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Vánoční slovo starosty

Informace pro občany

Vážení a milí spoluobčané,

Máme za sebou podzim, který jsme prožili s další
koronavirovou vlnou. Řada našich občanů si onemocněním
Covid-19 prošla, a někteří z nás bohužel v důsledku tohoto
onemocnění přišli o někoho ze svých blízkých. Situace
nebyla a není jednoduchá, ale musíme se s ní vypořádat.
Já dnes píši tyto řádky z domova, jelikož také právě
prodělávám toto onemocnění. Jsem však přesvědčen o
tom, že díky očkování mám průběh nemoci mnohem
mírnější. Právě z důvodu své nemoci jsem se nemohl
zúčastnit letošního posledního 16. zasedání Zastupitelstva
obce Dvorce, které se konalo 9. prosince 2021 a na kterém
bylo přijato několik důležitých usnesení, která najdete na
dalších stránkách tohoto Občasníku. Tím nejzásadnějším
bylo schválení rozpočtu obce na rok 2022, což nám
umožňuje hospodařit, oproti našemu státu, bez nějakých
zásadních omezení. Je pravdou, že při jeho sestavování bylo
a zůstalo v jeho položkách několik neznámých, jelikož
nejsme schopni predikovat veškeré změny, které přináší
navýšení cen energií, stavebních materiálů a plno dalších.
Rozpočet je však pouze plán, a pokud to bude nutné,
budeme v průběhu roku provádět jeho potřebné úpravy.
Důležitou informací je také to, že na základě nového zákona
o odpadech jsme splnili povinnost vydat novou obecně
závaznou vyhlášku, která řeší systém nakládání s odpadem,
který vzniká na území obce. Vyhláška je v podstatě
návodem pro Vás občany, jak máte s odpadem nakládat.
Mohu Vás uklidnit, že v rámci této vyhlášky se pro Vás
v podstatě nic zásadního nemění. Mnohem důležitější je ale
nově vydaná Obecně závazná vyhláška obce Dvorce o
místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Vyhláška řeší zpoplatnění obecního systému

nastal opět sváteční čas, období, které pro většinu
z nás patří k nejkrásnějším v roce. Jsou to dny
adventu ohlašující vánoční svátky. Čas klidu a pokoje,
čas sladce vonícího cukroví, čas nazdobených
vánočních stromků, splněných přání, rozzářených
dětských očí, čas dárků a radosti s pohodou. Vánoce
však nejsou jen dárečky a překvapení, ale především
láska, porozumění a štěstí. Štěstí hlavně v tom, že
jsme spolu. O Vánocích myslíme na ty, na kterých
nám opravdu záleží. Přeji Vám, ať je po Vašem boku
vždy někdo, s kým se můžete o to všechno krásné
podělit. Věřím, že i Vy v tento čas dokážete alespoň
na chvíli zapomenout na každodenní shon a budete
moci svátky prožít v radosti, pohodě a především
šťastně.
Děkuji všem, kteří se svou celoroční námahou a
poctivou prací zasloužili o to, abychom si mohli
společně tento krásný čas v klidu vychutnat, krásný
čas Vánoc připomenout a v klidu i pohodě především
prožít.
Přeji Vám všem z celého srdce ty nejkrásnější Vánoce
a do nového roku pevné zdraví, štěstí a pohodu.
Jan Božovský, starosta
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odpadového hospodářství, který byl schválen předchozí
vyhláškou. Podle zákona o místních poplatcích může místní
poplatek činit až 1200,- Kč. Dosud se platil poplatek ve výši
500,- Kč. Zastupitelstvo schválilo poplatek zvýšit o 100,- Kč,
tj. na částku 600,- Kč za jednoho poplatníka ročně. Jen pro
pořádek uvádím, že poplatníkem jsou všechny fyzické osoby
přihlášené k pobytu v obci (včetně cizinců) a dále vlastníci
nemovitých věcí zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba, a které jsou umístěny na území obce.
Splatnost poplatku zůstává stejná, tedy do 30. září
příslušného kalendářního roku. K výši schváleného poplatku
chci jen doplnit, že zastupitelstvo obce si plně uvědomuje,
že sazba poplatku ve výši 600,- Kč zcela nekryje náklady
obce spojené s nakládáním s odpady. Pokud bychom totiž
chtěli plně krýt všechny tyto náklady, museli bychom
poplatek zvýšit na částku přibližně 950,- Kč/osobu a rok. Na
základě doporučení Studie optimalizace obecního systému
nakládání s odpady v obci Dvorce, kterou jsme si letos
nechali vypracovat, jsme hledali možné úspory, a proto
v roce 2022 bude systém svozu odpadu řešen takto:
Svoz směsného komunálního odpadu bude od nového
roku probíhat v tzv. kombinovaném svozu, to znamená, že
v období od 1. 1. 2022 do 31. 5. 2022 bude směsný
komunální odpad svážen 1x za 14 dní, v období od 1. 6.
2022 do 30. 9. 2022 - 1x za týden, a v období od 1. 10.
2022 do konce roku se opět vrátíme ke svozu 1x za 14 dní.
Tímto by mělo dojít k úspoře nákladů cca 300 tis. Kč ročně.
Může se stát, že se v některých lokalitách budeme potýkat
s tím, že nebude vyhovovat množství nádob na tento
odpad, ale toto budeme řešit za provozu na základě Vašich
požadavků. Základním smyslem tohoto opatření je však to,
abychom Vás přinutili více třídit směsný komunální odpad.
Pokud totiž nedojde ke snížení objemu tohoto odpadu,
nebudeme schopni splnit zákonem stanovené limity pro
ukládání odpadu na skládku a budeme muset hradit
mnohem vyšší poplatek za jeho uložení. U tříděného
odpadu se nic nemění, a pokud k nám na jaře dorazí nové
dotované kontejnery, doplníme ještě sběrná místa tak,
abychom navýšili kapacitu těchto míst.

Poděkování
Na závěr dnešních informací bych chtěl jako již tradičně
poděkovat všem, kteří se v tomto roce jakoukoli měrou
podíleli na provozu naší obce, základní školy a mateřské
školy a TURISTCENTRA Dvorce. Děkuji také všem spolkům,
kterým se podařilo i přes veškerá omezení pracovat a
přinášet nám tak alespoň kousek kultury a sportu. A
samozřejmě velmi děkuji našim dobrovolným hasičům, kteří
mají za sebou mnoho náročných, i ne zrovna příjemných,
zásahů. Ze srdce děkuji každému z Vás, všichni jste pro naši
obec velice důležití.
Prožijte tedy klidné a radostí naplněné Vánoce
ve společnosti těch, které máte rádi, a do toho
následujícího roku Vám přeji jen vše dobré. Buďte šťastní a
především zdraví.
Jan Božovský, starosta

Výtažek z usnesení přijatých na 16. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 9. 12. 2021
Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:


Výsledek ankety - fotovoltaické elektrárny
V průběhu měsíce listopadu proběhla v obci anketa
k záměru firmy ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o., která chce
vybudovat v katastru naší obce fotovoltaické elektrárny.
Bylo odevzdáno celkem 231 anketních lístků. Proti výstavbě
elektráren se vyjádřilo 145 občanů. Pro výstavbu všech
uvažovaných elektráren se vyjádřilo 52 občanů a 34 občanů
podpořilo záměr na těchto lokalitách:
- 16 hlasů pro lokalitu ZÁPAD (napravo od silnice I/46
směrem na Olomouc - parcela číslo 1265/1),
- 11 hlasů pro lokalitu VÝCHOD (U Kapličky - Kamlar parcela číslo 537/4),
- 23 hlasů pro lokalitu JIH (směr Guntramovice, levá
strana cesty k hnojišti - parcela číslo 814).
Zastupitelstvo obce se otázkou výstavby elektráren bude
dále zabývat, až obdrží stanovisko k návrhu změny
územního plánu obce Dvorce od odboru územního
plánování Městského úřadu v Bruntále.







rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až
říjen 2021 podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
Fin 2-12 M sestaveného ke dni 31. 10. 2021:
- dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši
33.953.639,92 Kč, což je 72,79 % rozpočtu po
změnách,
- čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši
31.092.330,33 Kč, což je 54,29 % rozpočtu po
změnách,
- financování po konsolidaci celkem ve výši
2.861.309,59 Kč, což je 26,91 % rozpočtu po
změnách,
- stav na běžných bankovních účtech ke konci
vykazovaného období činil celkem 32.268.915,27
Kč,
- stav v pokladně ke konci vykazovaného období činil
35.913,00 Kč,
schodkový rozpočet Obce Dvorce na rok 2022
v paragrafovém znění takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
51.383,80 tis. Kč
financování ve výši
8.327,20 tis. Kč
celkové zdroje ve výši
59.711,00 tis. Kč
běžné výdaje ve výši
44.211,00 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši
15.500,00 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
59.711,00 tis. Kč
závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2022:
- příspěvek na provoz ve výši 3.420,- tis. Kč pro
Základní školu a mateřskou školu Dvorce, okres
Bruntál, příspěvkovou organizaci,
- příspěvek na provoz ve výši 4.400,- tis. Kč pro
TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvkovou organizaci,
rozpočet sociálního fondu zaměstnanců Obce Dvorce
na rok 2022 podle předloženého návrhu,
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zařazení těchto investičních akcí k realizaci v roce
2022:
- Oprava a dostavba chodníků ul. Komenského,
Dvorce – předpokládané náklady 6.637,- tis. Kč,
- Zvýšení efektivity veřejné správy v obci Dvorce a
Křišťanovice (pasportizace majetku a elektronická
úřední deska) – předpokládaná cena 2.936,- tis. Kč,
doplatek dotace 1.952,- tis. Kč,
- Komplexní řešení problematiky bezpečnosti a
sociálně patologických jevů v obci Dvorce –
předpokládané náklady 1.673,- tis. Kč, doplatek
dotace 2.269,- tis. Kč,
- Obec Dvorce - Sběrná místa a kontejnery –
předpokládané
náklady
1.484,tis.
Kč,
předpokládaná dotace 1.097,- tis. Kč,
- Výměna oken na budově Olomoucká č. p. 37 (ZUŠ),
zateplení bytového domu Komenského č. p. 23 –
předpokládané náklady 2.200,- tis. Kč,
soupis prací pěstební činnosti v obecních lesích pro rok
2022 včetně jejich ocenění podle předloženého
projektu pěstební činnosti pro lesní hospodářský celek
Dvorce na rok 2022, a vzalo na vědomí očekávanou
cenu dřeva dle sortimentu,
vyrovnaný
rozpočet
TURISTCENTRA
Dvorce,
příspěvkové organizace na rok 2022 podle
předloženého návrhu takto:
- VÝNOSY celkem ve výši
9.710,50 tis. Kč
- NÁKLADY celkem ve výši
9.710,50 tis. Kč
vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy
Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace, na rok
2022 podle předloženého návrhu takto:
- VÝNOSY celkem ve výši
24.154,00 tis. Kč
- NÁKLADY celkem ve výši
24.154,00 tis. Kč
střednědobý výhled rozpočtu TURISTCENTRA Dvorce,
příspěvkové organizace, na roky 2023-2027 podle
předloženého návrhu,
střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské
školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace,
na roky 2023-2024 podle předloženého návrhu,
spolufinancování nových kotlíkových dotací v rámci
připravované 4. výzvy, a to částkou 7.500,- Kč na jeden
realizovaný projekt (výměnu kotle) a celkovou výši
dotace na 4. výzvu kotlíkových dotací v částce
105.000,- Kč,
účast obce v Programu prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR 2022 podáním žádosti o
podporu projektu „Dvorce – Asistent prevence
kriminality 2022“, a souhlasilo s finanční spoluúčastí
Obce Dvorce ve výši 26,26 %,
plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce
Dvorce a Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce
pro rok 2022 podle předložených návrhů,
plné znění předloženého adresného záměru obce na
prodej části pozemku parc. č. st. 344/2 (zastavěná
2
plocha a nádvoří, společný dvůr) o výměře cca 352 m a
části pozemku parc. č. 2786/24 (ostatní plocha, ostatní
2
komunikace) o výměře cca 30 m v k. ú. Dvorce u
Bruntálu u domu č. p. 91 na ulici Lípová v obci Dvorce
s tím, že kupující bude paní Š. K., a kupní cena bude



















stanovena znaleckým posudkem a bude odpovídat
ceně v místě a čase obvyklé,
plné znění předloženého adresného záměru obce na
prodej pozemku parc. č. st. 36 (zastavěná plocha a
2
nádvoří, zbořeniště) o výměře 1556 m v k. ú.
Rejchartice, v obci Dvorce s tím, že kupujícím bude pan
Z. P., a kupní cena bude stanovena znaleckým
posudkem a bude odpovídat ceně v místě a čase
obvyklé,
plné znění předloženého adresného záměru obce na
prodej části pozemku parc. č. 404/1 (ostatní plocha,
2
manipulační plocha) o výměře cca 98 m v k. ú. Dvorce
u Bruntálu na ulici Budišovská v obci Dvorce s tím, že
kupujícím bude pan Z. B., a kupní cena bude stanovena
znaleckým posudkem a bude odpovídat ceně v místě a
čase obvyklé,
prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 48/3 (ostatní
2
plocha, jiná plocha) o výměře 607 m , který vznikl
rozdělením pozemku parc. č. 48/1, v k. ú. Dvorce u
Bruntálu, panu M., za znalcem stanovenou cenu
v místě a čase obvyklou ve výši 84.980,- Kč,
prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 142/4
2
(zahrada) o výměře 427 m , který vznikl rozdělením a
sloučením pozemků parc. č. 142 a parc. č. 144, vše v k.
ú. Dvorce u Bruntálu, manželům Ch., za znalcem
stanovenou cenu v místě a čase obvyklou ve výši
59.780,- Kč,
prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 217/2 (ostatní
2
plocha, jiná plocha) o výměře 586 m , který vznikl
rozdělením pozemku parc. č. 217, v k. ú. Dvorce u
Bruntálu, panu K., za znalcem stanovenou cenu v místě
a čase obvyklou ve výši 55.670,- Kč,
poskytnutí finančního daru ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu
Obce Dvorce v roce 2021 panu S. na částečnou
kompenzaci výdajů spojených s výměnou zdroje tepla
pro rodinný dům na adrese anonymizováno, 793 68
Dvorce, ze stávajícího kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním za zdroj tepla podporovaný v rámci
dotačního programu "Kotlíkové dotace“,
poskytnutí finančního daru ve výši 7.500,- Kč z rozpočtu
Obce Dvorce v roce 2021 panu J. na částečnou
kompenzaci výdajů spojených s výměnou zdroje tepla
pro rodinný dům na adrese anonymizováno, 793 68
Dvorce, ze stávajícího kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním za zdroj tepla podporovaný v rámci
dotačního programu "Kotlíkové dotace“,
poskytnutí finanční dotace ve výši 40.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 pobočnému
spolku „Český svaz včelařů, z.s., základní organizace
Křišťanovice“ na provozní náklady spojené s chovem
včel a obnovou včelstev a na zakoupení léčiv a jiných
pomůcek pro boj s onemocněním včelstev,
poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 Spolku Seniorklub
Dvorce na výdaje spojené s činností příjemce dotace
v roce 2022 (tzn. výdaje na výtvarný materiál, pracovní
pomůcky, provozní materiál, společenské hry,
předplatné časopisů, úhrady lektorům za přednášky a
kurzy, reprezentaci obce, cestovné a vstupné na
zájezdy, exkurze a sportovní aktivity, kancelářské
potřeby, úklidové prostředky, poplatky za internet a
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telefonní služby, bankovní poplatky, poštovní poplatky
a reprezentaci spolku),
poskytnutí finanční dotace ve výši 130.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 Spolku paní a
dívek Dvorce na úhradu výdajů spojených s činností
příjemce dotace v roce 2022 takto:
a) 47.000,- Kč – na provoz spolku (tzn. výdaje na
reprezentaci obce, cestovné, kancelářské potřeby,
internet pro veřejnost, členský poplatek Místní
akční skupině Hrubý Jeseník, regionální výrobek
Jeseníky „Značka Regionální produkt Jeseníky“ a
výdaje na provoz klubovny – tj. elektrická energie,
vodné a stočné, vytápění a čisticí prostředky),
b) 68.000,- Kč – na pořádání kulturních akcí, zájezd pro
děti s doprovodem, Dvorecké zpívání, Dílničky pro
děti, Jarmark starých řemesel a Dvorecký fesťák,
c) 15.000,- Kč – na provoz tanečního klubu Dráčata
(tzn. výdaje na pořízení kostýmů, taneční
soustředění, kancelářské potřeby a cestovné),
poskytnutí finanční dotace ve výši 230.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 spolku TJ Spartak
Dvorce na úhradu výdajů spojených s činností příjemce
dotace v roce 2022 (tzn. výdaje na záchovnou činnost
stávajících sportovišť spolku a objektu klubovny a
výdaje na provoz spolku – tj. elektrická energie, vodné
a stočné, vytápění objektu tělocvičny, drobné opravy,
likvidace odpadu, úklid v objektech, apod.),
poskytnutí finanční dotace ve výši 39.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce
na úhradu výdajů spojených s činností příjemce dotace
v roce 2022 takto:
a) 5.000,- Kč – na provoz kroužku mladých hasičů (tzn.
výdaje na cestovné, kancelářské potřeby, výstroj a
výzbroj),
b) 5.000,- Kč – na sportovní den mladých hasičů (tzn.
výdaje na diplomy, věcné odměny a pitný režim),
c) 7.000,- Kč – na pořízení vozíku na převážení
překážek pro trénink mladých hasičů,
d) 15.000,- Kč – na zajištění soutěže v hasičském
víceboji TFA – HARTAMAN 2022 (tzn. výdaje na
cestovné, kancelářské potřeby, plakáty, diplomy,
medaile, poháry, pronájem mobilních toalet,
pojištění soutěže a občerstvení pro soutěžící a
pořadatele vč. pitného režimu),
e) 2.000,- Kč – na zhotovení fotografií z činnosti
příjemce dotace a jednotky Sboru dobrovolných
hasičů obce Dvorce za roky 2014-2021 a nákup alb,
f) 3.000,- Kč – na akci Den otevřených dveří v hasičské
zbrojnici,
g) 2.000,- Kč – na turnaj ve stolním tenise v rámci
okrsku (tzn. výdaje na diplomy, kancelářské potřeby
a fotodokumentaci),
poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 Základní umělecké
škole, Bruntál, nám. J. Žižky 6, příspěvkové organizaci,
na úhradu části nákladů spojených s provozem
nebytových prostor v budově č. p. 37 na ulici
Olomoucká v obci Dvorce v roce 2022 (tzn. náklady na
vytápění, elektrickou energii, vodné a stočné),
ve kterých působí pobočka příjemce dotace,



poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 spolku MOTO
KLUB DVORCE z. s. na úhradu výdajů spojených
s údržbou motokrosové tratě v obci Dvorce v roce
2022.

zamítlo:


žádost spolku ALCORE MOTORSPORT, o.s., Dvorce,
o poskytnutí finanční dotace ve výši 40.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2022 na úhradu výdajů
spojených s účastí spolku a reprezentací obce
v závodech automobilů do vrchu v roce 2022, a to
z důvodu nedoložení povinné přílohy žádosti.

vydalo:



Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství,
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.

akceptovalo:


písemnou nabídku k odkoupení části pozemku parc. č.
2
332 (zahrada) o výměře cca 40 m a části pozemku
parc. č. st. 344/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o
2
výměře cca 2 m v k. ú. Dvorce u Bruntálu do vlastnictví
Obce Dvorce za podmínky, že geometrickým plánem
oddělené části pozemků, na kterých se nachází veřejně
přístupný chodník, Obec Dvorce odkoupí maximálně za
cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem.

vzalo na vědomí:















rozpočtová opatření č. 8/2021 a č. 9/2021 v rozsahu
předložených a projednaných důvodových zpráv,
mezitímní účetní závěrku sestavenou ke dni 30. 9. 2021
za tyto subjekty: Obec Dvorce, Základní škola a
mateřská škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková
organizace, a TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková
organizace,
finanční plán střediska obecních vodovodů, kanalizací a
čistírny odpadních vod na rok 2022, který předložil Ing.
Miroslav Balaj, správce obecních vodovodů a kanalizací,
žádost ze dne 15. 9. 2021 o prodej části pozemku parc.
č. 2786/26 v k. ú. Dvorce u Bruntálu s tím, že se touto
žádostí bude dále zabývat,
žádost ze dne 12. 10. 2021 o prodej části pozemků
parc. č. 2921, parc. č. 412/2 a parc. č. 412/1 v k. ú.
Dvorce u Bruntálu s tím, že se touto žádostí bude dále
zabývat,
žádost ze dne 29. 10. 2021 o prodej pozemku parc. č.
356/2 a části pozemku parc. č. 356/1 v k. ú. Dvorce u
Bruntálu s tím, že se touto žádostí bude dále zabývat,
žádost ze dne 3. 11. 2021 o prodej pozemku parc. č.
102 v k. ú. Dvorce u Bruntálu s tím, že se touto žádostí
bude dále zabývat,
žádost ze dne 29. 11. 2021 o prodej pozemku parc. č.
73, části pozemku parc. č. 72 a části pozemku parc. č.
st. 177, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu s tím, že se touto
žádostí bude dále zabývat,

4





výroční zprávu o činnosti Základní školy a mateřské
školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace za
školní rok 2020/2021,
zápisy ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
obce Dvorce konaných ve dnech 1. 2. 2021, 13. 4. 2021,
1. 6. 2021, 31. 8. 2021 a 2. 12. 2021.

(Výpis všech usnesení přijatých na 16. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce je zveřejněn na internetových
stránkách obce Dvorce www.obecdvorce.cz, a dále je možno
do něho nahlédnout na obecním úřadě v kanceláři č. 18).

V případě, že bude poplatek bezhotovostně hrazen za více
poplatníků, je potřeba do zprávy při zadávání příkazu
k úhradě uvést, za které osoby je poplatek placen, aby
byla platba připsána na správný osobní daňový účet
poplatníka.
Pokud by měl někdo zájem bezhotovostním převodem
uhradit nájemné za pronájem pozemku, je potřeba se na
této skutečnosti předem domluvit na tel. č. 554 219 882
s paní Božovskou, popřípadě prostřednictvím e-mailu
zaslaného na adresu: matrika@obecdvorce.cz.
Jiřina Božovská, odd. matriky a evidence obyvatel

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ V ROCE 2022
Místní poplatek ze psů pro rok 2022 jsou držitelé psů
povinni zaplatit do 31. března 2022.
Sazba místního poplatku ze psů:
- za prvního psa držitele přihlášeného nebo se sídlem
v rodinném domě 200 Kč,
- za druhého a každého dalšího psa držitele přihlášeného
nebo se sídlem v rodinném domě 300 Kč,
- za prvního psa držitele přihlášeného nebo se sídlem
v jiném než rodinném domě 400 Kč,
- za druhého a každého dalšího psa držitele přihlášeného
nebo se sídlem v jiném než rodinném domě 600 Kč,
- za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
80 Kč,
- za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je
osoba starší 65 let 120 Kč.

ALCORE MOTORSPORT 2021 – ohlédnutí za sezonou
Letošní sezóna závodů do vrchu byla, asi jako všechno,
ovlivněna probíhající koronavirovou krizí. I přesto však
Lukáš Studený se svou formulí Gloria odjel celkem 9 závodů
a to konkrétně ve dvou seriálech. Účastnil se většiny závodů
v rámci seriálu Maverick Hill Climb Czech a všech závodů
Česká trofej v rámci Mistrovství České republiky závodů
automobilů do vrchu pořádaných Autoklubem ČR, z čehož
dva závody byly odjety v rámci Mistrovství Evropy.

MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“ V ROCE 2022
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
pro rok 2022 činí nově 600 Kč za osobu a rok. Poplatek je
splatný jednorázově nejpozději do 30. září 2022.

PRONÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ V ROCE 2022
Upozorňujeme občany, kteří mají s Obcí Dvorce uzavřenou
smlouvu o nájmu pozemku, že nájemné za pronajatý
pozemek pro rok 2022 musí být uhrazeno do 31. března
2022. Při nedodržení termínu úhrady může dojít k výpovědi
z nájmu ze strany pronajímatele tj. Obce Dvorce.
Nájemné pro rok 2022 bude v souladu s nájemními
smlouvami zvýšeno o inflaci za rok 2020 ve výši 3,2 %.

Způsob placení poplatků:
-

v hotovosti na obecním úřadě v kanceláři č. 7 u paní
Kamily Balajové

-

bezhotovostním převodem na účet Obce Dvorce číslo
1847652359/0800 následovně:

místní poplatek ze psů
variabilní symbol 1341
specifický symbol rodné číslo poplatníka
místní poplatek „za odpady“
variabilní symbol 1340
specifický symbol rodné číslo poplatníka

Prvním závodem bylo MČR Ecce Homo, které se konalo 24.25.4., a panovaly zde nezvykle nízké teploty, které dosáhly
až mínusových hodnot. Lukáše trápilo špatné technické
nastavení formule po zimě. Covid velice změnil atmosféru
těchto závodů, protože se jich poprvé v historii nemohli
účastnit diváci a navíc se nemohly stýkat ani týmy mezi
sebou. Přesto se Lukášovi podařilo prosadit mezi českou i
evropskou elitou na úžasných pozicích. V sobotu to bylo v
České trofeji celkově 3. místo, absolutně 26. místo. V neděli
se posunul v České trofeji na 2. místo, absolutně 20. místo.
Oba dny vyhrál svoji třídu E2H-1000.
Dalším závodem, na který Lukáš vyrazil, bylo opět Ecce
Homo, tentokrát 29.-30.5. v rámci závodu Mistrovství
Evropy. Znovu zde panovalo neobvykle chladné a
proměnlivé počasí. Nepříjemným zážitkem bylo pro Lukáše
padání krup, kterých měl při závodní jízdě ve formuli plný
klín. Dále víkend provázely technické problémy, které se
projevily po úpravě vozu. Na trati dlouhé 7800 metrů se
Lukášovi podařilo zajet nejrychlejší čas 3:27.56, díky čemuž
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si vysloužil 3. místo v monopostech a 4. místo celkově v
České trofeji.
Premiéru zažila formule i Lukáš na Vírských serpentinách.
Tato trať má 2900 metrů a vyznačuje se počáteční rychlou a
nebezpečnou pasáží obklopenou skalami. Jezdci z ní proto
mají velký respekt a Lukášovi se zde v sobotním závodu
přihodila první kolize s formulí, kdy udělal tzv. hodiny.
V neděli však nic nenechal náhodě a dojel si pro perfektní
výsledek v podobě 6. místa absolutně v rámci seriálu
Maverick Hill Climb Czech! Samozřejmostí bylo 1. místo ve
skupině.
Tento rok se Lukáš se svým týmem Alcore Motorsport
zúčastnil dvou závodů na Slovensku. Prvním z nich byl
Dobšinský kopec, konající se 17. 7. 2021. Byly to nádherně
připravené závody, které bohužel předčasně ukončila
smutná událost – nehoda závodního vozu, při které byl
vážně zraněn traťový komisař. Závody tedy byly předčasně
ukončeny po prvním tréninku a nejsou hodnoceny.
Nepříjemnosti bohužel pokračovaly i při následujících
závodech v Brně na autodromu, kdy měl Lukáš odjet dva
závody a nakonec odjel pouze jeden, druhý kvůli
organizačním problémům nejel. První závod velice ovlivnilo
i počasí, přesto se povedlo obsadit krásné 18. místo
absolutně a 1. místo ve třídě.

pneumatik. Z tohoto závodu má Lukáš sestřih a rozhovor v
pořadu Svět motorů, který odvysílala Česká televize.
Podívat se na něj můžete zpětně na jejich webových
stránkách.
Smutná událost nechyběla ani na dalších závodech v
Albrechticích u Lanškrouna, kde proběhlo rozloučení a
odhalení památníku Jiřího Lose, závodníka, který zde minulý
rok přišel o život při nehodě. Co se týká závodů, konečně
bylo teplo a nepršelo, Lukáš si zde vylepšil svůj traťový čas o
2 vteřiny a skončil na krásném 15. a 17. místě absolutně, ve
své třídě v sobotu na 2. a v neděli na 1. místě.
A pokračovalo se opět Slovenskem, tentokráte Alcore
Motorsport vyrazil na Jankov Vršok. Tato trať se vyznačuje
velkou náročností, kdy na délce 3700 metrů je 250 metrů
převýšení a skládá se z 27 zatáček. Trať vede z obce
Bánovce nad Bebravou až k památníku padlých partyzánů
za Slovenského národního povstání. Na této trati se sešlo
mnoho jezdců z Mistrovství ČR, Mistrovství SR, Polského
Mistrovství a také FIA zóna střední Evropy. V obří
konkurenci v počtu 120 jezdců se Lukáš umístil v sobotu na
22., v neděli na 23. místě absolutně, v České trofeji ve
vyostřeném souboji s největším konkurentem Josefem
Hlavinkou mu patřilo nádherné 2. místo celkově.
Posledním závodem sezóny mělo být Ústí nad Orlicí, které
však bylo zrušeno. Lukáš se tedy rozhodl zavzpomínat na
předchozí roky a zajel si závod Ecce Homo historik se svým
vozem Škoda 110R a dokázal se s ním umístit na 29. místě
ze 194 klasifikovaných automobilů i motocyklů.
Ač to na počátku roku vypadalo všelijak, počet odjetých
závodů i přes koronavirovou krizi byl nakonec velmi vysoký.
V seriálu Maverick Hill Climb Czech se Lukáš umístil na
nádherném 16. místě absolutně, ve skupině E2SS 1600 ve
velké konkurenci na 1. místě. Seriál Česká trofej přinesl
ještě hezčí výsledky, kdy je Lukáš 1. ve své třídě E2H 1000 a
2. absolutně.
Za zmínku stojí také fakt, že v rámci týmu Alcore
Motorsport jezdí stabilně 9 jezdců, což z nás dělá většinou
nejpočetnější tým v rámci celých závodů automobilů do
vrchu. A co nás čeká příští rok? Pokud Covid dovolí, tak má
Lukáš v plánu zúčastnit se závodů Mistrovství Evropy, což
bude znamenat objevování nových tratí například v
Rakousku, Německu, Chorvatsku, Itálii a možná i dalších
zemí.
Děkujeme za podporu Obci Dvorce a také všem fanouškům,
kteří na nás myslí a se kterými se velmi rádi potkáváme i
přímo na závodech. Připomínáme také naši stránku Alcore
Motorsport na Facebooku, kde naleznete pozvánky na
závody, výsledky a fotografie.
Za Alcore Motorsport Bc. Martina Černínová

Typ na zajímavou knihu
Další, dalo by se říci domácí tratí, pokračoval seriál
Maverick ve Vrbně pod Pradědem. Zde ovlivňovalo náladu a
výsledky opět především počasí, protože hodně pršelo.
Lukáš se ale nenechal odradit a oba dva dny se umístil v
TOP 10 nejrychlejších jezdců, konkrétně v sobotu na 7. a v
neděli na 9. místě z více než 70 dalších závodníků. Po tomto
víkendu se formule Gloria dočkala nových mokrých

Dovoluji si zaslat text o knize pojednávající o Albertovi
ze Šternberka. Tento muž byl nejvýznamnějším členem
moravské větve rodu Šternberků, v jehož majetku se
v minulosti nalézala obec Dvorce. V této knize jsou v
patřičné souvislosti zmíněny příslušné reálie.
Stanislav Vaněk, Praha
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Albert ze Šternberka - recenze knihy
Šternberkové, páni erbu zlaté osmicípé hvězdy v modrém
poli, významně utvářeli dějinné události v Zemích Koruny
české i za jejich hranicemi jako např. Zdeslav z Divišova stavebník hradu Český Šternberk (rodové sídlo od poloviny
13. století, s výjimkou let 1712
-1841 a časů obou totalitních
režimů
20.
století,
do
současnosti),
Zdeněk
Konopištský ze Šternberka –
mimořádný
mocenský
protihráč
krále
Jiřího
z
Poděbrad,
Kašpar
ze
Šternberka – spoluzakladatel
Národního muzea v Praze,
Zdeněk Sternberg (+19. 1.
2021) - peripetie, které prožil v
50. letech, byly částečným
motivem filmu Černí baroni režiséra Zdenka Sirového. Výše
zmíněným i dalším členům rodu, rozděleného do dvou linií
– české a moravské, byla v minulosti věnována značná
pozornost (nejen) historiků. Stále však existovala mezera,
neboť dosud nikdo neprojevil hlubší odborný zájem o
životní a společenské reálie Alberta ze Šternberka. Situace
se však změnila. Byla vydána monografie s názvem Albert ze
Šternberka – arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat
doby Karla IV.
Prof. PhDr. David Papajík a PhDr. Tomáš Somer působí na
Univerzitě Palackého v Olomouci a zabývají se dějinami
příslušníků středověké nobility. Jejich bibliografie je
obsáhlá, ale příprava publikace o Albertovi ze Šternberka
byla prvním týmovým projektem autorů - výsledkem je
kniha značného rozsahu (428 str.). Dvanáct kapitol textu je
rozděleno Papajík - Somer v poměru šest ku pěti (jedna
kapitola byla psána společně). Základ tvoří pasáže věnované
Albertovým třem církevním stolcům, včetně souvislostí
týkajících se pomyslné společenské degradace pána erbu
zlaté osmicípé hvězdy v modrém poli, neboť postupně
zastával úřad biskupa ve Zvěříně, Litomyšli a arcibiskupa v
Magdeburgu (zde pod tlakem ne zcela zřejmých vnějších
okolností s vědomím císaře Karla IV. rezignoval a
jmenováním od papeže Řehoře XI. se vrátil do biskupského
úřadu v Litomyšli). Na pomyslnou osu dále navazuje
důkladný rozbor jeho sociálních vazeb a majetkových
poměrů týkajících se rodových i církevních statků v Čechách
(panství Bechyně, Litomyšl) a na Moravě (panství Dědice,
Količín, Odry, Račice, Šternberk, Veselí nad Moravou, Zlín) množství prezentovaných ekonomických údajů dokazuje
značnou odbornou erudici autorů. Obzvlášť informativně
objevné jsou exkurzy do prostředí mocenských struktur
císařského dvora, ve kterých je objektivně definováno
významné společenské postavení Alberta ze Šternberka
jako panovníkova rádce a diplomata. Nechybí ani přehled
dochovaných pečetí přivěšených na významných listinách.
Velký prostor je věnován biskupovu uměleckému mecenátu
– popsány jsou jeho dvě stavební fundace - ve Šternberku
(budova kláštera stojí dodnes) a v Tržku u Litomyšle (areál
kláštera zcela zanikl). V přehledu movitých památek vynikají
statě o Bibli (Jagellonská knihovna Krakov) i Pontifikálu
Alberta ze Šternberka (Knihovna Královské kanonie
premonstrátů Praha - Strahov) a zejména o dějezpytu
Madony ze Šternberka (Arcidiecézní muzeum Olomouc).

Nutné je ocenit objektivitu autorů, neboť přiznávají, že ani
na základě moderních analýz nelze s jistotou určit, zda
socha byla pořízena (jak se stále traduje) přímo biskupem
Albertem. Závěr textu knihy, jejíž vizuální podoba je
doplněna velkým množstvím černobílých i barevných
fotografií architektonických staveb z několika evropských
zemí a unikátních uměleckých děl, obsahuje souhrn
poznatků týkajících se antropologického průzkumu ostatků
Alberta ze Šternberka.
Informativní hodnota publikace však dále není vyčerpána…
V části, která následuje po hlavním textu, je užitečným
bonusem precizně zpracovaný poznámkový aparát, početný
seznam literatury a pečlivě sestavený přehled odborných
institucí vlastnících ve svých sbírkových fondech příslušné
písemné prameny, obohacený o edici vybraných listin i
jejich jazykový rozbor. Nejdůležitějším se jeví obsáhlý
itinerář Alberta ze Šternberka. Více než 200 položek pečlivě
dokumentovaných
příslušnými
zdroji
dokazuje
obdivuhodnou biskupovu cestovní mobilitu a zároveň
důkladnou badatelskou přípravu obou autorů, vždyť napsali
mimořádně objevnou knihu o muži, který byl zároveň
(arci)biskupem, zakladatelem a mecenášem, jakož i
diplomatem císaře Karla IV.
David Papajík - Tomáš Somer: Albert ze Šternberka arcibiskup, zakladatel, mecenáš a diplomat doby Karla IV.,
ISBN: 978-80-7601-541, 428 str., 1.vyd., Nakladatelství
Vyšehrad, Praha v roce 2021.

Jak vysvětlit původ slova Vánoce, advent či dárek?
Slovníky napoví víc…
Přemýšleli jste někdy nad tím, z čeho je odvozeno
pojmenování pro nejkrásnější svátky v roce – Vánoce a
pojmy s nimi spojené? Po přečtení našeho článku budete
hned chytřejší.
Slovo Vánoce uslyšíte pouze v češtině a ve slovenštině
(Vianoce). Bylo přejato z německého Weihnachten, ale není
přesně známo proč. Obvykle se traduje, že druhá část slova
byla přeložena (Nacht = noc) a první přizpůsobena češtině
(weihen = světit). Dobově má slovo Vánoce původ asi ve 12.
až 13. století.
Advent neboli předvánoční doba pochází z latinského
adventu (příchod) od slovesa advenire (přicházet). V češtině
se objevuje již od 14. století vedle staročeského příštie
(příchod) Páně. Dárek vznikl ze staré odvozeniny slovesa dát
(latinsky dare). Slovo cukroví je odvozeno od cukru. Ten
pochází z německého slova Zucker, které vzniklo z italského
zucherro, to Italové přebrali z arabského sukkar a ti si toto
slovo vzali z původního středoindského sakkhara.
Slovo františek, čili kuželík vonné pryskyřice vydávající
vonný dým, se vyvinulo z latinského incendere (zapálit) k
latinskému incensum (to, co je zapálené), dále ke
starofrancouzskému francencens (čisté kadidlo) a
anglickému francincense (kadidlo). Myslíte, že františek
voní jako kadidlo?
Termín jesle je odvozen od indoevropského kořene ed(jíst), tedy místa, kam se dává potrava pro zvířata. Naše
oblíbené jmelí, staročesky jmelé, má nejspíš indoevropský
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slovesný základ em- (brát, chytat), a to kvůli parazitickému
způsobu života rostliny či tomu, že z jejích bobulí se dělal
lep na ptáky.
Název našeho Ježíška pochází od jména Ježíš (staročesky
Ježúš), které se k nám dostalo z latinského Jesus přes
řečtinu a hebrejštinu. S tím souvisí i slovo jezulátko vzniklé
ze středověké latinské zdrobněliny (Jesulus). Kapr
pravděpodobně pochází z nějakého neznámého jazyka
alpské a dunajské oblasti. Čeština jej přejala z německého
Karpfen a došlo k přesmyku souhlásek –rp na –pr.
Slovo koleda se objevilo už v praslovanštině. Bylo přejato z
latinského calendae (první den v měsíci). U pohanských
Slovanů byly tímto slovem označovány jakési slavnosti
spojené se zimním slunovratem, v křesťanství pak byl
termín přenesen na Vánoce a následující svátky.
Kometa je z latinského cometa, která vzešla z řeckého
kometes, tedy „mající dlouhé vlasy“ od kóme (dlouhé
vlasy). Kuba je jídlo z krup a sušených hub. Vzhledem k
nářečnímu pojmenování hubník snad od téhož základu
došlo k přichýlení ke jménu Kuba. Ořech se vyvinul, z
praslovanského slova orěcho, které je příbuzné s litevským
riešutas a lotyšským rieksts. Společný baltoslovanský kořen
by byl asi (a)roiso-.
Perníček vznikl zjednodušením souhláskové skupiny z
původního peprník. Šlo o pečivo z mouky, medu a pepře.
Punč, horký aromatický nápoj, přišel do češtiny přes
německý Punsch z anglického punch – původně z hindského
panč (pět), protože se tento nápoj připravoval z pěti
ingrediencí: araku (případně rumu), citronové šťávy, cukru,
koření a vody (nebo čaje).
Rolničky neboli malé plechové zvonečky najdeme jen v
češtině. Původ slova však není zcela jasný. Možná pochází z
německého Klingenrolle (zvonící váleček). Sníh pochází z

všeslovanského snieg. Původní význam možná označoval to,
„co se lepí“. Stromek ve významu strom nalezneme pouze v
češtině. Ve staročeštině se používalo spíše dřěvo, protože
strom původně znamenal stěžeň, něco co strmí do výšky.
Svíčka vzešla z praslovanského svěťa, které bylo odvozeno
od světo (světlo). Zvonek ve staroslověnštině označoval
„zvuk“, v praslovanštině původně zvonění či zvuk.
Tak co, už tušíte, jaká slova spojená s Vánoci se objevují
pouze v češtině a která k nám přišla z jiných jazyků? Napadá
vás ještě nějaké, o němž byste chtěli vědět, jak vzniklo?
Pokud ano, není nic jednoduššího než si otevřít
etymologický slovník. I v předvánočním čase je přece čas na
poučení.
Zdroj: REJZEK, Jiří: Český etymologický slovník. Voznice: LEDA, 2001
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