönbrunn a zájemci mohou navštívit i zámek (vstupné
13 euro), dále navštívíme nejzajímavější místa ve Vídni – vše s českým průvodcem,
bude volný čas na nákupy. Cena zájezdu 570,- Kč (v ceně je hrazeno i pojištění).
Zájezd se uskuteční v sobotu 25. května 2013, odjezd z Dvorců v 05.30 hod,
předpokládaný návrat ve 22 hod.
Přihlášky přijímá paní Anna Hebdová (tel. 777 131 59) a paní Svatava Táncosová (tel.
607 261 775). Zájezd se uskuteční za předpokladu dostatečného počtu zájemců.
Zájemci – hlaste se co nejdříve!
Anna Hebdová
PLACENÁ INZERCE
Studio zdraví a krásy U Radky Vás zve k návštěvě
Nabízím: kosmetické ošetření pleti ultrazvukem – úpravu a barvení obočí, barvení řas – depilaci teplým voskem
– trvalou na řasy – líčení nevěst – líčení denní, slavnostní, večerní – mini kurzy líčení – prodej kosmetických
produktů ALISSA BEAUTE, BIOLINE – prodej dekorativní kosmetiky ARTDECO
Nutriční a výživové poradenství: výživa v nemoci – klinická výživa – redukce hmotnosti dospělých
Masáže: rekondiční, sportovní – horkými lávovými kameny
NOVINKA: masáže na bazéně – zatím středa a pátek od 16.00 – 21.00 hod.
NUTNÁ tel. objednávka předem!!!
Dále nabízím prodej dárkových poukazů na veškeré nabízené služby.
Studio se nachází na ulici Olomoucká 37 v areálu mateřské školky ve Dvorcích.
Provozní doba: PO-PÁ 15.00 – 20.00 hod. NUTNÁ TEL. OBJEDNÁVKA PŘEDEM!
POZOR: OD ČERVNA 2013 ZAHAJUJI CELODENNÍ PROVOZ – PO TEL. OBJEDNÁVCE PŘEDEM
Těším se na Vás 

Radka Školoudová, tel: 776 046 262, www.salon-radka.cz

OSOBNÍ ASISTENCE
V Moravském Berouně byl dne 10. 04. 2013 zahájen provoz služby "Osobní asistence". Služba je určena
především osobám nemocným, seniorům a zdravotně postiženým. Bližší informace na tel. 777320902 nebo na
www.svendaremas.cz.
TISKOVÁ ZPRÁVA
Finanční správa ČR žádá veřejnost, aby neprováděla platby na číslo bankovního účtu uvedené na složenkách
doručených majitelům nemovitostí v měsíci dubnu.
Někteří majitelé nemovitostí již obdrželi poštovní složenku k placení daně z nemovitostí na rok 2013. Na všech
poštovních složenkách, doručených v měsíci dubnu, je nesprávně uvedeno číslo bankovního účtu pro platbu
daně. K nesprávnému uvedení čísla bankovního účtu došlo pochybením dodavatelské firmy při tištění údajů na
složenku. Finanční správa ČR se veřejnosti za toto nedopatření omlouvá. Dotčení majitelé nemovitostí obdrží
kromě omluvného dopisu také nové složenky se správnými údaji.
Složenky, které budou majitelům nemovitostí doručeny v průběhu května, již obsahují správné číslo bankovního
účtu pro placení daně místně příslušnému finančnímu úřadu.
Podrobnější informace k placení daně z nemovitostí naleznete také na webových stránkách Finanční správy ČR
www.financnisprava.cz v záložce „placení daní“.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 13. dubna 2013 se v obřadní síni obecního úřadu ve Dvorcích konalo tradiční slavnostní „Vítání občánků“.
Dětí z mateřské školky pod vedením učitelky paní Ivany Bělunkové předvedly všem přítomným krátké pásmo z
básniček a písniček. Starosta obce pan Jan Božovský pak ve svém projevu přivítal mezi občany naší obce děti
narozené koncem roku 2012 a počátkem roku 2013.
BESEDA SENIORŮ
V sobotu 20. dubna 2013 se v TCD konala jarní beseda seniorů.
Na besedě nám senioři ukázali své opravdu úžasné výtvory – vyřezávané, lepené z papíru a dřeva, vyšívané,
háčkované, pletené z vlny, pletené z proutí, zdobené perníčky a QSL lístky – záznamy o radioamatérském spojení.
Promítání historických fotografií na velké plátno bylo spojeno s živou diskusí.
Fotografie z akce jsou umístěny na www.obecdvorce.cz
JARO JE TADY A HASIČI OPĚT VARUJÍ PŘED PLOŠNÝM VYPALOVÁNÍM POROSTŮ
Jaro nám již začíná, sluníčko se i u nás na severu Moravy pomaličku probouzí a začíná ohřívat celou přírodu po
dlouhém zimním období. Hasiči z okresu Bruntál pro Vás připravili několik dobrých rad a upozornění v souvislosti s
vypalováním, pálením porostů a klestí.
V jarních měsících hasiči vyjíždějí častěji, než kdy jindy, k požárům trávy, lesních porostů nebo k dohašování špatně
zabezpečených ohnišť. Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále i "zákon o
požární ochraně") nesmí fyzická osoba provádět plošné vypalování porostů. I přesto je u nás toto vypalování stále
oblíbené. Jarní úklid se majitelům zahrad ale nemusí vždy vyplatit. Ten, kdo se totiž rozhodne vyčistit svou zahradu
ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se fyzická osoba dopouští přestupku
podle zákona o požární ochraně, za který mu hrozí pokuta až do výše do 25.000,- Kč.
Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např. mohou pálit shrabanou trávu na hromadě,
která bude ohraničená proti případnému rozšíření, samozřejmě nebude umístěna pod stromy nebo v blízkosti jiných
hořlavých látek a u tohoto spalování budou osoby přítomny. Na fyzické osoby se nevztahuje ohlašovací povinnost pro
pálení na územně příslušný hasičský záchranný sbor kraje. Měli bychom se však seznámit se závaznými vyhláškami
obcí, které způsob pálení na volném prostranství mnohdy zakazují, nebo alespoň upravují. Pálení odpadů na volném
prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve
speciálních kontejnerech nebo ve sběrných dvorech.
Hasiči upozorňují na VÍTR! Při pálení hořlavých látek je velkým nepřítelem vítr, který během okamžiku může z
nevinných plamínků vytvořit rozsáhlý požár. V minulém roce se o tom přesvědčilo hned několik osob, které podcenily
nebezpečný vítr, a potřebovali pomoc hasičů a dokonce i rychlé zdravotní pomoci.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy, společnosti) také nesmí dle zákona o požární ochraně provádět
plošné vypalovaní porostů. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny, se zřetelem na
rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství
včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,
který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat.
Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických osob pro území okresu Bruntál doporučujeme využít
internetové zaregistrování na webové adrese www.hzsmsk.cz , kde na pravé straně naleznete odkaz „pálení klestí“. Pro
přihlášení a vyplnění údajů o pálení je potřeba jednoduché registrace.
Další možností ohlášení pálení je formou emailu: od@hzsmsk.cz , kde je potřeba uvést:
datum a čas (od kdy do kdy bude pálení probíhat) – uvést přesnou lokalitu pálení (nejlépe uvést GPS souřadnice) –
jméno a mobilní telefonní číslo na osobu, která bude u pálení přítomna a tím i zodpovědná.
UPOZORNĚNÍ - Někteří občané a firmy si pro hlášení pálení pletou tísňové telefonní číslo 150 či 112. Důrazně
upozorňujeme, že tato čísla jsou určena pro tísňová volání v případě, že se někdo ocitne v tísni a potřebuje
rychlou pomoc, nikoliv pro ohlášení pálení.
Pokud právnické osoby a podnikající fyzické osoby vypalují porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na
volném prostranství, případně nestanoví opatření proti vzniku a šíření požáru dopouští se správního deliktu dle zákona
požární ochraně, za který hrozí sankce až do výše 500. 000 Kč. Neměli bychom zapomenout na skutečnost, že při pálení
odpadu nebo dalších hořlavých látek musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, např. zákonem o ovzduší,
zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí, kde jsou uvedeny např. další podmínky o pálení.
Mějme na paměti možné nebezpečí a včas mu předcházejme.
napsal: Ing. Antonín Ušela – oddělení prevence HZS MSK ÚO Bruntál
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