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PODĚKOVÁNÍ
.2016
Dnešní úvod tohoto vydání Občasníku bych chtěl věnovat
osobnímu poděkování členům výjezdové Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Dvorce, která se aktivně
účastnila likvidací následků orkánu Eberhard nejenom v naší
obci. Následky řádění větru pocítila celá naše obec, jelikož
došlo k poškození vedení ČEZu (nejvíce v „Čabováku“), a
došlo tak k přerušení dodávek elektrické energie od
nedělních nočních hodin až do pondělního večera. Určitě
jsme si všichni měli možnost naplno uvědomit, jak jsme
závislí na elektrické energii. Naši hasiči poprvé zasahovali již
v neděli nad ránem, ale to nejtěžší je čekalo až v noci na
pondělí 11. 3. 2019, kdy již devět minut po půlnoci vyjížděli
do Bílčic k zásahu až na hranici s opavským okresem, a
během noci, dopoledne i odpoledne absolvovali několik
dalších zásahů napříč naším hasebním obvodem až po
Dálov, kam byli vysláni na žádost olomouckého operačního
střediska. Ve většině případů se jednalo o likvidaci spadlých
stromů, a právě zde bych se chtěl pozastavit nad
nebezpečností této práce. Vy, kdo máte alespoň trochu
povědomí o problematice kácení stromů, tak moc dobře
víte, že vítr je při této činnosti ten největší nepřítel.
V podstatě platí pravidlo, že je běžné kácení za větru
nepřípustné. A teď si představte, že je úplná tma, naplno
řádí vichřice, a naši hasiči musí zlikvidovat spadlé stromy,
které ohrožují bezpečnost nejenom jejich, ale všech
ostatních. Přiznám se, že vždy mám v tu chvíli o naše chlapy
obrovský strach, a vždy jsem klidný, až když jsou zpět
v pořádku na základně. Proto si zaslouží náš obdiv i
poděkování za tuto nebezpečnou práci, kterou dobrovolně
vykonávají ve prospěch nás všech. Skutečně a srdečně, díky
moc chlapi! A přeji Vám všem jen samé úspěšné zásahy a
návraty zpět jen ve zdraví.

ÚPRAVY PARKU
Zastupitelstvo naší obce se dohodlo, že budou zahájeny
práce na regeneraci původního parku na jižní straně obce.

Po důkladném zvážení bylo rozhodnuto o pokácení všech
náletových, různě poškozených a nevhodných dřevin,
s důrazem na zachování těch nejhodnotnějších stromů.
Také jsme se zaměřili na zachování cestiček a chodníčků,
které by propojovaly i okolní lesní pozemky. Celá tato
úprava je plánovaná na několik let a bude se řešit postupně.
V minulém týdnu se nám podařilo vyfrézovat většinu
dostupné plochy tak, aby došlo ke zničení nevhodných
náletů i starých kořenových systémů. Vznikla tak plocha,
kterou již bude možné udržovat sečením, a poslouží také
k nové výsadbě dřevin a dalším následným úpravám.

SAMOVÝROBA A PRODEJ DŘÍVÍ V ROCE 2019
Kůrovcová kalamita, která zdecimovala lesy ve vlastnictví
obce v minulých letech, a především také situace, kdy se
zhroutil trh s prodejem tohoto dříví, nás donutila pro
nadcházející období změnit systém prodeje dřeva z našich
lesů, a zároveň i z běžného kácení v intravilánu obce. Po
zralé úvaze jsme se rozhodli v letošním roce realizovat
těžbu kůrovcového dříví a veškerý prodej z kácení
především formou drobného prodeje samovýrobou.
Zjednodušeně tedy platí, že každý zájemce o dříví se přihlásí
u pana Kopřivy, který připraví k podpisu smlouvu o prodeji
dříví v drobném formou samovýroby. Smlouva řeší
množství dřeva, které bude vytěženo, a Ing. Peter nebo Ing.
Ventruba provedou vyznačení stromů na místě těžby
s kvalifikovaným odhadem jeho množství. Poté zájemce
uhradí do pokladny u paní Balajové dohodnutou cenu dříví.
Cena dříví je pro letošní rok stanovena takto: jehličnany
(smrk, borovice, modřín) a listnaté měkké (lípa, bříza, habr)
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- 300,- Kč/m , a tvrdé dříví (buk, dub, javor, jasan) - 500,3
Kč/m . Až teprve poté zájemce může začít těžit, a před
odvozem ještě dojde ke kontrole skutečně vytěženého
množství. Upozorňujeme všechny zájemce, aby se ve
vlastním zájmu hlásili u pana Kopřivy, jelikož i přes kalamitu
z minulého týdne jsou možnosti této těžby omezené.
Jan Božovský, starosta
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Výtažek z usnesení přijatých na 3. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 5. 3. 2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:










rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden
až prosinec 2018 podle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného ke dni
31. 12. 2018:
 dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši
40.604.109,86 Kč, což je 95,46 % rozpočtu po
změnách,
 čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši
43.539.401,97 Kč, což je 83,62 % rozpočtu po
změnách,
 financování po konsolidaci celkem ve výši
2.935.292,11 Kč, což je 30,80 % rozpočtu po
změnách,
 stav na běžných bankovních účtech ke konci
vykazovaného činil celkem 27.121.816,82 Kč,
 stav v pokladně ke konci vykazovaného období
činil 9.163,- Kč,
uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.
výzva“ mezi Moravskoslezským krajem a Obcí
Dvorce,
poskytnutí finanční dotace ve výši 15.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 spolku MOTO
KLUB DVORCE z. s. na úhradu výdajů spojených s
činností MOTO KLUBU DVORCE z. s. v roce 2019
(tzn. výdaje spojené s úpravou a údržbou tratě,
zakoupením pohárů a materiálu na pořádání
závodů v roce 2019 a pořádáním Enduro
motoškoly),
změnu účelu poskytnutí dotace poskytnuté
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 ve výši
68.000,- Kč pobočnému spolku SH ČMS - Sbor
dobrovolných
hasičů
Dvorce,
se
sídlem
Komenského 368, 793 68 Dvorce, IČ 65471431,
takto: Dotace je určena na úhradu výdajů
spojených s činností kroužku mladých hasičů v roce
2019 (tzn. výdaje na pořízení překážek – bariéra
břevno, kladina 4m a žebříková stěna, výdaje
spojené s táborem v Německu, výdaje na provozní
náklady – kancelářské potřeby, učební pomůcky,
pohonné hmoty a cestovné, výdaje spojené
s přípravou a realizací pohárové soutěže mladých
hasičů),
poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce
na úhradu výdajů spojených s realizací soutěžního
odpoledne hasičů při příležitosti 145. výročí vzniku
Sboru dobrovolných hasičů Dvorce (tzn. výdaje na
mobilní WC – TOI TOI, plakáty, odznaky, butony,
pamětní listy, výroční medaile a věcné ceny do
soutěží),

 podle vyhlášeného záměru ze dne 17. 12. 2018 a
znaleckého posudku č. 2/5090/2019 ze dne 8. 1.
2019 prodej majetku Obce Dvorce panu B. B., a to:
prodej pozemku parc. č. 619/9 (zahrada) o výměře
2
87 m v k. ú. Dvorce u Bruntálu za výslednou
zjištěnou cenu ve výši 3.090,- Kč.
vzalo na vědomí:
 rozpočtové opatření č. 8/2018,
 sdělení paní D. H. o zrušení žádosti o příspěvek na
ekologickou přestavbu kotle Viadrus U 26.
(Výpis všech usnesení přijatých na 3. 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).

***
MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Místní poplatek ze psů pro rok 2019 jsou držitelé psů
povinni zaplatit do 31. března 2019.
Sazba místního poplatku ze psů:
 za prvního psa držitele bydlícího v rodin. domě - 200,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa v rod. domě - 300,- Kč
 za prvního psa držitele bydlícího v ostatních obytných
domech - 400,- Kč
 za druhého a každého dalšího psa v ostatních obytných
domech - 600,- Kč
 za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel
sirotčího důchodu:
za prvního psa - 80,- Kč
za druhého a každého dalšího psa - 120,- Kč
--------

PRONÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ
Upozorňujeme občany, kteří mají s Obcí Dvorce uzavřenou
smlouvu o nájmu pozemku, že nájemné za pronajatý
pozemek pro rok 2019 musí být uhrazeno do 31. března
2019.
Při nedodržení termínu úhrady může dojít k výpovědi
z nájmu ze strany pronajímatele tj. Obce Dvorce.
Nájemné pro rok 2019 je v souladu s nájemními smlouvami
zvýšeno o inflaci za rok 2017 ve výši 2,5 %.
--------

MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2019 činí 500,- Kč za osobu a rok. Poplatek
je splatný jednorázově nejpozději do 30. září 2019.
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Způsob placení poplatků:
-

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

Prosíme občany, aby pokud možno k placení využívali tyto
dny:
PONDĚLÍ a STŘEDU od 7:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do
16:30 hod.
-

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

místní poplatek ze psů
variabilní symbol
specifický symbol

1341
rodné číslo poplatníka






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
Ing. Bronislav Böhm, předseda TJ Spartak Dvorce
***

místní poplatek „za odpady“
variabilní symbol
1340
specifický symbol
rodné číslo poplatníka
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 hrazen, 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. 554 745 272
s paní Božovskou, popřípadě prostřednictvím e-mailu
zaslaného na adresu: podatelna@obecdvorce.cz.
Jiřina Božovská, oddělení veřejnosprávních činností

***
OBČANSKÉ PRŮKAZY
Pokud se dvorecký občan stěhuje na jinou adresu v obci
Dvorce, musí nejprve změnit adresu trvalého pobytu na
obecním úřadě ve Dvorcích, kde mu bude vydáno potvrzení
o změně trvalého pobytu a ustřižena část občanského
průkazu. Teprve potom si občan může zažádat o nový
občanský průkaz v Bruntále nebo kdekoliv v ČR na úřadě,
kde se vydávají OP.
Drahomíra Hostašová, evidence obyvatel
***

POZVÁNKA NA FOTBALOVÁ UTKÁNÍ - JARO 2019
Rozpis III. třída skupina B MUŽI - jaro 2019
10. kolo SO 13.04.2019 16:00 Dvorce – Razová
11. kolo SO 20.04.2019 16:00 Dvorce - Dětřichov nad B.
12. kolo NE 28.04.2019 15:00 Břidličná "B" - Dvorce
13. kolo SO 04.05.2019 16:30 Dvorce - Milotice n. Op.
14. kolo SO 11.05.2019 16:30 Lomnice - Dvorce
15. kolo SO 18.05.2019 17:00 Dvorce - Ryžoviště
16. kolo SO 25.05.2019 17:00 Leskovec - Dvorce
17. kolo SO 01.06.2019 17:00 Dvorce - Malá Morávka
18. kolo SO 08.06.2019 17:00 Horní Město - Dvorce


Domácí utkání (zvýrazněno tučným písmem) odehraje
TJ Spartak Dvorce ve svém nově zrekonstruovaném
fotbalovém areálu na Opavské ulici.

NA KOLE BEZPEČNĚ
Přestože ještě nezačala „cyklistická sezona", minulý týden
již došlo k první dopravní nehodě, při které na následky
zranění zemřel cyklista. Na Frýdecko-Místecku ve večerních
hodinách přehlédl řidič osobního vozidla muže jedoucího na
jízdním kole. Vyšetřování dopravní nehody stále probíhá,
ovšem již při prvotním ohledáním místa bylo zřejmé, že muž
jel na neosvětleném kole a neměl cyklistickou přilbu.
S nadcházejícím jarem se blíží období, kdy v silničním
provozu se budou stále častěji setkávat řidiči motorových
vozidel a cyklisté. Ti společně s chodci a motocyklisty patří
mezi nejohroženější účastníky silničního provozu. Nejsou
chráněni deformačními zónami, bezpečnostními pásy a
dalšími prvky pasivní bezpečnosti, tak jako vozidla. Proto je
na místě připomenout povinnosti i možnosti, které cyklisté
mají pro zvýšení své bezpečnosti.
Technický stav a povinná výbava
Před první jízdou by cyklisté měli věnovat pozornost údržbě
kola. Využít období „klidu“ a nechat si důkladně
zkontrolovat a seřídit kolo, např. v jakém stavu a zda jsou
správně nahuštěny pneumatiky, stav a funkčnost brzd a
osvětlení, zda je řetěz dobře napnutý, a dal. Je třeba
zkontrolovat, zda kolo má všechny prvky povinné výbavy,
což jsou dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední odrazka
bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky
na obou stranách pedálů, oranžové odrazky na paprscích
kol, zaslepení konců řídítek. Nesmíme zapomenout na to, že
zakončení ovládacích páček musí být obaleny materiálem
pohlcujícím energii a matice nábojů kol, pokud nejsou
křížové nebo rychloupínací, musí být zavřené.
Za snížené viditelnosti musí mít kolo vepředu světlomet bílé
barvy a vzadu svítilnu se zadním obrysovým světlem
červené barvy a také zdroj elektrického proudu (např.
dynamo), který svou kapacitou zajistí svítivost obou světel.
Blatníky, zvonek nebo kryt řetězu do povinné výbavy sice
nepatří, ale z hlediska vlastní bezpečnosti cyklisty policisté
doporučují, aby jimi bylo kolo taky vybaveno. Kapitolou
samo pro sebe je cyklistická přilba. Její užití je sice povinné
3

pouze pro osoby do 18 let, ale také v tomto případě
policisté doporučují, aby ji při jízdě užívali cyklisté všech
věkových kategorií. Přilba by měla být pohodlná, lehká,
měla by být pokud možno co nejvíc kulatá a hladká, aby se
při nárazu předešlo jejímu roztříštění a také přenesla co
nejvíce energie.
Reflexní prvky

VE DVORCÍCH PROBĚHLA TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Velice děkujeme za Vaše otevřené dveře i srdce.
Vážení spoluobčané,
první lednové dny již neodmyslitelně patří k Tříkrálové
sbírce pořádané Charitou Česká republika. Že
neodmyslitelně patří k těmto dnům, dokazuje fakt, že nás
provází už dlouhých 19 let a je stále úspěšnější. Ve Dvorcích
se letos díky štědrosti dárců podařilo charitním koledníkům
nashromáždit částku 28 270 Kč, která pomůže potřebným a
podpoří charitní dílo.
Přestože povinná výbava pamatuje na prvky, které cyklistu
činí pro okolí pokud možno co nejviditelnějším (odrazky,
světlomety, a další), každý další byť nepovinný reflexní
prvek, který využije, zvyšuje jeho bezpečnost. Trh nabízí
širokou škálu zboží z reflexního materiálu, ať to jsou např.
batohy nebo potahy na batohy, reflexní pásky, šátky, a
mnoho dalších. Navíc sportovní oblečení v dnešní době je
reflexními prvky hojně opatřeno.
Jízda na jízdním kole z pohledu zákona
Zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví, že na
jízdním kole se jezdí při pravém okraji vozovky, pokud je
zřízen jízdní pruh, stezka nebo jiný vymezený prostor pro
cyklisty, je povinen je použít. Na stezce, která je společná
pro chodce a cyklisty, nesmí chodce ohrozit a pokud jsou na
ní pruhy pro oba účastníky odděleny, používat pouze pruh
pro něj vyhrazený. Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
Nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za
jízdy např. psa, případně vozit předměty, které znesnadňují
jízdu na kole (např. nákupní tašky na řídítkách). Pokud
cyklista hodlá přejet vozovku, přes kterou není vyznačen
přejezd pro cyklisty, ale jenom přechod pro chodce, musí
sesednout z kola. To je pouze malý výčet povinností, které
cyklisté v silničním provozu mají. V neposlední řadě je třeba
připomenout, že je na ně pohlíženo jako na řidiče a také oni
se musí plně věnovat řízení (což se týká hovorových zařízení
a sluchátek v uších) a nesmí v silničním provozu jezdit pod
vlivem alkoholu nebo omamných látek.
Závěrem
Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu,
např. dávejte včas znamení o změně směru jízdy, ve skupině
dodržujte dostatečné rozestupy, sledujte dobře vozovku.
K ohleduplnosti vyzýváme také řidiče motorových vozidel.
Vždyť jednou z mnoha zákonných povinností je: „Chovat se
ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval
život, zdraví nebo majetek jiných osob, ani svůj vlastní“.
por. Mgr. Daniela Vlčková
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Za organizaci sbírky ve Dvorcích patří již několik let velký dík
p. Miroslavě Lazové. Pokud se i Vy budete chtít osobně
účastnit koledování příští rok, neváhejte nás kontaktovat,
budeme velmi rádi za jakoukoliv pomoc, kontakt na webu
http://www.svmartin.charita.cz. Děkujeme.
80% vykoledované částky pomůže potřebným v regionu 65% vykoledované částky se vrací do místní Charity sv.
Martina, která je vykoledovala na realizaci jejich záměrů,
15% připadne na projekty Diecézní charity ostravskoopavské. Část výnosu koledování pomůže prostřednictvím
Charity také lidem v tísni v zahraničí (např. na Ukrajině).
Charita sv. Martina použije vykoledovanou částku na
provozní náklady pečovatelské služby, která může pomoci i
Vám přímo ve Dvorcích. Charita sv. Martina plánuje rozvoj
terénní zdravotnické péče a nákup nových zdravotnických
pomůcek dle požadavků klientů do své půjčovny.
„Rostoucí zájem o Tříkrálovou sbírku nás těší a zároveň
zavazuje. Stejně jako loni jsme v průběhu koledování ještě
dopečeťovali pokladničky, což je vždy pozitivní signál. Je
povzbudivé, že se nám daří nejen vysbírat vyšší částku, která
pomáhá potřebným, ale hlavně, že vyráží do ulic stále více
kolednických skupinek, které roznáší požehnání do našich
domovů, protože tříkrálová koleda je právě o potkávání a
vzájemném obdarovávání. Dokazuje to, že solidarita mezi
lidmi má ve Dvorcích své místo. Děkujeme všem dárcům a
koledníkům.“
V roce 2017 jsme jako Charita sv. Martina koledovali poprvé
v rýmařovském a bruntálském regionu. Vaše štědrost nás
mile překvapila, vykoledovali jsme celkem 338 937 Kč v roce
2017, v roce 2018 to bylo již 405 225 Kč. Peníze za rok 2018
jsme použili následovně: nákup 6 elektrických polohovacích
postelí, 2 invalidní vozíky, 3 chodítka a mobilní WC.
Zakoupili jsme na splátky automobil pro Charitní
ošetřovatelskou službu (terénní zdravotní služba) a
dofinancovali ztrátovost provozu pečovatelské služby. Letos
Charita sv. Martina vykoledovala celkem 474 268 Kč
v našem regionu.
Kateřina Babišová
koordinátor Tříkrálové sbírky, Charita sv. Martina
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KOMINICKÉ PRÁCE

SOCIÁLNÍ SLUŽBA V BRUNTÁLE

Vážení občané, dovoluji si vám nabídnout své služby a to
zejména čištění komínového průduchu s revizní zprávou.

SAGAPO, příspěvková organizace, v současné době nabízí
1 volné místo v sociální službě domov pro osoby se
zdravotním postižením. Jedná se o pobytovou službu
poskytovanou lidem s mentálním postižením. Bližší
informace získáte u sociální pracovnice na tel. 554773013
nebo na www.sagapo.cz.

Komínový průduch umím vyčistit 5 různými způsoby, to
znamená, že i když není přístup na střechu, není problém
komín vyčistit. Součástí služby je vyčištění kouřovodu, výběr
odstraněných sazí, úklid
po kominické práci
vysavačem,
kontrola
spalinové cesty a Zpráva
o provedení kontroly
dle aktuální Vyhlášky č.
34/2016 Sb.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

A to jen za 300 Kč.
Kontaktovat mě můžete
od 8:00 - 18:00 hod.,
rád Vám zodpovím
veškeré Vaše dotazy.
Tel: 770 611 211 nebo facebook.com/Topkominictvi,
kontaktní adresa, 747 53 Jakartovice 45
Mlčoch David

Využívám této příležitosti, abych prostřednictvím našeho
Občasníku veřejně poděkoval všem sponzorům a dárcům,
kteří se podíleli na bohaté tombole 12. Obecního plesu,
který se konal v pátek 25. 1. 2019 v sále TURISTCENTRA
Dvorce. Velice si vážím Vaší přízně a těším se na další
plodnou spolupráci.
Jan Božovský, starosta
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