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POZVÁNKA SPORTOVCŮ
TJ Spartak Dvorce, oddíl volejbalu a Obec Dvorce
pořádají v tělocvičně na Sokolovně

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
23. února 2013 – prezentace od 08.30 hod. –
začátek turnaje od 09.00 hod.
V každém družstvu musí startovat
minimálně 2 ženy. Pravidla turnaje
budou upřesněna před rozlosováním.
Hraje se podle platných pravidel
volejbalu, každé družstvo je povinno
poskytnout jednoho hráče na
rozhodování.
Startovné turnaje:
300,- Kč za družstvo.
Kontakt: 604 234 720, SvakVaclav@seznam.cz
TJ Spartak Dvorce bude 16. března 2013 pořádat
ŠIBŘINKY – chystejte si masky 

KOMINICKÉ PRÁCE
Oznamujeme, že 6. února 2013 budou v obci prováděny kominické práce.
Majitelé rodinných domů se mohou přihlásit na obecním úřadě ve Dvorcích v kanceláři číslo 7
u paní Kamily Balajové, tel. 554 219 886, 775 315 535.
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Místní poplatek ze psů pro rok 2013 jsou držitelé psů povinni zaplatit do 31. března 2013.
Sazba místního poplatku ze psů činí:
- za prvního psa držitele bydlícího v rodinném domě
- za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě
- za prvního psa držitele bydlícího v ostatních obytných domech
- za druhého a každého dalšího psa v ostatních obytných domech
- za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu:
za prvního psa
za druhého a každého dalšího psa

200,- Kč
300,- Kč
400,- Kč
600,- Kč

80,- Kč
120,- Kč

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
***

MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2013 činí 500,- Kč za osobu a rok. Poplatek je splatný jednorázově
nejpozději do 30. září 2013.
Poplatníkem je:
1.

fyzická osoba,

a)
b)
c)
d)
2.

která má v obci trvalý pobyt,
které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Od poplatku se osvobozují:

a) fyzické osoby s pobytem v obci Dvorce, které se na území obce Dvorce prokazatelně nezdržují po dobu
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

celého kalendářního roku (např. osoby žijící dlouhodobě nepřetržitě v zahraničí; osoby, u nichž není
znám jejich skutečný pobyt),
fyzické osoby s pobytem v obci Dvorce, které se z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí zdržují na
území obce Dvorce v příslušném kalendářním roce po dobu kratší než 30 dnů,
fyzické osoby s pobytem v obci Dvorce, které se zdržují na území obce Dvorce v příslušném
kalendářním roce po dobu kratší než 30 dnů a po zbývající část kalendářního roku se zdržují v jiné obci
na území České republiky, kde prokazatelně hradí náklady spojené s produkcí komunálního odpadu,
fyzické osoby s pobytem v obci Dvorce, které se na území obce Dvorce prokazatelně nezdržují z důvodu
umístění ve vyšetřovací vazbě nebo z důvodu výkonu trestu odnětí svobody; osvobozeni jsou po dobu
umístění ve vyšetřovací vazbě a po dobu výkonu trestu odnětí svobody,
děti v kalendářním měsíci, ve kterém se narodily,
fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud všichni spoluvlastníci mají trvalý pobyt na
území obce Dvorce,
fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, prokazatelně po dobu
celého kalendářního roku nevyužívají k účelu, ke kterému jsou stavba, byt nebo rodinný dům určeny
(např. z důvodu, že to technický stav stavby, domu či bytu neumožňuje),
fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, pokud jejich stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům prokazatelně po dobu celého kalendářního roku užívá za účelem
bydlení poplatník s pobytem v obci Dvorce, který není vlastníkem této stavby, bytu nebo domu.

***
PRONÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ
Upozorňujeme občany, kteří mají s Obcí Dvorce uzavřenou smlouvu o nájmu pozemku, že
nájemné za pronajatý pozemek pro rok 2013 má být uhrazeno do 31. března 2013. Při
nedodržení termínu úhrady může dojít k výpovědi z nájmu ze strany pronajímatele tj. obce.
***
Shora uvedené místní poplatky a pronájem pozemků se platí 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
Jiřina Božovská, oddělení veřejnosprávních činností
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NAROZENÍ
Vítáme do naší obce narozené děti
Elišku Hiczovou, Stanislava Hlaváče a Matyase Vlacha.
Dětem přejeme radostné a spokojené dětství.
JUBILANTI
Životní jubileum v měsíci únoru 2013 oslaví pan Jiří Böhm.
Jubilantovi přejeme do dalších let hodně štěstí a pevné zdraví.
ÚMRTÍ
Naši obec navždy opustili
pan Alois Spáčil, slečna Jana Valihrachová a pan Břetislav Ptačník.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Okrsky
počet zprac.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané Volební Odevzdané Platné
obálky účast v %
obálky
hlasy

% platných
hlasů

1. kolo

1

1

100,00

1 162

560

48,19

560

554

98,93

2. kolo

1

1

100,00

1 156

546

47,23

546

543

99,45

Kandidát

1. kolo

2. kolo

číslo

příjmení, jméno, tituly

Navrhující
strana

1

Roithová Zuzana MUDr. MBA

Občan

KDU-ČSL

12

2,16

X

X

2

Fischer Jan Ing. CSc.

Občan

BEZPP

118

21,29

X

X

3

Bobošíková Jana Ing.

Občan

SBB

20

3,61

X

X

4

Fischerová Taťana

Občan

KH

12

2,16

X

X

5

Sobotka Přemysl MUDr.

Poslanci

ODS

18

3,24

X

X

*6

Zeman Miloš Ing.

Občan

SPOZ

149

26,89

428

78,82

7

Franz Vladimír Prof. JUDr.

Občan

BEZPP

34

6,13

X

X

8

Dienstbier Jiří

Senátoři

ČSSD

138

24,90

X

X

+9

Schwarzenberg Karel

Poslanci

TOP 09

53

9,56

115

21,17

+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
3

Politická
příslušnost

hlasy

%

hlasy

%

PŘEKLAD RUČNĚ PSANÉHO TEXTU ZE ZAPEČETĚNÉ SCHRÁNKY
pokračování z Občasníku č. 12/2012
Dne 13. února 1710 přišel farář Elias Schön.
Na počátku července 1719 byl ustanoven farářem Johann Augustin Nebuský ze Šternberka, jenž byl ze Dvorců
přeřazen do Újezdu u Uničova a tam také zemřel.
V červnu roku 1730 získal zdejší farnost Ferdinand Tischler, který byl ale odvolán do Dyjákovic a tam i zemřel.
Dne 27. dubna 1733 byl do Dvorců převeden farář Josef Schnerich z Hořejších Kunčic, rodák z Hradce ve Slezsku.
Byl poté 23. února 1752 investiturován do Šumperka, brzy nato si ale vyměnil místo s panem Johannem
Neumannem, děkanem v Budišově, kde pak také zemřel.
Po něm následoval 13. března 1752 na dvorskou farnost dosavadní lokální kaplan v Karlovci Josef Saliger,
původem z Malých Heraltic. Byl však 25. září 1761 uveden na farnost v Krnově a tamtéž zemřel. Jeho nástupcem
se stal roku 1761 krnovský městský kaplan Johann Karl Giller, rodák z Dvorců. Po něm následoval 9. srpna 1769
Johann Exler ze Šternberka, jenž byl více než 18 let ve Dvorcích kaplanem.
Dne 16. června 1784 obdržel faru ve Dvorcích Franz Pischel, rodák z Podlesí, jenž byl teprve šest let knězem a
nejmladším kooperátorem ve Dvorcích. Dne 17. prosince 1787 byl farář Franz Pischel na základě
konzistoriálního dekretu ustanoven prvním děkanem ve Dvorcích. Zemřel 8. srpna 1802 v 54 letech.
Dne 10. prosince 1802 byl povolán na faru i děkanství ve Dvorcích farář z Hořejších Kunčic Kaspar Kuhn,
původem z Deštného. Zemřel 8. ledna 1804.
Dne 5. dubna 1804 byla fara i děkanství ve Dvorcích obsazena rovněž farářem z Hořejších Kunčic, a to rodákem z
Razové Philippem Bayerem, jenž zemřel v září 1822. Po něm následoval 23. prosince 1822 Antonius Hayder, jenž
byl předtím lokálním kaplanem v Roudnu. Zemřel na tyfus 6. dubna 1848 ve věku 83 let jako knížecí
arcibiskupský assessor. Jeho kooperátoři byli páter Josef Morawec a P. Franz Woletz, první jmenovaný zde zůstal
jako kooperátor a později kaplan do srpna 1885.
Dne 30. července 1848 se stal farářem a děkanem ve Dvorcích Florian Bayer, rodák z Razové. Po něm následoval
21. března 1866 Anselm Hirt jako farář a děkan, milostí olomouckého arcibiskupa později arcikněz a poté čestný
kanovník v Kroměříži. Zemřel 25. ledna 1879. Po něm následoval 29. května 1879 Emanuel Frenzl, jenž byl dříve
farářem v Karlovicích. V červnu 1885 byl milostí jeho Eminence kardinála knížete arcibiskupa olomouckého
jmenován děkanem a působí s pomocí boží jako děkan a farář ve Dvorcích v současnosti.
Poznámka: co se týče luteránských kazatelů:
Ačkoliv luteránští kazatelé měli faru ve Dvorcích v držení po celé století, není k dispozici žádný jejich jmenný
soupis. V jedné staré městské listině je pouze zmíněno, že v roce 1521 přišel do Dvorců první „informator“ ze
Svídnice.
V září 1886 slavila Jeho Eminence kníže arcibiskup a kardinál olomoucký lantkrabě Friedrich von Fürstenberg
50. výročí svého kněžského svěcení a v roce 1888 totéž Jeho Svatost papež Lev XIII.
Při příležitosti 40. výročí vlády jeho k.k. apoštolského Majestátu císaře Františka Josefa I. v roce 1888, které bylo
vším lidem v Rakousku-Uhersku připomínáno s velkou slávou, byly v městě Dvorcích slavnostně uvedeny do
provozu nové hodiny na věži kostela, která byla při této příležitosti postavena zcela nová namísto staré a
poškozené věže a stala se ozdobou našeho města.
Hodiny stály 650 zl. a vyrobil je bruntálský hodinář pan Franz Schneider.
Kostelní věž ve své současné kráse a velikosti byla postavena zdejším stavitelem panem Franzem Gassnerem, za
pomoci tesařského mistra pana Eduarda Vetha ze Šternberka, klempířského mistra Franze Heina z Dvorců a
pokrývačského mistra pana Julia Heinze z Moravského Berouna, cena byla přibližně 5 000 zl. rakouských.
Pořízení této částky představovalo pro chudou farní obec značné oběti.
Některé významné osobnosti, které v současnosti ve Dvorcích působí:
pan Emanuel Frenzl, děkan a farář; pan Johann W. Krumpholz, starosta; městští radní: Franz Gassner, Wilhelm
Czech, Josef Gerlich; praktický lékař Josef Preis; řídící učitel Emil Kuhn; Adolf Niederle, k.k. poštovní a telegrafní
úředník; Johann Blaschke, obecní radní ve Valšově; Josef Kretschmer, radní v Májůvce; Adalbert Scholz, k.k.
okresní soudce ve Dvorcích; Karl Spörer, k.k. výběrčí daní ve Dvorcích; Dr. Wilhelm Fuchsig, k.k. notář.
V této době (1888) stálo kilo:
hovězího masa 48 krejcarů, vepřového masa 60 kr., telecího 40 kr., hladké mouky 17 kr., mouky na chleba 10 kr.,
brambor 5 kr.
Přiloženy jsou nejobvyklejší druhy platidel.
Nechť Bůh posvětí tuto stavbu a celou farní obec!
razítko fary, P. Emanuel Frenzl, děkan a farář, 22.9.1888
Dvorce, dne 22. září 1888, razítko města Dvorce, Krumpholz /starosta/
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