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Vážení spoluobčané,
zdravím Vás všechny prostřednictvím tohoto čísla Občasníku a využívám této příležitosti, abych poděkoval všem
těm, kteří svými dary přispěli do slosování vstupenek 5. Obecního plesu, který se konal dne 28. ledna 2012
v prostorách TURISTCENTRA Dvorce. Věřím, že dárky udělaly radost všem jejich výhercům a srdečné
poděkování směřuji na tyto osoby a firmy: Ladislav
Frančák, Miloslav Jarouš, Antonín Kunčar, Ing.
Miroslav Balaj, Jiří Vlach, Radka Školoudová, Hynek
Heger, Jaroslav Matysík, Zbyněk Bureš, Anna
Hebdová, Leopold Klesnil, KVS Ekodivize, Pavel
Galčan, MUDr. Pavel Kos, Lesy ČR, Petr Kočí, Vlasta
Kavanová, Alois Vincenec, Lucie Kořenovská, Josef
Slepánek, Milan Šmahel, Božena Lačná, Eva
Švejdíková, Eva Otrubová – velkoobchod, Jana
Jaroušová, Nowaco, Anna Dryšlová, Radim Vysloužil,
Pivnice u Saláta, Hospoda u Hynka, Květinářství
Sněženka, Vinotéka Moravský Beroun a pekařství
Zdeněk Keclík. Poděkování směřuji také pracovníkům
našeho TCD za výzdobu a příjemnou obsluhu.
Rád bych informoval občany, kteří nebyli přítomni na našem posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce,
které se konalo dne 16. 2. 2012, že byl vydán „Operační plán zimní údržby místních komunikací pro území obce
Dvorce“, který je pro Vás zveřejněn na úřední desce, webových stránkách obce a je také k nahlédnutí na obecním
úřadě.
Dále bych Vás chtěl informovat, že se naše obec snaží v letošním roce uspět podáním žádostí v několika
dotačních akcích. Jednou z nich je žádost na realizaci projektu „Dvorce - obnova zeleně u školy“ z programu
podpory obnovy venkova. Ze stejného programu (ale prostřednictvím SZIF) byla podána žádost na opravu
komunikace v obecních lesích „Lesní cesta Dvorce“. Na počátku března budeme podávat žádost na MŽP ČR
prostřednictvím operačního plánu ŽP v rámci programu podpory úspor tepelné energie (zateplení obvodových
plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce otvorových výplní), kde se pokusíme získat dotaci na
zateplení a výměnu oken objektu obecního úřadu a mateřské školy. Zda budeme úspěšní, to ukáže čas. Ale je
nutno si uvědomit, že pokud nám jednotlivé dotace nebudou poskytnuty, tak se tyto akce realizovat z důvodu
finanční náročnosti nebudou. I v případě jejich schválení budeme muset řešit jejich finanční krytí nad rámec
našeho rozpočtu. Držte nám tedy palce.
Jan Božovský, starosta
POZVÁNÍ
Spolek paní a dívek zve děti do 9 let na DĚTSKÝ KARNEVAL.
Rej se uskuteční v sobotu 3. března 2012 v TCD Dvorce od 14 hodin. Program bude
přizpůsoben pro nejmenší děti.
Pro starší děti uspořádáme v dubnu 2012 čarodějnický ples
*****
Spolek paní a dívek pořádá dvoudenní kurz „Hormonální jóga“.
Jedná se o druh jógy na vyrovnání hormonálních hladin v těle. To přispívá k celkovému
duševnímu a tělesnému ozdravení (štítná žláza, nadledvinky, …)
Kurz se bude konat v TCD Dvorce v pátek 23. března 2012 od 17 – 21 hodin a v sobotu
24. března 2012 od 10 – 17 hodin. Cena celého kurzu je 140,- Kč. Bude zajištěn oběd,
tekutiny a ovoce.
Počet míst je omezen, přihlášky u paní Anny Hebdové na masérně nebo na tel. čísle
777 131 598.

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY
Přijďte se v zimním období zahřát do knihovny, podává se teplý nápoj dle výběru zdarma. Celý týden probíhá
guerillova kampaň ,,Kniha plná překvapení“ na podporu čtenářství.





Kde: Knihovna ve Dvorcích
Kdy: 5. 3. – 9. 3. 2012
Začátek: 15:00 – 18:00 hod.
Program: Předčítání úryvků z knih – Výroba záložek do knih – Hádanky, kreslení – Občerstvení pro děti

,,Kniha plná překvapení“ – pořádá studentka VŠ Adriana Martínková společně s TCD Dvorce





Kde: TURISTCENTRUM Dvorce
Kdy: 10. 3. 2012
Začátek: 14:00 hod.
Program: Seznámení s knihovnou – Soutěže pro děti – Tancování pro děti s knihou – Taneční
vystoupení pod vedením p. učitelky Kasperlíkové a paní Mgr. Jitky Krajkovičové – Pěvecké vystoupení
(ZŠ, Lobník) – Sladká odměna pro děti

Plakáty naleznete na stránkách www.tcd.cz a www.obecdvorce.cz
PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení TCD a ředitelce ZŠ Dvorce za to, že byla v místním bazénu zavedena
pravidelná výuka plavání dětí od 5 let.
Hravou, přístupnou a přitažlivou formou se děti pod vedením paní učitelky
Lazové a pana učitele Packa seznamují se základy plavání. Odbourá se obava
z hloubky a z vody. Je až neuvěřitelné, jak se chování účastníků v průběhu lekcí
změnilo.
Zpočátku byli bojácní a zaraženě sledovali učitele, opatrně plnili požadované
úkoly. Dnes bez obav skočí do vody, udělají kotoul z desky do bazénu, sbírají
míčky po hladině, plavou znak, přeplavou bazén, jsou veselí, odvážní, nebojí se
a těší se na každou lekci.
Tak děkujeme a ať se i nadále daří. Je to tady skvělé.
Vaši vděční rodiče

NAROZENÍ
Vítáme do naší obce narozené děti
Martina Bukuvku, Rozárii Páleníkovou a Jakuba Šoltise.
Dětem přejeme radostné a spokojené dětství.

JUBILANTI
Životní jubileum 70 a více let oslaví
v měsíci březnu 2012 paní Vlasta Hanáčková a paní Anežka Vaňková,
v měsíci dubnu 2012 paní Alžběta Kotešovská.
Jubilantům přejeme do dalších let hodně štěstí a pevné zdraví.

VÝPIS Z 11. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DVORCE ZE DNE 15. 02. 2012
Zastupitelstvo obce
 schválilo
návrhovou komisi; (výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi se – 0)
 schválilo
program 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dvorce; (výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi
se – 0)
 vzalo na vědomí
kontrolu plnění usnesení 10. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva obce Dvorce konaného
dne 29. 12. 2011; (výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi se – 0)
 stanovilo
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, panu Josefu Bortlovi a paní Mgr. Jitce Krajkovičové odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 513,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
17. 2. 2012; (výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi se – 0)
 vzalo na vědomí
rozpočtové opatření č. 5/2011 v rozsahu předložené a projednané důvodové zprávy; (výsledek
hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi se – 0)
 schválilo
uzavření smlouvy č. S-11322407 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám v celkové výši 2 091
600,- Kč na celkové zateplení nemovitosti Palackého 32,33 Dvorce, kterou uzavírají Státní fond životního
prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, IČ 00020729 a Obec
Dvorce, se sídlem Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako příjemce podpory. Zastupitelstvo obce
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy; (výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi se – 0)
 schválilo
rozbor hospodaření obce Dvorce za období leden až prosinec 2011 podle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu FIN 2-12 M, dosažené příjmy po konsolidaci 28 600 005,92 Kč, což je 97,44 % a čerpané
výdaje po konsolidaci 26 350 484,00 Kč, což je 93,76 % rozpočtu po změnách. Stav na běžných účtech ke
konci vykazovaného období činí 5 708 934,38 Kč; (výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se - 1 [Mgr.
Jitka Krajkovičová])
 schválilo
podle předložené inventarizační zprávy za rok 2011 o průběhu a výsledku inventarizace k datu k 31. 12.
2011 výsledek inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce Dvorce s tím, že veškerý majetek,
závazky a pohledávky byly fyzicky i dokladově kontrolovány a nebyly zjištěny žádné inventarizační
rozdíly; (výsledek hlasování: pro - 7, proti - 0, zdrželi se – 1 [Mgr. Jitka Krajkovičová])
 schválilo
vyřazení majetku obce Dvorce evidovaného u Obecního úřadu Dvorce podle předloženého návrhu;
(výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi se – 0)
 schválilo
vyřazení majetku obce Dvorce evidovaného u příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, podle předloženého návrhu; (výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi se – 0)
 schválilo
účetní odpisový plán obce Dvorce pro rok 2012 podle předloženého návrhu s tím, že způsob odpisování
bude rovnoměrný a o odpisech se bude účtovat čtvrtletně podle tohoto plánu; (výsledek hlasování: pro 8, proti - 0, zdrželi se – 0)
 vzalo na vědomí
výroční zprávu za rok 2011 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; (výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0,
zdrželi se – 0)
 vydalo
na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce
Dvorce č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní
videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému; (výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0,
zdrželi se – 0)
 vydalo
Operační plán zimní údržby komunikací pro území obce Dvorce; (výsledek hlasování: pro - 7, proti - 1
[Josef Bortl], zdrželi se – 0)
 schválilo












aktualizaci místního programu obnovy venkova v bodě III. 4 Obnova veřejné zeleně před školou na
parcele číslo 192/2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu; (výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi se – 0
schválilo
plán kontrolní činnosti kontrolního výboru zastupitelstva obce Dvorce pro rok 2012 podle předloženého
návrhu; (výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi se – 0)
vzalo na vědomí
finanční plán střediska obecních vodovodů a kanalizací pro rok 2012, který předložil Ing. Miroslav Balaj,
správce obecních VaK; (výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi se – 0)
schválilo
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – tj. zřízení, provozování, údržby a
opravy podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě (telekomunikační stavba číslo SAP
„11010-041757, název akce „3GT2M_T_BRDVR_OK“) na pozemku parc. č. 2215/15 - ostatní plocha v k. ú.
Dvorce u Bruntálu, kterou uzavírají Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140
22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336, jako budoucí oprávněný z věcného břemene a Obec Dvorce, se sídlem
Náměstí 13, 793 68 Dvorce, IČ 00295973, jako budoucí povinný z věcného břemene. Zastupitelstvo obce
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy; (výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi se – 0)
schválilo
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Dvorce v roce 2012 občanskému sdružení Klub
leteckých modelářů při SMČR - Peruť Dvorce č. 59, se sídlem Nemocniční 85, 793 68 Dvorce, IČ
66145384, zastoupenému paní Lenkou Havelkovou, ve výši 5 000,- Kč na pořádání 17. ročníku
Dvorecko - Berounské peruti 2012; (výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi se – 0)
schválilo
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Dvorce v roce 2012 občanskému sdružení „Spolek
paní a dívek“, se sídlem Palackého 33, 793 68 Dvorce, IČ 22693092, zastoupenému paní Annou
Hebdovou, ve výši 68 000,- Kč na výdaje, které jsou popsány v plánu akcí pro rok 2012, který tvoří
přílohu předložené žádosti o poskytnutí finančního příspěvku, s tím, že částka ve výši 10 000,- Kč bude
poskytnuta ihned po uzavření smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory a zbývající částka ve výši
58 000,- Kč bude poskytnuta na základě výsledku kontroly zaměřené na použití veřejné finanční
podpory poskytnuté tomuto občanskému sdružení v předchozích letech; (výsledek hlasování: pro - 8,
proti - 0, zdrželi se – 0)
schválilo
poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Dvorce v roce 2012 občanskému sdružení
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, Okresní organizace SPMP ČR
v Bruntále, Sociálně terapeutická dílna Polárka, se sídlem nám. J. Žižky 2, 792 01 Bruntál, IČ 44742177,
zastoupenému paní Věrou Mozdřeňovou, ve výši 3 000,- Kč na provoz sociálně terapeutické dílny a
potřeby mentálně postižených uživatelů. (výsledek hlasování: pro - 8, proti - 0, zdrželi se – 0)
Vážení občané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste darovali o 61 043 Kč víc než v roce
2011. Celkem jste darovali částku 1 206 401 Kč. Vypovídá to o Vaší velké
štědrosti, dobrotě a lásce. Výtěžek využijeme efektivně pro naši činnost,
tak, aby přinesla co největší užitek.

Děkujeme Vám všem štědrým dárcům, kteří jste králům – koledníkům otevřeli svá obydlí a vstřícně jste je přijali.
Děkujeme také našim koledníkům, kteří se vydali na cestu k Vašim domovům a pomohli nám uskutečnit letošní
sbírku, dále všem asistentům, kteří se starali o jejich zázemí a o průběh sbírky v daném místě.
Vy všichni, kteří jste se zúčastnili Tříkrálové sbírky, jste pro Charitní dílo v naší vlasti nadějí. I my Vám chceme
vyprošovat naději. Naději, která by Vás provedla celým rokem 2012 bez ztráty lásky a dobroty ve Vašich srdcích.
„Bůh v černočerné tmě vidí černého mravenečka na černém kameni.“
(Otec Jeroným, mnich ze Sept-Fons, 27. 9. 1973)
Rozdělení Tříkrálové sbírky 2012
65%
15%
10%
5%
5%

připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám pečovatelskou a
ošetřovatelskou službou Charity Odry, na zřízení a podporu domácí hospicové péče a na podporu
provozu skladu kompenzačních pomůcek především pro oblast severní Moravy a Slezska
na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
na humanitární pomoc v zahraničí
na podporu projektů Charity Česká republika
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, web: http:/www.odry.charita.cz
Jiří Rosenstein, koordinátor Tříkrálové sbírky
Petr Kučerka, ředitel Charity Odry

