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Vážení spoluobčané,
začalo jaro a v minulých dnech o sobě dalo znát nádherným
počasím, které Vás určitě vyprovokovalo nejenom
k procházkám, ale také třeba k různým pracovním
činnostem venku, třeba i úklidu. Právě probouzející se
příroda si jistě zaslouží naši pozornost. K jaru prostě patří
pořádný úklid po zimě, aby se nám mohla příroda naplno
odvděčit svými krásami v dalších měsících. Právě z tohoto
důvodu jsem se rozhodl dnešní Občasník zahájit pozvánkou
na akci „Uklidíme naše Dvorce“, do které jsme se společně
se spolky Zdravé Dvorce, Sbor dobrovolných hasičů, TJ
Spartak a dalšími zapojili v rámci celorepublikové akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Tradičním organizátorem
akce je Spolek Ekosmák z Brna společně s Českým svazem
ochránců přírody. Hlavní termín dobrovolnické akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ je celostátně stanoven na
sobotu 8. dubna a cílem organizátorů je, že se ho v rámci
celé republiky zúčastní alespoň 1 % našich spoluobčanů.
Každopádně půjde o největší environmentálně zaměřenou
akci v dějinách České republiky.

Udělat dobrý skutek nejen pro přírodu, ale i pro sousedy,
pro své děti, pro čisté životní prostředí či pro svůj pocit
odpovědnosti, tak může opravdu každý. V další části
Občasníku najdete pozvánku na tuto akci. Za všechny
pořádající budeme rádi, když se nám společně podaří
pomoci přírodě v naší obci od nějakého nepořádku. Sraz
všech dobrovolníků bude v 9 hodin před obecním úřadem,
kde si podle počtu zúčastněných rozdělíme úseky, či
konkrétní místa úklidu. Dobrovolníky bych chtěl pouze
požádat, aby si s sebou vzali pracovní rukavice a případně
gumáky (pokud bychom se pustili také do úklidu potoka).
Igelitové pytle pro sběr odpadků nám věnovala firma
Granitol a.s. Moravský Beroun, za což patří velký dík panu
řediteli. Vzhledem k názvu akce „Uklidíme naše Dvorce“ se
může zapojit úplně každý už jen tím, že si pořádek udělá na
svém či pronajatém pozemku a kolem své nemovitosti.
Pokud by nás snad zradilo počasí a v sobotu 8. dubna by
pršelo, přesunuli bychom akci o týden později. Jménem
všech organizátorů se na Vás moc těším.

Když už jsme tento občasník zahájili ekologicky, tak bych
podal ještě několik dalších informací. V prvé řadě v tomto
týdnu došlo k rozmístění hnědých sběrných nádob na BIO
odpad. Letos nám jejich počet
stoupl na 18, což by mělo
zlepšit pokrytí obce. Také
budou po obci průběžně
umísťovány
velkoobjemové
kontejnery na tento odpad. 12
nových nádob a 3 kontejnery
byly pořízeny z dotačního titulu
MŽP ČR. Jejich umístění ještě
není definitivní a budeme je podle vytíženosti přemísťovat.
Jen připomínám, že do těchto kontejnerů patří tráva, drny,
listí, piliny, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, slupky
z brambor, pytlíky od čaje, zbytky z kávy, skořápky z vajec,
zbytky květin, shrabky ze záhonů, mech z trávy, zemina
z květináčů, spadané ovoce, odpad z keřů a stromů, který
jste nejdříve nastříhali na menší kusy (do 10 cm) nebo
zpracovali štěpkovačem. Do těchto nádob a kontejnerů
nepatří zbytky jídel, oleje, kosti, uhynulá zvířata, biologicky
nerozložitelné a jiné odpady, a také celé nezpracované keře
a větve. Vývoz BIO odpadu začíná v pátek 7. 4. 2017 a
následně bude pokračovat v týdenních intervalech až do
konce léta.
Také bych Vám chtěl připomenout, že z jednotlivých
sběrných míst budou postupně mizet kontejnery (zvony) na
bílé sklo. Důvod je jednoduchý. Odběratelé tohoto odpadu
investovali do speciálních třídících linek, které dokážou
oddělit bílé sklo od barevného skla. Zůstanou tedy již pouze
zelené kontejnery na barevné sklo, tedy na všechno sklo.
Ke žlutým kontejnerům na plasty bych Vám chtěl
připomenout, že do těchto kontejnerů se v naší svozové
oblasti ukládají také tzv. krabice TETRA PACK (od mléka,
džusů, krabicového vína apod.), které jsou při zpracování
tohoto odpadu vytříděny. Tyto
obaly nejsou totiž uvedeny na
nálepkách
na
těchto
kontejnerech, protože firma
EKO-KOM v některých částech
republiky tyto obaly sbírá
zvlášť.
Také
bych
chtěl
upozornit, že jeden žlutý
kontejner
byl
zkušebně
umístěn u vchodu na hřbitov. Účelem je získat všechen
plastový odpad, který na hřbitově vzniká (například
z plastových kytiček, věnečků, zbytků svíček, fólií) a který
doposud končil v hřbitovním kontejneru. Ten se totiž vyváží
na skládku v Rejcharticích a plasty tak končí v zemi právě na
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této skládce. Budeme rádi, když i tříděním na hřbitově
společně přispějeme k lepšímu životnímu prostředí.
K ekologii patří také čistota ovzduší, a přestože končí
topná sezóna, chtěl bych požádat
všechny vlastníky kotlů, kotlíků a
kamen, aby se vyvarovali pálení
plastů a podobného odpadu ve
svých zařízeních. Jsem přesvědčen
o tom, že spalování tohoto odpadu
snad ovlivnit lze, a je moc smutné,
že i přes slušnou dostupnost žlutých
kontejnerů na plasty je často ve
večerních hodinách cítit, že
v některých domácnostech plasty
komínem prostě „letí“. Uvědomte
si, prosím, že tímto spalováním vzniká nemalé množství
karcinogenních látek, které nakonec dýcháme všichni, a
ničíte si tak nejen svoje zdraví, ale také zdraví všech
spoluobčanů naší obce.
Na závěr bych Vás chtěl upozornit, že naše obec
v letošním roce bude aktualizovat dokument „Program
obnovy obce“ na období 2018 – 2024. Jedná se o základní
rozvojový dokument obce, který slouží zastupitelstvu
k plánování jednotlivých investičních akcí, k dalšímu
zlepšování života v obci i dalším záměrům. Abychom tento
dokument mohli dobře a kvalitně připravit, budeme
potřebovat také Vaši pomoc. V průběhu následujících
měsíců Vám bude do domácnosti doručen formulář
(dotazník), který bude mít za úkol získat od Vás dostatek
informací, které bychom chtěli zapracovat právě do tohoto
rozvojového dokumentu. Tento formulář bude připraven
také v elektronické podobě a bude umístěn na webových
stránkách obce. O zahájení dotazníkové akce i jejím
ukončení Vás budeme včas informovat.
Jan Božovský, starosta
VÝTAŽEK Z USNESENÍ PŘIJATÝCH NA 13. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE DVORCE KONANÉM DNE 16. 2.
2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:
 rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až
prosinec 2016 podle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po konsolidaci
35.602.657,91 Kč, což je 96,98 % rozpočtu po změnách,
a čerpané výdaje po konsolidaci 29.199.340,90 Kč, což
je 73,40 % rozpočtu po změnách. Stav na běžných
účtech ke konci vykazovaného období činil
23.956.598,05 Kč,
 vyřazení majetku Obce Dvorce evidovaného u
TURISTCENTRA Dvorce, příspěvkové organizace, podle
předložených návrhů č. 1/2017, 2/2017, 3/2017 a
4/2017,
 uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti, kterou uzavírají Obec
Dvorce, jako budoucí povinná, a ČEZ Distribuce, a. s.,
jako budoucí oprávněná, za účelem zřízení věcného
břemene – osobní služebnosti, jehož obsahem bude















právo budoucí oprávněné na pozemku parc. č. 2771/4,
ostatní plocha, v k. ú. Dvorce u Bruntálu, umístit a zřídit
stavbu zařízení distribuční soustavy č. [IV-12-8012884
Dvorce, Budišovská, p.č.497/2, Přípojka kabelem NN],
tuto stavbu provozovat a opravovat, a činit její údržbu,
úpravu, obnovu a výměnu,
uzavření smlouvy o právu provést stavbu zařízení
distribuční soustavy č. [IV-12-8012884 Dvorce,
Budišovská, p. č.497/2, Přípojka kabelem NN] na
pozemku parc. č. 2771/4, ostatní plocha, v k. ú. Dvorce
u Bruntálu, kterou uzavírají Obec Dvorce, jako budoucí
povinná, a společnost ČEZ Distribuce, a. s., jako
budoucí oprávněná,
přijetí daru, a to sady základního vybavení pro práci na
vodě specifikované v příloze č. 1 darovací smlouvy,
z majetku Moravskoslezského kraje do majetku Obce
Dvorce, za účelem vybavení Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Dvorce prostředky nutnými
pro činnost složek integrovaného záchranného systému
při ochraně obyvatel, a uzavření darovací smlouvy o
darování tohoto daru, kterou uzavírají Moravskoslezský
kraj, jako dárce, a Obec Dvorce, jako obdarovaný,
uzavření dodatku č. 9 ke Smlouvě o závazku veřejné
služby č. 7012009-09 uzavřené dne 21. 1. 2009, který
uzavírají ARRIVA MORAVA a.s., jako dopravce, a Obec
Dvorce, jako objednatel,
uzavření dodatku č. 03/2016 ke Smlouvě o svozu
odpadu uzavřené dne 15. 12. 2014, který uzavírají TS
Bruntál, s.r.o. a Obec Dvorce,
uzavření smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu
„Systém sběru odpadů Bruntálsko“, kterou uzavírají
Mikroregion Slezská Harta, jako poskytovatel, a Obec
Dvorce, jako partner,
výpůjčku 12 ks kontejnerů na bioodpady o objemu 770
l a 3 ks velkoobjemových kontejnerů na bioodpady o
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objemu 10 m z majetku Mikroregionu Slezská Harta do
užívání Obci Dvorce, a uzavření smlouvy č. 3/2017 o
výpůjčce tohoto majetku, kterou uzavírají Mikroregion
Slezská Harta, jako půjčitel, a Obec Dvorce, jako
vypůjčitel,
plán
kontrolní
činnosti
Kontrolního
výboru
Zastupitelstva obce Dvorce pro rok 2017 podle
předloženého návrhu.

vydalo:
 Územní plán Dvorce.
zamítlo:
 žádost o koupi domu č. p. 204 na ulici Úzká v obci
Dvorce a přilehlých pozemků.
vzalo na vědomí:
 rozpočtové opatření č. 5/2016 v rozsahu předložené a
projednané důvodové zprávy,
 z důvodu změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové
skladbě, ve znění pozdějších předpisů, účinné od 1. 1.
2017, opravu rozpočtu Obce Dvorce pro rok 2017
spočívající ve změně čísel položek rozpočtové skladby
následovně:
 položka 1351 (Odvod z loterií a podobných her
kromě z výherních hracích přístrojů) byla od 1. 1
2017 zrušena a nahrazena položkou 1382 (Zrušený
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odvod z loterií a podobných her kromě z výherních
hracích přístrojů),
 položka 1355 (Odvod z výherních hracích přístrojů)
byla od 1. 1. 2017 zrušena a nahrazena položkou
1383 (Zrušený odvod z výherních hracích
přístrojů),
přičemž schválený objem prostředků pro rok 2017
na zrušených položkách 1351 a 1355 byl převeden
na nové položky 1382 a 1383,
zápis z 12. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
obce Dvorce konaného dne 13. 2. 2017.

(Výpis všech usnesení přijatých na 13. 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. 10)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
NAROZENÍ
Vítáme do naší obce narozené děti
Ondřeje Boučka, Michaelu Hodoši, Vlastimila Tomáše
Konárka, Kristýnu Šándorovou a Anastázii Žákovou.
Přejeme jim radostné a spokojené dětství.

17. kolo sobota 13. 5. 2017 16:30
Spartak Dvorce - TJ Dětřichov nad Bystřicí
18. kolo sobota 20. 5. 2017 17:00
TJ Moravskoslezský Kočov - Spartak Dvorce
sobota 27. 5. 2017 Spartak Dvorce - volno
19. kolo neděle 4. 6. 2017 15:00
Sokol Razová - Spartak Dvorce
20. kolo sobota 10. 6. 2017 15:00
Dynamo Ryžoviště - Spartak Dvorce
 Domácí utkání odehraje TJ Spartak Dvorce ve svém nově
zrekonstruovaném fotbalovém areálu na Opavské ulici.
 Zájemci o působení v týmu jako aktivní hráči se mohou
hlásit každý pátek v 18:00 hod na tréninku tamtéž.
 Během domácích utkání je k dispozici bufet bohatě
zásobený teplou i studenou kuchyní, alko i nealko nápoji
a s pohodlným zázemím oddílové klubovny - legendární
„Haxny“.
 Vstupné na domácí utkání je symbolických 10,- Kč (platí
pouze muži)
VŠICHNI JSTE CO NEJSRDEČNĚJI ZVÁNI KE SPOLEČNÝM
SPORTOVNĚ SPOLEČENSKO KULTURNÍM ZÁŽITKŮM


ŽIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubileum v měsíci květnu oslaví
paní Helena Bečicová, pan Jan Hanáček, pan Pavel Hicz,
paní Anna Strbáčková a paní Jarmila Sváčková.
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a štěstí.
ÚMRTÍ
Naši obec navždy opustili paní Helga Kapsová,
dítě Vojtěch Kočan a paní Ingeborg Škultyová.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.


INFORMACE O ZAJIŠTĚNÍ ZUBNÍ POHOTOVOSTI NA
BRUNTÁLSKU
Zubní pohotovost na Bruntálsku je zajištěna o víkendech a
ve svátcích vždy od 8.00 do 12.00 hodin dle rozpisu služeb.
Informaci o tom, která zubní ordinace v Bruntále, případně
v okolních městech, aktuálně slouží zubní pohotovost, je
možné kdykoliv zjistit na Informačním centru zdravotnické
záchranné služby na lince 553 777 777.
Nepřetržitá zubní pohotovost, tedy včetně pracovních dnů,
je zajišťována v Ostravě a Olomouci.


TJ SPARTAK DVORCE INFORMUJE
POZVÁNKA NA FOTBALOVÁ UTKÁNÍ - JARO 2017
Rozpis III. třída skupina B MUŽI - jaro 2017
11. kolo sobota 1. 4. 2017 15:30
Spartak Dvorce - AK Velká Štáhle
12. kolo sobota 8. 4. 2017 15:30
Baník Horní Město - Spartak Dvorce
13. kolo sobota 15. 4. 2017 16:00
Spartak Dvorce - Sokol Lomnice
14. kolo sobota 22. 4. 2017 16:00
FC Kovárna Malá Morávka - Spartak Dvorce
15. kolo sobota 29. 4. 2017 16:30
SK Leskovec - Spartak Dvorce
16. kolo sobota 6. 5. 2017 16:30
Spartak Dvorce - FC Milotice nad Opavou

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
INFORMUJE

A

MATEŘSKÁ

ŠKOLA

DVORCE

24. 2. 2017 se konal 10. školní ples.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem, kteří na ples přišli a školu tím
podpořili, dále pak sponzorům, kteří
přispěli svými dary do bohaté
"Ruličkované".
6. -10. 3. 2017 proběhl lyžařský výcvik, který se letos poprvé
uskutečnil jako celotýdenní kurz na
horské chatě. Děti tak strávily společně
s instruktorkami
lyžování
Ilonou
Kosovou a Lenkou Vlachovou celý
týden
mimo
domov
v Karlově
v Jeseníkách. Jejich řady poslední den
posílila i naše bývalá kolegyně Pavlína
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Hankeová. Díky sponzorskému daru od pana Ladislava
Frančáka si „lyžák“ užily se vším všudy. Ještě jednou moc
děkujeme a těšíme se na další velmi dobrou spolupráci.

Na 29. 4. plánujeme účast na hasičské svaté pouti na Sv.
Hostýnu, kde se sejdou hasiči z mnoha koutů republiky a
Slovenska.

10. 4. 2017 budou moci naši žáci cestovat společně
s fotografem Tomášem Kubešem. I. stupeň projede napříč
celou Evropou a II. stupeň zavítá do divoké Papuy Nové
Guiney. S tímto fotografem, novinářem a především
cestovatelem, který se fotografii vášnivě věnuje již od
dětství, se setkáváme již podruhé.

Nebližší větší hasičská akce proběhne v neděli 7. května na
fotbalovém hřišti ve Dvorcích a to Okrsková soutěž
v požárním sportu za účasti sborů z Granitolu, Roudna a
Dvorců. Srdečně zveme všechny občany se pobavit a
podpořit naše borce.

11. 4. 2017 se budou konat v tělocvičně
základní školy Velikonoční trhy. Bližší
informace budou zveřejněny na plakátech.
13. 4. 2017 proběhne zápis do 1. třídy. Dopoledne v době
od 9.00 do 12.00 hodin a odpoledne od 13.00 do 16.00
hodin. Bližší informace k zápisu jsou již od 27. 1. 2017
vyvěšeny na webových stránkách školy.
Škola plánuje uspořádat v dubnu ke Dni Země celoškolní
brigádu. Stává se již tradicí, že děti v tento den uklízí okolí
školy.
Naše škola se zapojila do Projektu ZŠ a MŠ Dvorce 22, který
je spolufinancován Evropskou unií. Projekt bude probíhat
po dobu dvou let. Podrobnosti jsou taktéž na webových
stránkách školy.
Vedení ZŠ a MŠ Dvorce

OKÉNKO ZE ŽIVOTA HASIČŮ
Březen byl ve znamení drobnějších požárů, většinou
zahořených komínů a jeden výjezd k padlému stromu.
Narozeniny oslavil pan Josef Gajdoš, starosta SDH a člen
SDH Jiří Roller, přejeme pevné zdraví.
Náš člen zásahové jednotky pan Miroslav Venera úspěšně
zakončil kurz řidičů na nákladní vozidla a hned na to také
úspěšně prošel kurzem strojníků. Gratulujeme.
13. března se zúčastnil pan Vladimír Kašík periodického
školení rozhodčích hasičských soutěží.
Pan Lubomír Veselý v rámci vlastní aktivity provedl
rozsáhlou opravu sacího agregátu. Za to zaslouží pochvalu
celého sboru.
Výbor SDH se schází pravidelně každý měsíc, kde
projednává plán práce a jeho plnění a jiné organizační
záležitosti.
V pátek 24. 3. se zúčastnil starosta SDH okresního
shromáždění představitelů sborů v Bruntále.
V neděli 26. 3. jsme jednali s SDH Budišov n/B. ohledně
vedení oddílu mladých hasičů
1. 4. jsme pořádali soutěž ve střelbě ze vzduchovky pro
členy SDH.
8. 4. se zúčastníme společné akce při úklidu obce.

Co se týče avizované rekonstrukce zbrojnice v rámci
dotačního programu IROP, zatím se neděje nic, i když pan
starosta Božovský má všechny informace k dispozici už rok.
Tak kde je zakopaný pes???
Výbor SDH Dvorce

NĚCO Z HISTORIE
Občas stačí projít se po dvoreckém hřbitově, prohlížet si
pomníky hrobů, u některých se zastavit a říci si kdo to byl,
byl něčím významný pro Dvorce?
Tak jsem nedávno narazil na hrob MUDr. Augusta Haase.
Proto jsem si opět pročetl
brožuru k 100. výročí postavení
Dvorecké nemocnice, kde se
zmiňují o krátkém, ale velmi
úspěšném působení Dr. Haase
v naší nemocnici.
Když se nemocnice po I. světové
válce opět otvírala v r. 1920, byl
MUDr. August Haas jmenován
vedoucím
lékařem.
Před
nástupem pracoval v Opavě jako
obvodní lékař s pečlivou přípravou v oboru chirurgie
v zemské nemocnici pod vedením známého ředitele Dr.
Pendeho. Dr. Haas původně pocházel z Nového Jičína. Proč
je ale pohřben ve Dvorcích? Byl to opravdový citový vztah
k městečku Dvorce.
Bohužel Dr. Haas zemřel velmi brzy v r. 1926 ve věku
nedožitých čtyřiceti let, paradoxně na septickou angínu,
která trvala šest dní. V loňském roce uplynulo 90 let od jeho
úmrtí. Na fotografii je jeho hrob. Myslím, že si za svou
oddanost práci a Dvorcům zaslouží, aby jeho hrob byl lépe
udržován.
Dr. Haas nebyl samozřejmě jediný,
který měl zásluhy na budování a
chodu našeho špitálu. Např.
kaplan a pozdější Dvorecký farář
Eduard
Rohmfeld,
zástupce
starosty, předseda správního
výboru a kaplan ústavu (foto).
Ne menší zásluhy měl na znovu
otevření
nemocnice
tehdejší
starosta Rudolf Czech, který má
také hrob na Dvoreckém hřbitově.
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Co je také zajímavé, jak se píše
v úvodu brožury „Vývoj do r. 1920“,
v osmdesátých letech 19. století
zámožná
měšťanská
rodina
Pratzerů z Bruntálu věnovala městu
Dvorce 10 000 rakouských zlatých
na postavení zaopatřovacího ústavu
ve Dvorcích. Peníze věnovala paní
Karolína Pratzer a fond nesl název
„Nadace Karolíny Pratzer pro zřízení
měšťanského špitálu“. Zřejmě paní Karolína pocházela ze
Dvorců, když se tak o Dvorce zajímala. Kříž, který stojí na
Budišovské ulici na cestě ke hřbitovu, nechali postavit
manželé Franz a Karolína Pratzerovi již v roce 1862 (foto).

Pro ohlášení pálení u právnických a podnikajících fyzických
osob pro území okresu Bruntál doporučujeme využít
internetové
zaregistrování
na
webové
adrese
www.hzsmsk.cz. Na pravé straně naleznete odkaz „PÁLENÍ
KLESTÍ“. Pro přihlášení a vyplnění údajů o pálení je potřeba
jen jednoduché registrace.

Bc. Josef Gajdoš

• jméno a mobilní telefonní číslo na osobu, která bude u
pálení přítomna, a tím i zodpovědná.

POVINNOSTI PŘI PÁLENÍ KLESTÍ – HASIČI RADÍ
Jaro se blíží a hasiči z okresu Bruntál již vyjížděli na požáry
související s pálením porostů, klestí. Naštěstí zatím
neevidují žádnou zraněnou či usmrcenou osobu nebo vyšší
škodu na majetku.
Proto
by
rádi
upozornili
na
povinnosti vyplývající
z platné legislativy. V
první fázi je třeba
rozlišit
povinnosti
vyplývající ze zákona
č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon
o PO“) pro fyzické osoby vs. podnikající fyzické a právnické
osoby.
Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování
hořlavých látek, např. mohou pálit shrabanou trávu na
hromadě, která bude ohraničená proti případnému
rozšíření a která nebude samozřejmě umístěna pod stromy
nebo v blízkosti jiných hořlavých látek, a u tohoto spalování
budou osoby přítomny. Je však zakázáno plošné vypalování
porostů. Na fyzické osoby se nevztahuje ohlašovací
povinnost při pálení na územně příslušný hasičský
záchranný sbor kraje. Měli bychom se však seznámit se
závaznými vyhláškami obcí, které způsob pálení na volném
prostranství mnohdy zakazují, nebo alespoň upravují. Pálení
odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob,
jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také
zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve
sběrných dvorech.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (firmy,
společnosti) také nesmí dle zákona o požární ochraně
provádět plošné vypalovaní porostů. Při spalování
hořlavých látek na volném prostranství jsou navíc povinny,
se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti
vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném
prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny
předem oznámit územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje, který může stanovit další
podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou
činnost zakázat.

Další možností ohlášení pálení je formou: emailu
(od@hzsmsk.cz), pevné linky (+420 950 739 814),
kde je potřeba uvést:
• datum a čas (od kdy do kdy bude pálení probíhat),
• uvést přesnou lokalitu pálení (nejlépe uvést GPS
souřadnice),

UPOZORNĚNÍ
Někteří občané a firmy si pro hlášení pálení pletou tísňové
telefonní číslo 150 či 112. Důrazně upozorňujeme, že tato
čísla jsou určena pouze pro tísňová volání v případě, že se
někdo ocitne v tísni a potřebuje rychlou pomoc, nikoliv pro
ohlášení pálení.
Pokud právnické a podnikající fyzické osoby vypalují plošně
porosty nebo neoznámí spalování hořlavých látek na
volném prostranství, případně nestanoví opatření proti
vzniku a šíření požáru dopouští se správního deliktu dle
zákona o PO, za který hrozí sankce až do výše půl milionu
Kč.
Mějme na paměti
předcházejme.

možné

nebezpečí

a

včas

mu

Text: Ing. Antonín Ušela

POLICIE ČR - CYKLISTICKÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ…
V loňském roce došlo v kraji celkem ke čtyřem nehodám, při
kterých byli usmrceni cyklisté. Z toho ve dvou případech
neměli na hlavě nasazenou ochranou přilbu. K takovému
skutku došlo také v obci na Karvinsku. Osmačtyřicetiletý
cyklista zřejmě nepřizpůsobil rychlost a v levotočivé klesající
zatáčce vyjel s jízdním kolem mimo komunikaci, kde projel
silničním příkopem a následně upadl na zem. Při tomto
utrpěl zranění, kterým na místě podlehl.
Abychom se nemuseli v letošním roce s obdobnými případy
setkávat, připomeňme si několik pravidel a povinností
cyklisty k bezpečné jízdě. Než vyjedeme na první jízdu, měli
bychom své jízdní kolo zkontrolovat a případně odstranit
nedostatky, které může mít v povinné výbavě. Tato výbava
má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.
Jízdní kolo musí být vybaveno:
 zadní odrazkou červené barvy, která může být
kombinována se zadní červenou svítilnou,
 přední odrazkou bílé barvy,
 odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,
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 na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou
oranžové barvy na každé straně kola,
 dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami
s odstupňovaným ovládáním brzdového účinku, dětské
kolo pro děti předškolního věku vybaveno protišlapací
brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
 volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti
apod.),
 matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové
případně rychloupínací.
Výbava kola za snížené viditelnosti:
 světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa
světelného toku musí protínat vozovku nejdále 20 m od
světlometu,
 zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena
svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy,
 zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou
zajistit svítivost předchozích světel po dobu minimálně
1,5 hodiny bez přerušení.
Doporučené vybavení jízdního kola:
 účinné blatníky, zvonek, kryt řetězu.
Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by
měla být také samotná bezpečná jízda. K předchozí části o
povinné a doporučené výbavě je určitě nutné
připomenout povinnost používat při jízdě ochranou přilbu
osobám mladším 18 let, doporučuje se však i pro ostatní
cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19x vyšší.
Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou
viditelnost cyklisty, také používáním retroreflexních prvků
se zvyšuje jeho viditelnost a bezpečnost.
Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný
způsob jízdy. Jeho místo při jízdě je vždy vpravo a to i na
cyklostezce, nutné je dodržovat dostatečný odstup od
překážek a předvídavost samotného dění kolem cyklisty.
Průjezd zatáčky by měl být takový, aby příčinou vysoké
rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo
komunikaci. Cyklista by měl být vždy ohleduplný a také
předvídavý. Sledovat stav komunikace, vyhýbat se
překážkám, přičemž o změně směru jízdy by měl své okolí
upozorňovat včas a vhodným způsobem.
K požitku z jízdy přispěje také vhodně naplánovaná trasa.
Měla by být přizpůsobena možnostem a schopnostem
cyklisty. Silný provoz na pozemní komunikaci s větší
frekvencí nákladních vozidel k bezpečné jízdě také zcela
jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl zapomenout
na nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě
kontroly se cyklista pod vlivem alkoholu řeší stejně jako
řidič motorového vozidla.
por. Bc. Richard Palát, komisař
VYSBÍRANÉ VYSLOUŽILÉ ELEKTRO BY VYDALO NA 750
PETŘÍNSKÝCH ROZHLEDEN
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží
asi 175 tun a tyčí se do výšky 65,5 m. Jen ze železa
získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé

za posledních 11 let předali k recyklaci, by se takových
rozhleden dalo postavit 750.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších
surovin, aniž by se tím dále ztenčilo ubývající nerostné
bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím
se totiž daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent
materiálů, z nichž jsou elektrozařízení vyrobena. Například
běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze
železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním
systémem a zajišťuje během 11 let svého působení zhruba
polovinu tuzemského sběru a recyklace, co představuje více
než 17 milionů spotřebičů. Sesbírané spotřebiče položené
jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6 000
kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po
obvodu státní hranice České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v
českých domácnostech začaly zabydlovat už začátkem 20.
století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače.
Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající
elektrické rozvodné síti.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem.
Typickým příkladem byl hit 90. let, videorekordéry systému
VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou v
posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno
mohli vidět jen v muzejních sbírkách, se naopak do
domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s
bohatým příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších
pochutin, které se naposledy masově vyráběly ve 30. a 40.
letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku,
je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve
vlastních firemních muzeích.
Ucelený systém sběru a recyklace vysloužilých
elektrospotřebičů se ale začal rodit teprve na počátku
nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před
jedenácti roky, kdy se do české legislativy promítla tehdy
nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet
do popelnic, a když se nevešly, vozit na černé skládky. Jinde
v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny
základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla
nová povinnost vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová
jednoduchou logiku. Vychází z toho, že nejlepší je odpad,
který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme, se
totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny
znovu použít.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný
odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním
zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí
spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého založení v
roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu,
zrecykloval více než 17 000 000 vyřazených
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
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