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Vážení spoluobčané.
Čas plyne neskutečně rychle a sotva jsme si stačili užít dny
naplněné sluncem a teplem, máme před sebou sychravý
podzim. Stejně jako padá listí ze stromů a je třeba jej
uklízet, je na čase, abychom si i my pomyslně uklidili,
poohlédli se maličko zpátky a připomněli si, co se v naší obci
v průběhu léta událo. Není toho málo a já jsem rád za
všechno, co se nám zatím podařilo zrealizovat, přestože na
dokončení některých důležitých projektů jsme čekali víc než
rok. Tato časová prodleva se týká zejména akcí spojených
se získáním dotačních titulů. Od vymyšlení projektu, přes
administraci a podání žádosti o dotaci, pak někdy skutečně
čekáme více jak rok, než se samotný projekt dotáhne do
konce.
Součástí koloběhu života v obci není ovšem jen práce, ale
patří k němu i společenský život a fungování spolků a
organizací. Jsem rád, že společenský život u nás v obci
funguje dobře a že spolky si společně s obcí vycházejí vstříc.
Proto se sluší poděkovat všem těm nadšencům, kteří jsou
ochotni věnovat svůj osobní čas pro dobrou věc. A nejvíce
děkuji těm, kteří se věnují dětem, mládeži a také seniorům.
Podzim je ale i přes ochlazení nádherné roční období a nás
čeká spousta zajímavých akcí a společenských událostí, na
které Vás všechny srdečně, na jiném místě tohoto
Občasníku, zvu.
V tomto čísle také najdete vložený list, kterým je „Dotazník
- průzkum zájmu občanů obce Dvorce o kompostér
zdarma“. Máme informaci, že by měla být v příštím roce
vyhlášena dotační výzva na nákup kompostérů, které
bychom mohli bezplatně zapůjčit všem našim občanům na
jejich zahrádku. Důležitým krokem, který je podkladem
k podání žádosti, je právě tento průzkum, na jehož základě
se bude o dotaci žádat. Přečtěte si, prosím, všechny
informace uvedené v dotazníku, a následně Vás prosím
o jeho vyplnění a vrácení zpět na obecní úřad, případně jej
můžete vyplnit na webových stránkách obce a zaslat na
e-mailovou adresu: podatelna@obecdvorce.cz. O dalším
postupu Vás budeme rádi informovat. Přeji všem příjemné
čtení a hezký podzim.
Jan Božovský, starosta


Realizované projekty (povinná publicita):
„Energeticko - úsporná
opatření bytového domu
Na Aleji 302 ve Dvorcích“
Tento projekt byl realizován
za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu

Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Účast státního rozpočtu dotace 1.388.733,25 Kč. Vlastní zdroje Obce Dvorce
minimálně 1.917.774,51 Kč. Koncem srpna byl bytový dům
zkolaudován a předán do provozu.

Ve stejném termínu byl kolaudován objekt „Polyfunkční
dům, Olomoucká 50“, který je již od září v plném provozu.
Došlo k přestěhování ordinací lékařů a byly také obsazeny
oba obecní byty. Na tuto akci nebyla čerpána dotace.
V této souvislosti upozorňujeme pacienty, že otevírací doba
budovy zdravotního střediska je dána ordinační dobou
lékařů, a z tohoto důvodu je zpřístupnění čekáren pro
pacienty záležitostí lékaře nebo jeho zdravotní sestry.

V měsíci září byla zahájena akce „Obnova místní
komunikace Dvorce, ul. Lípová“. Také tento projekt je
spolufinancován z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
kdy plánované výdaje jsou 2.402.085 Kč a schválená dotace
činí 1.681.459 Kč. Tento projekt bychom chtěli dokončit a
předat do užívání před počátkem zimy.


Připravované projekty:
Obec Dvorce již obdržela příslib dotace na realizaci projektu
„Protipovodňová opatření obce Dvorce“. Realizace
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projektu bude obnášet vyhotovení digitálního povodňového
plánu obce Dvorce, rekonstrukci místního rozhlasu na
bezdrátový digitální, na vodních tocích budou instalována
vodoměrná čidla hlídající hladinu vody a v objektu
vodojemu bude umístěna varovná srážkoměrná stanice.
Vše bude napojeno na systém varování obyvatel.
V současné době finišuje vypracování projektu na
vybudování „Víceúčelového sportoviště“, které by bylo
umístěno vedle hasičské zbrojnice. Sportoviště by mělo být
vybaveno umělým povrchem s běžeckým oválem,
doskočištěm, víceúčelovým hřištěm na tenis, mini fotbal,
basketbal, volejbal, florbal a další sporty. Také by mělo být
osazeno workoutovými cvičebními prvky a několika
posilovacími prvky. Je zde plánována i malá tribuna pro 50
míst a kompletní oplocení. Tento projekt, pokud najdeme
vhodný dotační titul, bychom chtěli zařadit do žádostí o
dotaci na rok 2020.
Společně s obcí Křišťanovice máme také zpracovaný
projekt, a již také požádáno o dotaci, z programu „Zvýšení
efektivity veřejné správy v obci Dvorce a v obci
Křišťanovice“, který bude řešit pasporty veřejného
osvětlení, dopravního značení, hřbitova, zeleně, kanalizace,
vodovodu, památek, strategii udržitelného rozvoje
odpadového hospodářství, koncepci rozvoje volnočasových
aktivit a strategii komunikace s veřejností (digitalizaci
úřední desky). V současné době čekáme, zda bude tento
projekt poskytovatelem dotace schválen.
Jan Božovský, starosta


Výtažek z usnesení přijatých na 4. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 28. 5. 2019
a 5. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaném
dne 27. 8. 2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:
 bez výhrad celoroční hospodaření Obce Dvorce a
závěrečný účet Obce Dvorce za rok 2018 včetně „Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dvorce,
IČ 00295973 za rok 2018“,
 účetní závěrku Obce Dvorce, příspěvkové organizace
„Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,
příspěvková organizace“ a příspěvkové organizace
„TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková organizace“
sestavenou ke dni 31. 12. 2018, včetně výsledku
hospodaření,
 vypořádání
zlepšeného
výsledku
hospodaření
příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace“ za rok
2018 následovně:
zlepšený výsledek hospodaření ve výši 300.523,90 Kč
bude převeden takto:
- částka ve výši 195.340,54 Kč do rezervního fondu
této příspěvkové organizace na další rozvoj činnosti,
- částka ve výši 105.183,36 Kč do fondu odměn této
příspěvkové organizace,

 rozbor hospodaření na obecních vodovodech,
kanalizacích a čistírně odpadních vod za rok 2018
předložený správcem tohoto majetku firmou Ing.
Miroslav Balaj – MIBAS, včetně vzájemného vypořádání
pohledávek a závazků z rozboru vyplývajících,
 rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až
červenec 2019 podle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného ke dni 31. 7. 2019:
- dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši
22.517.937,32 Kč, což je 55,52 % rozpočtu po
změnách,
- čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši
23.526.057,48 Kč, což je 47,38 % rozpočtu po
změnách,
- financování po konsolidaci celkem ve výši
1.008.120,16 Kč, což je 11,08 % rozpočtu po
změnách,
- stav na běžných bankovních účtech ke konci
vykazovaného činil celkem 24.488.387,81 Kč,
- stav v pokladně ke konci vykazovaného období činil
11.368,- Kč,
 zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 248/1,
249/1, 250/3 a 619/7 v k. ú. Dvorce u Bruntálu ve
vlastnictví Obce Dvorce, jehož obsahem bude právo
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jako oprávněné, umístit
na těchto pozemcích zařízení distribuční soustavy
(podzemní vedení NN a přípojkovou skříň - název stavby
„Dvorce, p. č. 619/4, vNN/kNN“), toto zařízení
provozovat, opravovat a udržovat, a provádět jeho
obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Obce
Dvorce, jako povinné, výkon těchto práv strpět,
 zřízení věcného břemene (služebnosti) k pozemkům
parc. č. 2625/2 a 2771/4 v k. ú. Dvorce u Bruntálu ve
vlastnictví Obce Dvorce, jehož obsahem bude právo
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., jako oprávněné, umístit
na těchto pozemcích zařízení distribuční soustavy
(podzemní vedení nízkého napětí - název stavby
„Dvorce, Budišovská, 497/2, příp. kNN“), toto zařízení
provozovat, opravovat a udržovat, a provádět jeho
obnovu, výměnu a modernizaci, a povinnost Obce
Dvorce, jako povinné, výkon těchto práv strpět,
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 koupi pozemku parc. č. 1/2 o výměře 5572 m (trvalý
travní porost), katastrální území Dvorce u Bruntálu, do
vlastnictví Obce Dvorce za kupní cenu ve výši 19.502,Kč,
 prodej majetku Obce Dvorce panu V. B. a panu Z. P., a to
prodej nově vzniklého pozemku parc. č. 854/24 (ostatní
2
plocha, zeleň) o výměře 91 m , který vznikl rozdělením
pozemku parc. č. 854/13, vše v k. ú. Rejchartice, za
výslednou zjištěnou cenu ve výši 8.700,- Kč,
 poskytnutí investiční dotace ve výši 7.500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 panu R. S. na výdaje
spojené s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům na
adrese Partyzánská 171, 793 68 Dvorce, ze stávajícího
kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za zdroj
tepla podporovaný v rámci dotačního programu
"Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva",
 Plán rozvoje sportu obce Dvorce pro roky 2019-2025.
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povolilo:
 výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole pro
školní rok 2019/2020 s tím, že Obec Dvorce, jako
zřizovatel školy, uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací
činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským
normativem pro školní rok 2019/2020.
zamítlo:
 žádost paní A. V. o prodej části pozemku parc. č. 205/1
v k. ú. Dvorce u Bruntálu.
odložilo:

z Bruntálu staralo také družstvo Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Dvorce, které má předurčenost
pro zásahy na vodě. Díky tomu se mohly všechny soutěžní
posádky, včetně „DVORECKÝCH BOHŮ“, cítit na vodě
bezpečně, a naši chlapi tak získali nové zkušenosti při tak
velkých závodech.
Toto vše také zúročili ve dnech 6. a 7. září 2019, kdy se na
Slezské Hartě uskutečnilo natáčení nově připravovaného
filmu "Tichý společník", který by měl vstoupit do kin v roce
2020.
V hlavních rolích se představí Klára Issová, Bolek Polívka,
Pavel Řezníček a Jozef Polievka (SK).

 žádost pana J. T. o prodej pozemku parc. č. st. 827,
jehož součástí je budova bez čísla popisného nebo
evidenčního (stavba občanského vybavení), v k. ú.
Dvorce u Bruntálu, do zpracování územní studie
bývalého areálu dřevoslohu.
souhlasilo:
 s pořízením změny Územního plánu Dvorce za
podmínky, že pan L. H. uhradí náklady na pořízení
změny v plné jejich výši.
vzalo na vědomí:
 petici podanou dne 15. 4. 2019, ve které podepsaní
občané žádají o odkoupení budov, které jsou umístěny
na ulici Olomoucká v obci Dvorce na pozemcích parc. č.
st. 321, parc. č. st. 365 a parc. č. st. 734, vše v k. ú.
Dvorce u Bruntálu, do vlastnictví Obce Dvorce, a o
demolici těchto budov, a uložilo starostovi a
místostarostovi zahájit vyjednávání s majitelem
nemovitostí parc. č. st. 321, parc. č. st. 365 a parc. č. st.
734, vše v k. ú. Dvorce u Bruntálu, o odkoupení těchto
nemovitostí,
 rozpočtová opatření č. 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019,
5/2019 a 6/2019,
 schválený závěrečný účet svazku obcí Bruntálsko za rok
2018 včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Bruntálsko,
IČ: 04690290 za rok 2018“ a „Zprávy revizní komise ze
dne 17. 12. 2018“.

Naším úkolem byla spolupráce při natáčení na hladině
(zátoka Mezina) a převoz štábu a techniky na protější břeh
(kostel Karlovec).
Na vlastní kůži jsme se přesvědčili, jak je natáčení takového
filmu fyzicky i časově náročné.
Pavel Bortl, velitel jednotky


Alcore Motorsport 2019
V návaznosti na poslední odjetý závod sezony týmu Alcore
Motorsport bychom Vás rádi informovali o letošním dění
v závodech do vrchu.

stanovilo:
 že s účinností od 29. 5. 2019 bude celkový počet
zaměstnanců obce v obecním úřadu 8, z toho:
- 4 zaměstnanci zařazení do obecního úřadu, kteří jsou
úředníky,
- 4 ostatní zaměstnanci zařazení do obecního úřadu.
(Výpis všech usnesení přijatých na 4. a 5. 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).


Naši hasiči asistovali na Slezské Hartě při závodech
dračích lodí, ale i u natáčení filmu
Letošní obří Festival dračích lodí se na Slezské Hartě konal
od pátku 23. 8. do neděle 25. 8. 2019. O bezpečnost
soutěžících se společně s Vodní záchrannou službou ČČK

Naši obec již tradičně zastupuje místní jezdec Lukáš Studený
s autem Škoda 110R v rámci závodu Česká trofej
v kategoriích E1H do 1400 ccm a E1H – 1400 Škoda. Lukáš
letos odjel celkem 12 závodů (2x Brno, 2x Náměšť nad
Oslavou, Šternberk, 2x Liberec, Dobšiná, 2x Ústí nad Orlicí,
2x Diváky), z čehož dva byly odjety v rámci mistrovství
Evropy (Ecce Homo v ČR a Dobšiná na Slovensku).
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Při závodech se Lukášovi velice dařilo, o čemž vypovídá
počet pohárů dovezených z těchto závodů a také celkové 1.
místo v obou kategoriích a také nádherné 12. místo
v absolutním pořadí jezdců České trofeje. Posledním
letošním výjezdem bylo pro Lukáše 8. 10. 2019 testování
nové techniky na závodním okruhu v Brně.
Tým Alcore Motorsport v čele právě s Lukášem Studeným
se v letošním roce může pyšnit také velkým zastoupením
v rámci startovních listin, jelikož se rozrostl a čítá celkem 9
jezdců. Momentálně jsou to tedy Lukáš Müller - Škoda
Octavia Cup, Jan Šálek - Estonia 21, Petr Himmer – Škoda
130LR, Pavel Furiš – Peugeot 205 MI16, Michal Müller –
Škoda 100, Jiří Heda – Ryba F3, Filip Furiš – Peugeot 205
GTI, Karel Furiš – Peugeot 205 GTI.
S rostoucím týmem se zvětšil samozřejmě i fanklub, což
bylo vidět při našem „domácím“ závodu na Ecce Homo, kde
jsme naše závodníky podpořili ručně vyráběným
transparentem se znakem obce Dvorce.
Závěrem bychom rádi informovali, že veškeré podrobné
výsledky, fotografie a také informace o závodech naleznete
na Facebooku Alcore Motorsport.
Budeme rádi, když se s Vámi uvidíme na dalších závodech
v příštím roce!

putovní pohár, který bude v příštím roce opět obhajovat.
Přejeme mu hodně štěstí při obhajobě titulu, pevnou ruku a
ostříží zrak. Velká gratulace za nás všechny k tomuto
obrovskému úspěchu.


Čipování psů je povinné. Co to obnáší a koho se týká?
Očkování pejska proti vzteklině bude od 1. ledna příštího
roku platné pouze v případě, že pes bude nezaměnitelně
identifikován – tedy očipován. Povinnost nechat psa
očipovat se nevztahuje pouze na starší zvířata, která byla
označena tetováním dříve než 3. 7. 2011.



Mistr České republiky v universálním trapu je ze Dvorců
Sportovní disciplína nazývaná trap, nebo střelba na trap
(česky: střelba na pohyblivý terč), ve sportovním odvětví
sportovní střelba, je zvláštní střelecká soutěž, kdy střelec
vybavený dvouhlavňovou brokovou puškou respektive
brokovnicí - kozlicí strefuje svojí střelbou tzv. holuby.

Štěňatům se mikročip vpravuje pod kůži nejpozději ve věku
šesti měsíců, a to zároveň s prvním očkováním proti
vzteklině.
Zavedení čipu se majitelé ani mazlíčci nemusejí obávat.
Jednorázový úkon je srovnatelný s běžnou injekční aplikací
a provádějí jej soukromí veterináři registrovaní u Komory
veterinárních lékařů ČR. Mikročip o délce zhruba 1 cm je
umístěn v injekční jehle a aplikuje se sterilně do podkoží
zvířete.
Obal
čipu
je
vyroben
z bezpečných
biokompatibilních materiálů, na které organismus nijak
nereaguje. Samotný čip v sobě pouze nese informaci o
identitě psa, ale neobsahuje zdroj energie a aktivuje se
pouze v kontaktu se speciálním čtecím přístrojem. Nic tedy
nevyzařuje a nemůže uškodit zvířeti ani lidem v okolí.
Povinné označení psů na území ČR má usnadnit práci při
zjišťování identity psů kontrolními orgány, jako jsou Státní
veterinární správa, Policie České republiky, Celní správa
nebo obce. Jednoznačná identifikace rovněž napomůže
monitorování chovů a kontrole dodržování pravidel.
Snadnější tak bude i postih chovatelů v případech týrání
zvířat a kontroly prodeje psů přes prostředníky.
Čip umožní prokázat vlastnictví psa v případě odcizení, nebo
když zvíře způsobí dopravní nehodu, pytlačí nebo způsobí
další škody. Když se pes zatoulá, bude podstatně větší šance
jej najít a vrátit majiteli.

Tato střelecká disciplína má své pravidelné mistrovství
republiky a jejím mistrem pro rok 2019 se stal náš
spoluobčan pan Jiř í Z á leš ák . Finálový závod se letos
konal v Brně ve dnech 14. - 15. 9. 2019 a přinesl panu Jiřímu
Zálešákovi ten nejvyšší titul. Jeho jméno tak bude zdobit

Zákon v souvislosti s čipováním nezavádí povinný zápis do
jakéhokoli registru psů a v celostátním měřítku jejich
evidence řešena není. Číslo mikročipu musí být uvedeno
v dokladu o očkování proti vzteklině (očkovací průkaz, pas
psa). Zavedení povinnosti evidence na místní úrovni je
v pravomocích obcí – na mnoha místech platí již léta.
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Kontroly očipování bude provádět Státní veterinární správa.
Na psa bez čipu bude od začátku roku 2020 pohlíženo jako
na psa bez platného očkování proti vzteklině a jeho majiteli
bude hrozit správní řízení s pokutou až 20 000 Kč.
Novela veterinárního zákona nařizující čipové označení psů
se nevztahuje na jiná zvířata. Tato povinnost je stanovena
pouze při cestách do zahraničí a řídí se evropskou
legislativou.


Kam za kulturou…
Závěr letošního roku přinese ještě několik tradičních akcí:
2. listopadu 2019 - Dušičkový koncert při svíčkách - kaple
sv. Kateřiny na místním hřbitově, začátek v 17.00 hodin,
vystoupí Smíšený pěvecký sbor Bruntál
9. listopadu 2019 - Lampionový průvod - od 17.00 hodin se
srazem u základní školy, ohňostroj u TURISTCENTRA Dvorce
a pirátský program a diskotéka pro děti v sále
30. listopadu 2019 - Rozsvícení vánočního stromu náměstí ve Dvorcích, program zahájí již v 15.30 hodin
pohádka pro děti Čert Norbert a Albert, následovat bude
vystoupení dětí naší školy a v 17.00 hodin rozsvícení stromu
a vánoční ohňostroj, o zbytek nálady se postará pěvecké
sdružení Lobník a dámská cimbálová kapela Radhošť
11. prosince 2019 - Adventní koncert - již tradiční koncert
ZUŠ a Smíšeného pěveckého sboru Bruntál v kostele sv. Jiljí.
Sledujte obecní webové stránky www.obecdvorce.cz a
plakáty. Změna programu vyhrazena.

HZS ČR - topná sezóna začíná
Začala topná sezóna a s ní číhá
na
majitele
nemovitostí
nebezpečí vzniku požárů sazí a
dehtových usazenin ve špatně
udržovaných komínech. Hlavní
příčinou bývá zanedbaná
údržba komínového tělesa,
protože i malé nečistoty v
komíně
mohou
snadno
způsobit velké nepříjemnosti. Nezapomínejme proto na
pravidelné čistění komínů a vybírání sazí, stejně tak jako na
kontrolu technického stavu komínu odborníky – kominíky!
Od počátku roku ke konci měsíce září evidují hasiči na
okrese Bruntál 14 požárů komínových těles. Majitelé, kteří
neprokázali hasičům kontrolu a čištění spalinové cesty, byli
pokutováni v přestupkovém řízení a do provedení revize
spalinové cesty odbornou osobou (revizním technikem
komínů), jim bylo zakázáno komín užívat.
Povinnosti při údržbě spalinové cesty jsou stanoveny
Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole
a revizi spalinové cesty, ve znění pozdějších předpisů.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění
spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?

Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění
posouzením:
 zda stav a provedení spalinové cesty v době
kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle
kterých byla navržena a provedena a bylo zahájeno
její užívání,
 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby
byly
bezpečně
odvedeny
a
rozptýleny
do volného ovzduší spaliny od všech připojených
spotřebičů,
 zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke
spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím,
kontrolním, měřícím a čisticím otvorům,
 zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové
cesty od hořlavých předmětů a stavebních hmot
třídy reakce na oheň B až F,
 zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při
prostupu
spalinové
cesty
vodorovnými
a svislými stavebními konstrukcemi, půdním
prostorem nebo střechou a vývodů spalin
obvodovou stěnou,
 zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu
zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou
je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Seznam kominíků můžete nalézt např. na webových
stránkách Společenstva kominíků ČR.
Revize spalinové cesty se provádí:
 před jejím uvedením do provozu,
 při každé stavební úpravě komína,
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 před připojením spotřebiče do nepoužívané
spalinové cesty,
 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny
spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a
výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové
cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a
kontroly spalinové cesty,
 po komínovém požáru,
 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při
důvodném podezření na výskyt trhlin ve spalinové
cestě.
Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba,
která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika
spalinových cest. Seznam revizních techniků můžete
rovněž nalézt např. na webových stránkách Společenstva
kominíků ČR.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se
zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve
spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných
znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou
je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Zejména z důvodu řešení problémů s vyskytujícími se tzv.
„falešnými kominíky“, tj. aby se předešlo situacím, kdy lidé
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„naletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest vůbec
nemá oprávnění, byla vytvořena databáze revizních
techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách
spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR. Na internetové
adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovychcest/ si nyní může každý ověřit, zda technik, kterého si
pozval, má ke své činnosti osvědčení.
Tabulka lhůt pro čištění a kontroly spalinových cest podle
přílohy
č.
2
k vyhlášce
č.
34/2016
Sb.,
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, ve znění
pozdějších předpisů.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Druh
paliva
připojeného
spotřebiče paliv

nad 50 kW

plynné

sezónní
provoz

1 x za rok

1 x za rok

celoroční
provoz

2 x za rok

sezónní
provoz

2 x za rok

kapalné

celoroční
provoz

do 50 kW
včetně

čištění
spalinové
cesty

pevné

3 x za rok

Výkon
připojeného
Činnost
spotřebiče
paliv

kontrola
spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

1x za
rok

čištění a
kontrola
spalinové
cesty

2 x za rok

1 x za rok

1x za
rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat
v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku
150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste
vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo
dojít k výbuchu.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při
užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat
návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze
pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen.
Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché
palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku
nadměrných usazenin ve spalinové cestě.

Kým byl tedy ministr Wilhelm
Hartel?
Tehdy se ministři (nejen
školství) vybírali většinou
podle opravdových schopností
a kvalifikace, nikoli podle
členství v nějaké politické
straně. Jen pro zajímavost.
Wilhelm Hartel studoval v
Opavě,
maturoval
na
všeobecném gymnáziu v Praze
na Malé Straně, v roce 1863
získal na vídeňské univerzitě kvalifikaci středoškolského
učitele, o rok později doktorát z filozofie. V roce 1866 se
habilitoval a o tři roky později byl jmenován mimořádným a
v roce 1872 řádným profesorem vídeňské univerzity. Mezi
kolegy byl znám svou láskou k řecké filozofii; v roce 1874
vydal třísvazkové dílo o Homérovi – Homerische Studien.
Stal se členem císařské akademie, vydal zasvěcenou studii o
Demosthénovi a kompletně přepracoval Curtiovu řeckou
gramatiku. A to tak, že se dočkala sedmnácti vydání a podle
ní se učili středoškolští studenti ještě v polovině 20. století.
V roce 1882 byl povýšen do šlechtického stavu a byl mu
udělen Řád železné koruny III. třídy. Ve svých padesáti
letech, v roce 1889 byl prof. dr. c. k. dvorní rada Wilhelm
rytíř Hartel, nositel řady mezinárodních uznání, jmenován
ředitelem dvorní knihovny. Teprve po této průpravě a
kvalifikaci byl jmenován v roce 1896 odborným přednostou
ministerstva vyučování a následně v roce 1900 ministrem.
Když se takto proslavil, pojmenovali po něm ulici, v níž stál
jeho rodný dům číslo 10. Dali na dům pamětní tabuli a
učinili zápis do městské kroniky. V květnu roku 1945 byla
pamětní deska na domě č. 10 v ulici Wilhelma Hartela ve
Dvorcích stržena a rozmlácena, neboť nějaké německé texty
nesměly zašpinit naši cestu ke svobodě. Ulice po něm
pojmenovaná byla zčerstva přejmenována.
Použito z článku Petra Andrleho: Jak to ti
čerchmanti ve Vídni dělali?

REJCHARTICE 750 let (1269 - 2019)
V letošním roce si také připomínáme 750 let od první
písemné zmínky o obci Rejchartice (Reigersdorf). Historické
fotografie Rejchartic naleznete v odkazu na stránkách naší
obce www.obecdvorce.cz, nebo pro toho kdo vládne
německým jazykem na stránce www.reigersdorf.de.

HZS MSK, ÚO Bruntál, pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení


LETOS SI PŘIPOMÍNÁME…
180 let od narození významného dvoreckého rodáka
profesora Wilhelma Hartela
Letos je tomu 180 let, kdy se 28. května 1839 v chudé
tkalcovské rodině ve Dvorcích u Bruntálu narodil univerzitní
profesor PhDr. Wilhelm rytíř Hartel, c. k. dvorní rada etc.
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - recyklace má smysl
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost
recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že
stejně tak by tomu
mělo být i u
elektrozařízení, i
když toto tvrzení
neplatí na sto
procent. Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se
asi do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých
elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do
nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak
běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky,
fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem
vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat
speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den,
tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada
z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich
těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi
náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a
recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy včetně
vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných surovin však
obsahují elektrozařízení také různé škodlivé látky, které se
díky ekologické recyklaci nedostanou do životního
prostředí.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší
obci Dvorce a nevyhazujte elektrozařízení do směsného
odpadu.
V naší obci můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat na
sběrném místě na ulici Partyzánská č. p. 168, každou středu
od 15:00 hod. – 16:00 hod. Světelné zdroje pak můžete
zanést také do malé sběrné nádoby, která je umístěna
v budově obecního úřadu.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro
naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť
sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů
do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu
ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak museli
zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji
a
dalšími
elektrozařízeními
dočtete
na
www.ekolamp.cz.


NEDEJTE SE NAPÁLIT !!!
Tzv. „Šmejdi“ neustále útočí ve stále větší míře především
na seniory, a počet lidí, které napálí, se pořád zvyšuje.
Zaměřují se především na oblast energetiky. I proto vydal
Energetický regulační úřad (ERÚ) tzv. Desatero obrany.

Desatero obrany před šmejdy v energetice:
1. Nenechte se nikým do ničeho nutit. Vaše cesta za levnější
elektřinou či plynem by měla začít vlastní aktivitou, nikoliv

iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním
jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom, čeho
chcete dosáhnout. Pomohou internetové srovnávače,
jeden nabízí ERÚ: http://kalkulator.eru.cz/
2. Vždy se ptejte, zda se bavíte přímo s dodavatelem, nebo
se zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého
platí jiné právní předpisy, důležité rozdíly jsou zejména ve
lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv. Dodavatel
vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel jen
nabízí (přeprodává) nabídky jednoho nebo více dodavatelů.
Zprostředkovatel také může chtít exkluzivitu ke správě
vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se
práva na vlastní volbu dodavatele po předem sjednanou
dobu pod hrozbou sankce.
3. Když někdo zvoní na vaše dveře a tvrdí, že je
zaměstnancem ERÚ nebo ČOI, velmi pravděpodobně lže.
Úřady energie neprodávají, nekontrolují faktury podomním
způsobem apod. Stejné je to se zástupci distributorů, kteří
sice kontrolují měřidla, energii ale neprodávají. Říká vám
podomní prodejce, že přichází od vašeho současného
dodavatele? Ať to dokáže. Nekorektní prodejci se často za
velké dodavatele vydávají – osobně i po telefonu.
4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní
prodejce zákaz porušil? Obraťte se na policii.
5. Volá někdo na váš telefon, píše na mail? Ptejte se, odkud
má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání
obchodního sdělení. Jestliže souhlas nemá, hlaste jednání
podnikatele na Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz). Během telefonického hovoru se k ničemu
nezavazujte.
6. Neberte si dárky, odmítněte služby „za určitých
podmínek zdarma“. Známým příkladem zneužití „dárků“
jsou LED žárovky nebo neplacené poradenství. Stačí
vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy vám to energetický zákon
umožňuje bez sankce, ale prodejce či zprostředkovatel vám
„dárky“, zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou
ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci
neříkejte „ano“, protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky.
Pokud se přihlašujete do aukce, vybírejte takovou, která
umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez
sankce).
8. Nikdy nepodepisujte nic (smlouvu, plnou moc, přihlášku
atp.), co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili.
Pokud cokoliv nepochopíte, ptejte se. Teprve až všemu
porozumíte, rozhodněte se, zda podepíšete.
9. Nebuďte pasivní! Případné spory s dodavatelem
neodkládejte, řešte je hned zpočátku. Jestliže dodavatel
nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte,
obraťte se na ERÚ. Jestliže jde o problém se
zprostředkovatelem, pomoci může Česká obchodní
inspekce (www.coi.cz). Pokud nevíte, kdo je kdo, nevadí.
Obraťte se na jeden z úřadů, podnět si předají.
10. Pamatujte si, že od smlouvy o dodávkách energií,
kterou jste uzavřeli mimo provozovnu držitele licence,
můžete bez jakýchkoliv sankcí odstoupit do 14 dní od
uzavření nebo ji vypovědět nejpozději 15. dne po zahájení
dodávek.
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