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COCA-COLA ŠKOLSKÝ POHÁR
Dne 4. dubna 2012 od 10:00 hod. proběhne na fotbalovém hřišti ve Dvorcích turnaj 3. družstev
v kopané. Žáci ZŠ Dvorce se utkají s mužstvy ZŠ Bruntál a ZŠ Andělská Hora.
Zveme rodiče a příznivce fotbalu, přijďte podpořit naše družstvo. Těšíme se na vaši účast.
Miroslava Lazová, Ilona Kosová, ZŠ a MŠ Dvorce
POZVÁNKA
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DVORCE
pro Vás pořádá v sobotu 7. dubna 2012 v době od 9:30 do 11:00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně Vás zveme k prohlídce požární zbrojnice i nového hasičského vozidla.
POZVÁNÍ PRO SENIORY
Komise pro občanské a sociální záležitosti Obce Dvorce pořádá společenskou
akci "Besedu se seniory".
Společné posezení seniorů naší obce se bude konat v sobotu 21. dubna 2012
od 14.00 hodin v TURISTCENTRU Dvorce.
Na této akci děti z mateřské školky zatančí "tanec princezen", v dalším
programu paní Anna Hebdová a paní Radka Školoudová seznámí seniory s
výživou při jednotlivých diagnózách a s mýty o stáří.
Všichni senioři naší obce jsou na tuto společenskou akci srdečně zváni.
OPRAVA MÍSTNÍHO ROZHLASU
Oznamujeme, že v nejbližší možné době bude prováděna oprava místního rozhlasu. Žádáme občany o nahlášení
případných závad na obecní úřad osobně nebo na tel. 554 745 272.
„J A R N Í Ú K L I D“
Jaro je každoročně spjato s velkým úklidem. Jak doma, tak i venku. A to samozřejmě přináší stále stejnou otázku
„KAM S ODPADEM“… Domnívám se, že dnes už snad nemůže být zásadní problém s počtem popelnic či
kontejnerů na tříděný odpad. Sice se někdy stane, že je zrovna některý z kontejnerů plný, ale myslím si, že dojít si
k dalšímu kontejneru by snad nemusel být až tak velký problém. Také je každou středu od 15:00 do 16:00 hodin
otevřený sběrný dvůr, kde se dá uložit i ten odpad, který do běžné popelnice či kontejneru skutečně nepatří. A
mohu také potvrdit, že například kontejnery na tříděný odpad u sběrného dvora jsou většinou poloprázdné. O to
více mě mrzí, že se mezi námi najdou i tací, kteří dokážou snahu většiny poctivých a pořádkumilovných obyvatel
tak bezohledně kazit. Snad asi největší problém bývá na sběrném místě před bytovým domem na Nemocniční
ulici čp. 10. Stává se často, že když se popelnice a kontejnery na tříděný odpad zaplní, tak je asi některým lidem
zatěžko dojít dalších cca 50 m dál, kde jsou umístěny další kontejnery. Tito lidé bohužel odpad raději naskládají
vedle, aniž by jej řádně zabezpečili. Často zde bývají naskládány věci, které jednoznačně patří na sběrný dvůr,
jako koberce, monitory, starý gauč, starý textil, keramické umyvadlo atd. Toto se týká také problému s odpadem
ze zahrádek. Zastupitelstvo obce se shodlo na tom, že budeme akceptovat jarní a podzimní svoz „BIO“ odpadu
(listí, větve, tráva) z doposud obvyklých míst. Nebudeme však již v průběhu roku svážet posečenou trávu ze
soukromých i pronajatých pozemků. Je povinností vlastníka či uživatele pozemků tento odpad řádně likvidovat
(kompostování, skládkování na určeném místě - „skála“ směr Guntramovice, atd.).

Vážení občané, chtěl bych apelovat na všechny ty, kterým není vzhled naší obce lhostejný, pokud se setkáte
s tímto nešvarem, nebojte se upozornit na konkrétní osobu. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném
znění, řeší v § 47 odst. 1 písm. d) znečištění veřejného prostranství (sankce do 20.000 Kč), a dále v písm. h)
neoprávněné založení skládky, nebo odložení odpadu mimo vyhrazená místa (pod sankcí až do 50.000 Kč). Bez
upozornění na konkrétního člověka nejsem opravdu schopen někoho postihnout.
Chtěl bych jen připomenout své zkušenosti z Německa a Rakouska, které myslím patří k našemu vzoru, co se
pořádku týče. Vzhled obce tam netvoří obecní úřad, ale z 90 % její občané. Je tam zažitým pravidlem, že obec
vytváří podmínky (vyhlášku, určuje sběrná místa a dodává sběrné nádoby), a vlastník či nájemce nemovitosti
dotváří to krásno tím, že své pozemky pravidelně uklízí a udržuje. A věřte mi, že tam žádné tvrdé sankce již
nejsou potřeba. Každý občan tam totiž považuje za čest, že může vytvářet pěkné prostředí nejenom pro sebe, ale
i pro všechny ostatní. A pokud to náhodou někdo nerespektuje, tak je mu to jeho blízkým okolím dáváno hodně
najevo. A pak už je to jen o osobní odpovědnosti každého jednotlivce. A myslím, že nemusíme pro příklady jezdit
ani tak daleko. Stačí se podívat do některých obcí na Opavsku, kde se každý víkend zametá nejenom před
vlastním prahem ale i přilehlém chodníku, i když je zrovna obecní.
Chci proto závěrem poděkovat všem, kteří o svůj majetek pečují řádně a zkrášlují tak naši obec. Nenechejte se
prosím otrávit těmi několika nezodpovědnými, které snad do budoucna také přesvědčíme.
Jan Božovský, starosta
DĚTSKÝ KARNEVAL
Spolek paní a dívek uspořádal dne 3. března 2012 v TCD Dvorce
dětský karneval. Přesto, že účastníci byli omezeni věkem (děti do
9 let), účast byla hojná. Rodiče, děti i pořadatelé si ten den řádně
užili. Chválíme rodiče, kteří zároveň se svými dětmi soutěžili i
tancovali. Porota měla nelehký úkol vybrat dvacet nejhezčích
masek. Všechny byly velmi pěkné, maminky a babičky si dali
záležet.
Spolek děkuje tanečnímu kroužku ZŠ pod vedením paní
Kasperlíkové a paní Krajkovičové. Ukázky tanců se líbily všem.
Taky děkuje Denise Dimiděnkové, která rozpohybovala všechny
v sále.
Už dnes se těšíme na karneval v příštím roce.
Dne 24. března 2012 uspořádal Spolek paní a dívek seminář hormonální jógy. Frekventanti si odnesli spoustu
nových poznatků, zvláště o dechu a naučili se cviky podporující hormonální činnost v lidském těle. Seminář byl
časově dost náročný, konal se od 10 do 17 hodin. Pro velký zájem Spolek paní a dívek zvažuje pořádání
pravidelných kurzů jógy.
Spolek paní a dívek
VOLEJBALOVÝ TURNAJ + ŠIBŘINKY
TJ Spartak Dvorce, oddíl volejbalu, pořádal 25. února 2012 v Sokolovně 4. ročník volejbalového turnaje
smíšených družstev. Akce se zúčastnila mužstva z Olomouce, Budišova nad. Bud., Jívové, Břidličné, Mor. Berouna
a Dvorců. Turnaj byl velice vyrovnaný a byl dobrou propagací rekreačního volejbalu, která vychází z dvorecké
tradice. Vítězství získali volejbalisté Moravského Berouna před Olomoucí a na třetím místě skončila Břidličná.
ŠIBŘINKY, které byly 17. února 2012 se vzhledem k možnostem TJ Spartak Dvorce vydařily. Poděkování patří
všem, kteří přišli v krásných maskách a těm, kteří naši akci podpořili svou pomocí a účastí.

Předseda TJ Spartak Dvorce Václav Svak

PLESOVÉ OHLÉDNUTÍ
V pátek 17. února 2012 se uskutečnil již 5. školní ples. Dovolujeme si poděkovat touto cestou paní učitelce Ivě
Leskovjanové, Ivě Bělunkové, Lence Kasperlíkové a paní Jitce Krajkovičové za přípravu tanečního vystoupení
žáků MŠ a ZŠ, které určitě ples oživilo. Poděkování patří také všem sponzorům za příspěvky do bohaté tomboly a
všem pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této kulturní akce.
Věřím, že se všichni hosté dobře bavili a těšíme se na setkání s nimi na dalším školním plese.
Vedení ZŠ a MŠ Dvorce
PODĚKOVÁNÍ – AKCE ,,KNIHA PLNÁ PŘEKVAPENÍ“
Organizátorka akce Adriana Martínková děkuje především dětem, kteří se zúčastnily, nebo se podílely na
programu se svými vedoucími. Zpěv byl pod vedením paní učitelky Hlavicové, tancování pod vedením paní
učitelky Kasperlíkové a paní Krajkovičové, poděkování patří také pěveckému sdružení Lobník. Dále bych
poděkovala paní H. Kopalové za krásné fotografie a za spolupráci, D. Dimiděnkové za pomoc s programem, paní
vychovatelce D. Indreiové a dětem z družiny za pěknou výzdobu a pomoc s programem, paní Jurkové za program
v knihovně, základní škole za knihy, panu starostovi J. Božovskému za spolupráci, paní L. Kubiakové a knihovně
za darované knihy pro děti, za pomoc s propagací A. Kopřivové a B. Gajdošové, sponzorům za občerstvení
v knihovně (paní Dryšlové, Pytlíčkové, TCD) dále za bonbóny pro děti, a to paní Škultyové, panu Gajdošovi a panu
Vysloužilovi. Děkuji také paní Štěpánové z Bílčic za upečení dortu. Všem moc děkuji za spolupráci.
Adriana Martínková
KDE A JAK SE MOHOU OBYVATELÉ DVORCŮ ZBAVIT VYSLOUŽILÝCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která
k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být
kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů, které
založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor,
kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem
určená pouze osobám s příslušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady
spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto místech:
Sběrné místo obce Dvorce, otvírací doba: každou středu od 15:00 do 16.00 hod. Malý kontejner na drobný
elektroodpad je v naší obci umístěn na ulici Nemocniční, Komenského a na Náměstí.
Více na www.elektrowin.cz nebo www http://www.obecdvorce.cz/
Ekologii a pohodlí spojuje „Malý kontejner“
Vysloužilé spotřebiče patří na místa zpětného odběru. To obyvatelé České republiky
nijak nezpochybňují a naučili se podle této zásady také ve většině případů chovat.
Čím menší ale spotřebič je, tím méně ekologický přístup zpravidla projevujeme.
Navzdory veškeré snaze kolektivních systémů zajišťujících sběr a recyklaci starých
elektrozařízení dosud u některých lidí přežívá krátkozraký přístup: co se vejde do
běžné popelnice, to do sběrného dvora nepovezu!
Spotřebiče v komunálním odpadu vyjdou draho
Ti, kdo takto uvažují, si ale opravdu nevidí na špičku nosu. Nejen že přispívají k
devastaci životního prostředí, protože neumožní, aby byly v maximální míře využity druhotné suroviny: zároveň
prodražují sobě i svým sousedům nakládání s komunálním odpadem. Zatímco totiž systém zpětného odběru
starých spotřebičů financují výrobci a dovozci nových elektrozařízení, za komunální odpad platí prostřednictvím
veřejných rozpočtů každý z nás.
Odborníci v největším kolektivním systému působícím v České republice, akciové společnosti ELEKTROWIN,
vymysleli způsob, jak proti tomuto krátkozrakému způsobu myšlení bojovat osvědčenými prostředky. Projekt,
který takto vznikl, se jmenuje „Malý kontejner“ a je určen právě pro odkládání tzv. malých spotřebičů.
Praxe neustále ukazuje, že nejdůležitější podmínkou efektivního fungování systému zpětného odběru je
maximální komfort pro jeho uživatele. Jinými slovy – lidé jsou sice ochotni chovat se ekologicky a odevzdávat
staré spotřebiče tam, kam patří, nesmí to ale pro ně znamenat zvýšenou námahu.

ELEKTROWIN vychází vstříc občanům
ELEKTROWIN už v minulosti vyšel vstříc občanům a jejich požadavkům na ekologické pohodlí a komfort
například projektem „Putujícího kontejneru“. Svazky měst a obcí tak dostaly možnost nechat přistavit mobilní
alternativu sběrného dvora každému doslova „pod nos“.
A osvědčilo se to. Jen za rok 2011 putující kontejnery procestovaly 37 mikroregionů, navštívily více než 560 obcí
a odvezly přes 230 tun vysloužilého elektrozařízení.
Malé kontejnery mají podobnou ambici: pomoci vysbírat maximum spotřebičů, které by jinak skončily mimo síť
sběrných míst.
Do těchto kontejnerů patří drobný elektroodpad, jako jsou vysoušeče vlasů, mixéry, kávovary, žehličky na vlasy
či třeba vrtačky. Tyto kontejnery se nejčastěji umisťují tam, kam si již lidé zvykli nosit ostatní odpad určený k
recyklaci, tedy zejména plasty, sklo a papír.

Jistě si všichni dobře vzpomínáte na den, kdy jsme se společně zapojili do akce ,,UKLIĎME SVĚT “. Žáci základní
školy, společně se svými vyučujícími, obešli 5. 10. 2011 všechny domácnosti ve Dvorcích, Bílčicích a
Křišťanovicích.
Naším cílem bylo sebrat co nejvíce starých elektrospotřebičů. Měli
jsme velkou motivaci – získat největší počet bodů v soutěži a být
nejlepší školou v počtu odevzdaných kilogramů v našem kraji.
Podařilo se! Naše škola se v Moravskoslezském kraji umístila na
1. místě.
Podařilo se nám nasbírat 3 633 kg elektrospotřebičů s průměrem
24,71 kg na žáka. Za odměnu jsme získali šek v hodnotě 10 000 bodů.
Ve středu 14. 3. 2012 nám zástupci firmy ASEKOL přijeli poděkovat a
předat šek.
Body jsme mohli proměnit za velmi pěkné odměny. Třídní učitelé
vybrali z nabídnutých cen zábavné a vědomostní hry, knihy a encyklopedie do žákovské knihovny, školní
pomůcky, sportovní hry a náčiní.
Vítězstvím pro nás soutěž recyklohraní nekončí. Těšíme se na další úkoly. Líbí se nám, že učíme žáky zábavnou
formou dělat něco pro naše životní prostředí.
Drobné elektrospotřebiče proto sbíráme ve škole dál. Děti mohou nosit např. fény, kulmy, žehličky, toustovače,
topinkovače, varné konvice, radia, TV, videa, počítače, monitory, klávesnice, vysavače aj. Dále sbíráme vybité
baterie a staré mobilní telefony.
Za již zmíněný úspěch si zaslouží pochvalu všichni žáci, pedagogičtí pracovníci, správní zaměstnanci a občané,
kteří pro nás elektrospotřebiče připravili nebo je přivezli do školy.
VŠEM DĚKUJEME!
Ilona Kosová, ZŠ a MŠ Dvorce

