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INFORMACE STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v dnešním čísle Občasníku najdete vloženou anketu,
která je součástí přípravy nového strategického
dokumentu „Program obnovy obce Dvorce“ na období
2018 - 2023. Tento dokument je pro rozvoj každé obce
velice důležitý a jeho tvorbu nám ukládá zákon.
Zajímají nás Vaše názory, které bychom rádi promítli
do této strategie. V případě zájmu o další dotazníky
pro členy Vaší rodiny si je můžete vyzvednout na
obecním úřadě, případně stáhnout z internetových
stránek. Dotazník je také možné vyplnit elektronicky
na webových stránkách obce www.obecdvorce.cz.
Vyplněné tištěné dotazníky, prosím, dodejte osobně
na obecní úřad, případně do poštovní schránky na
budově obecního úřadu. Uzávěrka pro sběr všech
dotazníků je 31. 5. 2017.
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku.
„Uklidíme naše Dvorce“
Do úklidu, který se v rámci celostátní akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“ konal v sobotu 8. 4. 2017, se
z naší obce zapojilo celkem 27 dobrovolníků z řad
spolků i občanů. Podařilo se nám uklidit celkem 5
černých skládek, projít cca 4,5 km obce (park, kolem
komunikací a potoků), ze kterých se odvezlo celkem
1400 kg směsného komunálního odpadu a 350 kg
plastů. Členové TJ Spartak Dvorce navíc zasadili kolem
hřiště 50 ks sazenic topolů. Všem Vám zúčastněným
patří veliký dík nejenom za organizátory, ale
především za naši přírodu.

Černá skládka – garáže ulice Nemocniční…

Pozor na havarijní stav mostu v Údolíčku!
Obec Bílčice, jako vlastník mostu, byla upozorněna na
propadlou část mostu, a ta také rozhodne o
konečném omezení dopravy. Dbejte, prosím, zvýšené
opatrnosti.

Oprava silnice na Guntramovice
Velice mne mrzí, že přes všechny radostně znějící
zprávy v loňském roce, nedojde letos k rekonstrukci
silnice na Guntramovice. Absolvoval jsem osobní
jednání na Krajském úřadě v Ostravě, na krajské
správě silnic i středisku v Bruntále, ale musel by se stát
zázrak, aby byly na tuto akci v tomto roce uvolněny
nějaké neočekávané finance. Letos bude pouze
zahájena oprava propustku na sjezdu z křižovatky ulice
Olomoucká, a budeme věřit, že celková rekonstrukce
bude zařazena na rok 2018. V současné době alespoň
apelujeme na rychlou opravu výtluků povrchu silnice.
„EFEKT 2017“
Takto se nazývá dotační titul na rekonstrukce
veřejného osvětlení. V minulém týdnu jsme obdrželi
informaci od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, že
naše obec s velkou pravděpodobností získá dotaci
ve výši téměř 1 mil. Kč. Celá rekonstrukce veřejného
osvětlení včetně doplnění světel v souladu s platnými
předpisy a plánované výměny parkových stožárů
v centru obce nás bude stát přibližně 2,5 mil. Kč.
Do konce května ještě musíme předložit některé
dokumenty potřebné k vydání rozhodnutí o přidělení
dotace.
Jan Božovský, starosta
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ČEZ - OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
DOVOLUJEME SI VÁS INFORMOVAT O PLÁNOVANÉM
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY DNE 25. 05. 2017
OD 07:45 - 16:00 HOD. V LOKALITĚ DVORCE NA
TĚCHTO ODBĚRNÝCH MÍSTECH ČÍSEL POPISNÝCH:
BUDIŠOVSKÁ 90, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 119,
121, 122, 123, 130, 214, 309, 324, 335, 342, 382
LÍPOVÁ 84, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 100, 102, 103,
105, 106, 108, 111, 358
NÁDRAŽNÍ 33

OČKOVÁNÍ PSŮ
V sobotu 13. května 2017 bude
v obci Dvorce provedeno hromadné
očkování psů proti vzteklině.
Očkování bude opět probíhat na
náměstí u autobusové zastávky
dopoledne od 10:00 – 11:00 hod. a odpoledne od 16:00 –
17:00 hod. Cena za jedno očkování 100,- Kč. Očkovací
průkaz s sebou!

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
NAROZENÍ

NÁMĚSTÍ 13, 21, 22, 378, 379, 380
NEMOCNIČNÍ 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20,
24, 25, 27, 65, 66, 68, 71, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 104,
201, 208, 290, 292, 294, 304, 316, 381
OLOMOUCKÁ 4, 7, 8, 35, 36, 38, 39, 50, 52, 55, 61,
132, 142, 179, 194, 325, 336
OPAVSKÁ 18, 19, 97, 133, 134, 138, 154, 157, 161,
162, 272, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394
PALACKÉHO 30, 31, 32, 33
PARTYZÁNSKÁ 164, 165, 167, 168, 171, 172, 173, 174

Vítáme do naší obce narozené děti
Tomáše Gábora, Vojtěcha Fidlera a Zdeňka Fidlera.
Přejeme jim radostné a spokojené dětství.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubileum v měsíci červnu oslaví
pan František Andreovský, pan Ladislav Halgoš, pan Ján
Klimek, paní Otilie Kocfeldová, paní Marie Krejčí, paní
Františka Machačová, paní Anna Školoudová a paní
Františka Türková.
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a štěstí.

ÚDOLÍ 2, 3, 110


ÚMRTÍ
Naši obec navždy opustil pan Alois Vincenec.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat firmě COPRECI
CZ s.r.o., ale především Lucii Boščíkové za sponzorský
dar na naše školní trička.
Žáci 9. třídy

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné
zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale
víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů.
Tím prvním je ochrana životního prostředí před
nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém
množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg
rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše
zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u
zářivek v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím
recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní
zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích
zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém
EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec.
Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma
odevzdávat ve sběrném dvoře ve Dvorcích, na ulici
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Partyzánská 168, nebo v elektro obchodě při nákupu
nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do
specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich pro
opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a
rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít
v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol.
Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice
či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako
technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2016 recyklovalo
téměř 5 milionů zářivek a výbojek. To představuje až 25 kg
rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody.
Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a
úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy
můžete pomoci tuto situaci změnit.

DVORECKÉ ZPÍVÁNÍ
V sobotu 1. 4. 2017 proběhl v Turistcentru již 3. ročník
hudebně zábavného pořadu "Dvorecké zpívání", které
pořádá každoročně místní pěvecké sdružení Lobník
ve spolupráci s obcí Dvorce.
Téma letošního ročníku znělo "Z národů ač jsme různých..."
a v jeho rámci zaznělo nespočet mezinárodních písní.
Pěvecké sdružení Lobník vystoupilo s písněmi našich
západních i východních sousedů, zatímco do repertoáru
Dívčího pěveckého sboru Základní školy Dvorce byly
zařazeny i mnohem exotičtější melodie židovské,
latinskoamerické a africké.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.

Aby se program nestal jednotvárným, pěvecká vystoupení
byla proložena i čísly tanečními, ať už se jednalo o hravé
hudební cvičení v podání dětí z mateřské školky, nebo
moderní tance předvedené taneční skupinou Dráčata.
PODĚKOVÁNÍ
Jako každý rok, tak i letos přišli žáci ZŠ Dvorce zahrát a
zazpívat k MDŽ nemocným lidem na OOP Dvorce.
Zazpívali nejen známé a líbivé písničky, ale také na přání
nemocných lidové písničky, které si s nimi zazpívali. Věříme,
že to byly velmi pěkné okamžiky jak pro pacienty, tak i pro
děti.
Velké poděkování patří vystupujícím dětem, paní učitelce
Hlavicové a vedení ZŠ, že tato vystoupení umožňují. Již nyní
se těšíme na další setkání v měsíci květnu.

Jako každý rok, i letos předvedli své umění žáci Základní
umělecké školy Dvorce, a to ve hře na klavír i zobcovou
flétnu, a letos nám přálo štěstí i v tom, že jsme si mohli
poslechnout i naši nadějnou konzervatoristku slečnu Patricii
Indreiovou, která zahrála na klavír a zazpívala skladby
zahraniční a dokonce i svou vlastní píseň.
Na závěr pořadu jsme si v podání Lobníku mohli
zavzpomínat na staré časy při zpěvu tzv. retro písní
budovatelských, které v nás starších vyvolávají nostalgické
vzpomínky na mládí.

Za OOP Dvorce Bc. Ivanová Zuzana

Chtěla bych tímto poděkovat především pěveckému
sdružení Lobník za přípravu a organizaci pořadu, ale také
všem ostatním účinkujícím, paní učitelce Aleně Máchové,
Ivaně Bělunkové a dětem z Mateřské školky, paní učitelce
Ivaně Hlavicové a dětskému pěveckému sboru Základní
školy Dvorce, paní Renátě Pinkové a dětem z taneční
skupiny Dráčata, paní učitelce Janě Dvorské a jejím
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hudebníkům ze Základní umělecké školy Dvorce, paní
učitelce Daně Krejčí za moderování celého pořadu,
dále za organizační
pomoc
panu
starostovi
Janu
Božovskému, paní Anně Hebdové, Květě Bradové, Jiřině
Božovské, Drahomíře Hostašové a paní Daně Tomanové
(Černé) za napečení krásných a chutných perníčků.
Děkujeme také panu Petru Vojáčkovi za pořízení
videozáznamu z představení, který je nyní zájemcům
k dispozici na serveru www.youtube.com pod názvem
"Dvorecké zpívání 1. 4. 2017".

VZPOMÍNÁME
Dne 5. května jsme si položením věnců u památníku na
místním hřbitově, před základní školou a u Guntramovic
připomněli osvobození naší obce sovětskou armádou.

Pozvánka na plánované akce.

Děkujeme za podporu obyvatelům obce Lomnice, kteří
podnikli pěší tůru z jejich obce do Dvorců, aby mohli naše
vystoupení shlédnout, i všem dvorečákům, kteří si nás přišli
poslechnout a pobavit se s námi. Srdečně zveme všechny i
na další ročník našeho Dvoreckého zpívání, s jehož
přípravou právě začínáme.


Pálení čarodějnic a stavění májky

V neděli 30. 4. 2017 proběhla u TURISTCENTRA Dvorce již
tradiční akce „Pálení čarodějnic a stavění májky“. Po průletu
čarodějnických masek došlo k předání diplomů a cen těm
nejlepším maskám. Byla zapálena hranice s nejděsivější
čarodějnicí a hasiči byla postavena májka. Poté všechny
přítomné bavil kouzelník a děti také naučil pár kouzel.
Poslední dubnový den ukončila „SVATOJAKUBSKÁ“
diskotéka s Mirkem Novotným.

Dovolujeme si Vás pozvat na tyto akce:

Poděkování patří všem, kteří akci připravili, tedy kulturní
komisi a Sboru dobrovolných hasičů, panu Ing. Peterovi za
dodání májky, děvčatům ze Spolku paní a dívek za její
nazdobení a paní Pavlíně Hankeové za výrobu té
nejděsivější čarodějnice. A také Vám všem, kteří jste se
zúčastnili.

28. 5. 2017 – JARMARK STARÝCH ŘEMESEL – pořádá Spolek
paní a dívek – areál TURISTCENTRA Dvorce
3. 6. 2017 – CROSS COUNTRY 4. závod seriálu AZ PNEU pořádá MOTO KLUB DVORCE
3. 6. 2017 – DĚTSKÝ DEN A KÁCENÍ MÁJKY – pořádá Obec
Dvorce a kulturní komise - areál TURISTCENTRA Dvorce
Aktuální informace sledujte
Facebooku a plakátech.

na

www.obecdvorce.cz,
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