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VÁNOČNÍ
.2016 A NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

Vážení spoluobčané,
pomalu končí další rok a nastává čas vánoční. Čas, kdy
bychom se měli všichni aspoň na chvíli zastavit, zastavit a
vydechnout, vymanit se z toho zběsilého tempa, jakým se
žene dnešní doba stále kupředu. Zkuste otevřít oči i mysl
předvánoční kráse, namrzlým okenním tabulkám a večerní
obloze plné jasných hvězd. Zkuste přivonět si k cukroví,
nechat se unášet podmanivou vůní jehličí, naslouchat
cinkání rolniček a krásným koledám, a k tomu všemu Vám
všem přeji, abyste si našli čas se na chvíli zastavit nejen o
Vánocích, ale i během celého roku. Abyste co nejvíce času
mohli trávit po boku svých nejbližších či ve vzpomínkách na
ty nejhezčí okamžiky Vašeho života, abyste v dnešní
uspěchané době vždy nacházeli cíl a smysl Vašeho života.
Pozastavme se a v duchu poděkujme za lásku, porozumění,
za pomoc a práci, která byla vykonána pro nás všechny.
Těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu.
Prožijme tuto krásnou vánoční atmosféru se štěstím, láskou
a pokorou. Radost a štěstí můžeme rozdávat celý rok.

Můžeme blízké potěšit něhou, udělat jim radost
poděkováním, pomocí nebo jen úsměvem. Úsměvem a
milým slovem můžeme kdykoliv potěšit vlastně každého
okolo nás. Vánoce jsou vždycky tím velice krásným
zakončením roku. Dárkem, dobrou náladou, radostí,
smíchem a hlavně časem stráveným spolu můžeme
poděkovat našim nejbližším za celý uplynulý rok. Staňme se
tedy alespoň na chvíli takovými vánočními anděly, kteří
nemyslí jen na sebe, ale hledají, komu by radost přinesli.
Takže milí vánoční andělé, zabalte dárky, napište přáníčka,
otevřete svá srdce a užijte si ten pocit při rozdávání radosti
a vánoční nálady. A když se budete o Vánocích procházet
nebo půjdete na půlnoční, vzpomeňte také na ty, co už
nejsou mezi námi. Věnujte jim krátkou vzpomínku,
připomeňte si veselé okamžiky, které jste s nimi zažili. Vždyť
to, že člověk nezapomíná na minulost, mu umožňuje
vytvářet lepší budoucnost.
Přelom roku je zároveň i vhodnou příležitostí k tomu mému
poděkování, a to nejen mezi blízkými v rodině, ale i ve
společnosti a v zaměstnání. Děkuji všem, kteří se v
uplynulém roce zapojili do dění ve Dvorcích a pomohli tak
posunout kvalitu života v naší obci zase o něco výš. Za
výbornou spolupráci a podporu děkuji všem členům
zastupitelstva obce, zaměstnancům obecního úřadu i našich
příspěvkových organizací. Poděkování patří rovněž Vám,
obyvatelům této obce, ale i jednotlivým spolkům, drobným
živnostníkům a firmám působícím ve Dvorcích.
Do nového roku, s velice zajímavým číslem 2020, Vám všem
přeji pevné zdraví, veselou mysl, kus životního štěstí a
osobní pohody, a také mnoho úspěchů v osobním i
pracovním životě.
Jan Božovský, starosta

POZVÁNKA NA PŮLNOČNÍ
Dovolte, abych Vás jménem
Římskokatolické
farnosti
Dvorce pozval na „Půlnoční
mši svatou“, která se bude
konat v úterý 24. 12. 2019
ve 22:00 hodin v kostele sv.
Jiljí ve Dvorcích.
P. Mgr. Josef Mária Juriga
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Výtažek z usnesení přijatých na 6. zasedání Zastupitelstva
obce Dvorce konaném dne 14. 11. 2019 a 7. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 12. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:
 změnu účelu poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč
poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy č. 201903
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019
pobočnému spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Dvorce takto:
Dotace je určena na úhradu těchto výdajů:
a) 9.272,60 Kč - 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,
věcné ceny do soutěží, kapelu, věnec a občerstvení),
b) 10.727,40 Kč - na úhradu výdajů spojených se
zajištěním soutěže v hasičském víceboji TFA –
HARTAMAN 2019 (tzn. výdaje na propagační
materiály, medaile, poháry, butony, cestovné,
pojištění, občerstvení pro soutěžící, pořadatele a
hosty, pronájem mobilních toalet),
 poskytnutí finanční dotace ve výši 40.000,- Kč z rozpočtu
Obce Dvorce v roce 2020 pobočnému spolku SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Dvorce na úhradu výdajů
spojených s činností kroužku mladých hasičů v roce
2020 (tzn. výdaje na výzbrojní materiál, výstroj,
kancelářské potřeby, cestovné, ceny do soutěží a tábor),
 poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,- Kč z rozpočtu
Obce Dvorce v roce 2020 pobočnému spolku SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Dvorce na zakoupení 6 ks
vycházkových stejnokrojů pro dospělé členy příjemce
dotace,
 poskytnutí finanční dotace ve výši 10.000,- Kč z rozpočtu
Obce Dvorce v roce 2020 pobočnému spolku SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Dvorce na úhradu výdajů
spojených se zajištěním okrskové soutěže mužů
v požárním sportu v roce 2020 (tzn. výdaje na poháry,
medaile, diplomy, upomínkové předměty, občerstvení
pro soutěžící),
 poskytnutí finanční dotace ve výši 75.000,- Kč z rozpočtu
Obce Dvorce v roce 2020 Spolku Seniorklub Dvorce na
výdaje spojené s činností příjemce dotace v roce 2020
(tzn. výdaje na výtvarný materiál, pracovní pomůcky,
společenské hry, předplatné časopisů, úhrady lektorům
za přednášky a kurzy, reprezentaci obce při partnerské
spolupráci se spolky seniorů, cestovné a vstupné na
zájezdy, exkurze a sportovní aktivity, kancelářské
potřeby, úklidové prostředky, poplatky za internet a
telefonní služby a bankovní poplatky),
 poskytnutí finanční dotace ve výši 107.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 Spolku paní a dívek
na úhradu výdajů spojených s činností příjemce dotace
v roce 2020 takto:
a) 44.000,- Kč – na provoz spolku (tzn. výdaje na
reprezentaci obce, cestovné, kancelářské potřeby,
internet pro veřejnost a provoz klubovny – tj.



















elektrická energie, vodné a stočné, vytápění a čisticí
prostředky),
b) 53.000,- Kč – na pořádání kulturních akcí, zájezd pro
děti s doprovodem, Dvorecké zpívání, Dílničky pro
děti, Jarmark starých řemesel a Přehlídku kapel,
c) 10.000,- Kč – na provoz tanečního klubu Dráčata
(tzn. výdaje na pořízení zrcadel, reprezentaci a
taneční soustředění),
poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 pobočnému spolku
„Český svaz včelařů, z.s., základní organizace
Křišťanovice“ na provozní náklady spojené s chovem
včel a prevenci před onemocněním včelstev,
poskytnutí finanční dotace ve výši 315.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 spolku TJ Spartak
Dvorce, z. s. na úhradu výdajů spojených s činností
příjemce dotace v roce 2020 (tzn. výdaje na provoz
spolku – tj. elektrická energie, vodné a stočné, vytápění
objektu tělocvičny, drobné opravy, likvidace odpadů,
platby rozhodčím, praní dresů, úklid, cestovné
fotbalového oddílu, apod.; výdaje na výměnu oken
v objektu tělocvičny a výdaje na realizaci zábran pro
vjezd na fotbalové hřiště),
poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 spolku ALCORE
MOTORSPORT, o.s. na úhradu výdajů spojených
s účastí příjemce dotace a reprezentací obce
v závodech automobilů do vrchu v roce 2020,
poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 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 2020 (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 2020 spolku MOTO
KLUB DVORCE z. s., na úhradu výdajů spojených
s údržbou motokrosové tratě v obci Dvorce v roce
2020,
vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. st. 123/1
(zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) o výměře 150
2
m v k. ú. Křišťanovice,
vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 1/2
2
(trvalý travní porost) o výměře 5572 m v k. ú. Dvorce
u Bruntálu na ulici Partyzánská v obci Dvorce,
vyhlášení záměru na prodej pozemku parc. č. 2790/12
2
(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 699 m a části
pozemku parc. č. 2790/1 (ostatní plocha, ostatní
2
komunikace) o výměře cca 200 m v k. ú. Dvorce u
Bruntálu na ulici Na Aleji v obci Dvorce,
pořízení změny č. 1 Územního plánu Dvorce v rozsahu
návrhů o změnu územního plánu podaných těmito
navrhovateli: panem M. T. dne 17. 5. 2018, panem L. H.
dne 23. 8. 2019 a panem B. Š. dne 9. 12. 2019, za
podmínky, že uvedení navrhovatelé, na jejichž návrh a
z jejichž výhradní potřeby je změna č. 1 Územního
plánu Dvorce pořizována, uhradí rovným dílem veškeré
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náklady na pořízení změny č. 1 Územního plánu
Dvorce,
žádost Obce Dvorce o pořízení změny č. 1 Územního
plánu Dvorce Městským úřadem Bruntál, úřadem
územního plánování,
na základě žádosti společnosti TEPLO RÝMAŘOV, s.r.o.
provedení rekonstrukce uhelné kotelny na adrese
Palackého č. p. 30 v obci Dvorce,
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 00688/2019/RRC o
spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ mezi
Moravskoslezským krajem a Obcí Dvorce,
rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až
říjen 2019 podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu
Fin 2-12 M sestaveného ke dni 31. 10. 2019:
 dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši
32.592.712,38 Kč, což je 73,75 % rozpočtu po
změnách,
 čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši
32.715.311,41 Kč, což je 64,21 % rozpočtu po
změnách,
 financování po konsolidaci celkem ve výši
122.599,03 Kč, což je 1,81 % rozpočtu po změnách,
 stav na běžných bankovních účtech ke konci
vykazovaného činil celkem 24.801.252,99 Kč,
 stav v pokladně ke konci vykazovaného období činil
29.797,- Kč,
vyřazení majetku evidovaného v Základní škole a
mateřské škole Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové
organizaci, podle předložených návrhů č. 1/2019 a
2/2019 ze dne 18. 11. 2019,
vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské školy
Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace na rok
2020 podle předloženého návrhu takto: VÝNOSY
celkem ve výši 19.908,60 tis. Kč, NÁKLADY celkem ve
výši 19.908,60 tis. Kč,
vyrovnaný
rozpočet
TURISTCENTRA
Dvorce,
příspěvkové organizace na rok 2020 podle
předloženého návrhu takto: VÝNOSY celkem ve výši
8.848,50 tis. Kč, NÁKLADY celkem ve výši 8.848,50 tis.
Kč,
schodkový rozpočet Obce Dvorce na rok 2020
v paragrafovém znění takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
43.417,70 tis. Kč
financování ve výši
5.840,80 tis. Kč
celkové zdroje ve výši
49.258,50 tis. Kč
běžné výdaje ve výši
38.955,50 tis. Kč
kapitálové výdaje ve výši
10.303,00 tis. Kč
celkové výdaje rozpočtu ve výši
49.258,50 tis. Kč
závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2020:
 příspěvek na provoz ve výši 3.252,- tis. Kč pro
Základní školu a mateřskou školu Dvorce, okres
Bruntál, příspěvkovou organizaci,
 příspěvek na provoz ve výši 3.579,- tis. Kč pro
TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvkovou organizaci,
rozpočet sociálního fondu zaměstnanců Obce Dvorce
na rok 2020 podle předloženého návrhu,
zařazení těchto investičních akcí k realizaci v roce 2020:









 Protipovodňová opatření obce Dvorce,
 Zvýšení efektivity veřejné správy v obci Dvorce a
Křišťanovice (pasportizace majetku a elektronická
úřední deska),
soupis prací pěstební činnosti v obecních lesích v roce
2020 včetně jejich ocenění podle předloženého
projektu pěstební činnosti pro lesní hospodářský celek
Dvorce na rok 2020, a vzalo na vědomí očekávanou
cenu dřeva dle sortimentu,
střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské
školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace na
roky 2021-2022 podle předloženého návrhu,
plán činnosti Kontrolního výboru a Finančního výboru
Zastupitelstva obce Dvorce pro rok 2020 podle
předložených návrhů,
poskytnutí jednorázové finanční odměny:
 paní A. H., paní O. V. a panu P. B. ve výši 1300,- Kč
za výkon funkce člena Kulturní komise v roce 2019,
 paní H. B., paní J. K., paní J. V. a panu M. H. ve výši
3000,- Kč za výkon funkce člena Komise pro
občanské a sociální záležitosti v roce 2019,
 paní J. B. ve výši 2300,- Kč za výkon funkce předsedy
Bytové komise v roce 2019,
 paní Z. K. ve výši 1300,- Kč za výkon funkce člena
Bytové komise v roce 2019,
 paní J. R. ve výši 2000,- Kč za výkon funkce člena
Finančního výboru Zastupitelstva obce Dvorce
v roce 2019,
 panu B. B. ve výši 3000,- Kč za výkon funkce člena
Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce
v roce 2019.

určilo:


pro zpracování změny č. 1 Územního plánu Dvorce
zastupitele obce Dvorce pana Jana Božovského, který
bude
spolupracovat
v souladu
s příslušnými
ustanoveními stavebního zákona s pořizovatelem
změny č. 1 Územního plánu Dvorce.

vydalo:






Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů,
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství,
Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze
vstupného.

jmenovalo:


s účinností od 15. 11. 2019 do funkce člena školské
rady při Základní škole a mateřské škole Dvorce, okres
Bruntál, příspěvkové organizaci, za zřizovatele školy
pana Jana Božovského a paní Bc. Zdeňku Šmahelovou.

stanovilo:


že se povoluje změna ve výdajové části rozpočtu na rok
2020 v rámci paragrafů v jednotlivých položkách,
3









včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových
výdajů,
odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
16.500,- Kč za měsíc; odměna bude poskytována ode
dne 1. 1. 2020,
odměnu svým neuvolněným členům za výkon funkce
předsedy výboru/komise ve výši 3611,- Kč za měsíc;
odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2020,
odměnu svým neuvolněným členům za výkon funkce
člena výboru/komise ve výši 3010,- Kč za měsíc;
odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2020,
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce bez dalších funkcí ve výši 1805,Kč za měsíc; odměna bude poskytována ode dne 1. 1.
2020.

vzalo na vědomí:










rozpočtová opatření č. 7/2019 a č. 8/2019 v rozsahu
předložených a projednaných důvodových zpráv,
společnou žádost pana M. T. a pana L. H. o zmírnění
tvrdosti ve věci úhrady nákladů za pořízení změny
Územního plánu Dvorce,
výroční zprávu o činnosti „Základní školy a mateřské
školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové organizace“
za školní rok 2018/2019,
finanční plán střediska obecních vodovodů, kanalizací a
čistírny odpadních vod na rok 2020,
schválený rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2021-2023 svazku obcí BRUNTÁLSKO,
zápisy ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva
obce Dvorce,
protokoly o výsledcích kontrol provedených Finančním
výborem Zastupitelstva obce Dvorce.

zamítlo:




žádost společnosti MED 68 s. r. o, se sídlem Terronská
947/49, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ 28823877,
o prodej pozemku parc. č. 51 a část pozemku parc. č.
854/6, parc. č. 93/3, parc. č. 82, parc. č. 80, parc. č. 67,
parc. č. st. 29/1 a parc. č. 854/13, vše v k. ú.
Rejchartice,
žádost pana A. H. o prodej pozemku parc. č. 356/2
v k. ú. Dvorce u Bruntálu.

neakceptovalo:


nabídku k odkoupení pozemku parc. č. 1888/1 v k. ú.
Dvorce u Bruntálu z vlastnictví společnosti Agropodnik
Dvorce, a. s., do vlastnictví Obce Dvorce, kterou podalo
dne 31. 10. 2019 Biskupství ostravsko-opavské.

(Výpis všech usnesení přijatých na 6. a 7. 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 V ROCE 2020
Místní poplatek ze psů pro rok 2020 jsou držitelé psů
povinni zaplatit do 31. března 2020.
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.
POZOR - ZMĚNA PRO DŮCHODCE (do 65 let věku)
Zákon o místních poplatcích nově stanovuje, že snížená
sazba poplatku (tj. 80,- Kč nebo 120,- Kč) není již vázána na
osoby, které jsou poživateli některého z důchodů, nýbrž
se nově vztahuje pouze na osoby starší 65 let.
***

MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“ V ROCE 2020
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2020 činí 500 Kč za osobu a rok. Poplatek je
splatný jednorázově nejpozději do 30. září 2020.
***

PRONÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ V ROCE 2020
Upozorňujeme občany, kteří mají s Obcí Dvorce uzavřenou
smlouvu o nájmu pozemku, že nájemné za pronajatý
pozemek pro rok 2020 musí být uhrazeno do 31. března
2020. Při nedodržení termínu úhrady může dojít k výpovědi
z nájmu ze strany pronajímatele tj. Obce Dvorce.
Nájemné pro rok 2020 bude v souladu s nájemními
smlouvami zvýšeno o inflaci za rok 2018 ve výši 2,1 %.
***

Způsob placení poplatků:
-

revokovalo:



své usnesení č. 454/2018 přijaté na 20. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce dne 26. 7. 2018,
své usnesení č. 123/2019 přijaté na 5. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce dne 27. 8. 2019.

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.
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-

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
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. 554 745 272
s paní Božovskou, popřípadě prostřednictvím e-mailu
zaslaného na adresu: podatelna@obecdvorce.cz.
Jiřina Božovská, odd. veřejnosprávních činností

Okénko „Mladých hasičů“
Již třetím rokem vedeme, společně s manželem Petrem
Kyšou, kroužek Mladých hasičů. Začínali jsme zhruba se
sedmi dětmi a k letošnímu roku jich máme krásných
pětadvacet. Naše začátky nebyly moc snadné, jelikož bylo
pro nás vše nové. Avšak díky pomoci ostatních hasičů a dětí,
kteří už Mladé hasiče navštěvovali, jsme se vše naučili,
abychom mohli své poznatky předávat dál, jiným dětem.

Kroužek organizujeme pravidelně každý čtvrtek pro starší
11–17 let a každý pátek pro mladší 6–11 let, na dvorecké
zbrojnici. V zimních měsících můžeme využívat k tréninku
tělocvičnu v základní škole Dvorce, za což jsme velice rádi a
děkujeme škole za tuto možnost.
7. 9. 2019 se ve Dvorcích na fotbalovém hřišti uskutečnil
první ročník Pohárové soutěže Mladých hasičů v kategoriích
mladší a starší. I přes nepřízeň počasí se soutěží v požárním
útoku a štafety 4 x 60 metrů, zúčastnila čtyři družstva
zastoupená takto: Dvorce, Světlá Hora, Holčovice a
Osoblaha. V rámci realizace tohoto závodu jsme získali od

Moravskoslezského kraje dotace na nové překážky, na nichž
mohou Mladí hasiči trénovat.
V letošním roce jsme Dvorce reprezentovali celkem na
čtyřech soutěžích. V Moravskoslezském Kočově, Zátoru,
Holčovicích a v neposlední řadě ve Světlé Hoře, kde se konal
závod požární všestrannosti, při kterém si děti mohly
vyzkoušet orientaci podle buzoly, šplh po laně, střelbu ze
vzduchovky a orientační běh. Ze žádného závodu jsme
neodjeli s prázdnou, což považuji za velký úspěch.
Tímto bychom rádi poděkovali hasičům, rodičům a obci za
podporu a spolupráci.
Přejeme Všem krásné prožití Vánočních svátků a Šťastný
Nový rok 2020!
Vedoucí Mladých hasičů
Radka Kyšová

Pokojné Vánoce a šťastný nový rok přejí hasiči
Blíží se Vánoce a oslavy konce roku, které by měly být
šťastné a veselé. Toto období je však i obdobím zvýšeného
výskytu požárů, v horším případě i se zraněním nebo
úmrtím od špatně instalovaných svícnů, voskových svíček,
nekvalitních elektrických svíček a na přelomu roku
neodborně odpalované pyrotechniky. Proto bychom rádi
připomněli několik nebezpečí, která na nás v tomto období
číhají a přidali několik rad a varování, na co si dát pozor.
Naše domovy jsou dnes přeplněny vysoce hořlavými
materiály. Koberce, čalounění, záclony – to vše je vyrobeno
z umělých vláken, které velmi snadno hoří. Požáry v bytech
se vlivem množství a blízkosti hořlavých materiálů velmi
rychle šíří a mohou způsobit značné a nejen materiální
škody. Každý rok dochází během vánočních svátků k
požárům od hořících svíček, zejména těch umístěných na
adventních věncích. Požáry po sobě mnohdy zanechají
v obydlích spoušť a lidé při nich někdy utrpí i vážná zranění.
Je nutné si uvědomit, že zapálenou svíčku nelze položit
kamkoli a na cokoli. Vždy by svíčka měla být umístěna na
stabilní nehořlavé podložce (třeba na talířku) bránící
přímému kontaktu hořící svíčky s chvojím adventního
věnce. Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od
hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do
průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných
textilií, ani na poličku nebo na skříň, neboť oheň se rychle
přenese na nábytek a zařízení bytu. Zapálené svíčky
nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte
je vždy, když opouštíte domov, a nejlépe i při vašem
přesunu do jiného pokoje nebo když jdete spát. Jsou
zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit
na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár. Pod
stálou kontrolou musí být i hořící vonná aromalampa. Je
třeba dávat pozor také na zvířata nebo neposedné děti,
které mohou svíčku převrhnout.
Tradičním symbolem Vánoc je ozdobený vánoční stromek.
V současné době jejích požáry již díky používání elektrických
svíček téměř vymizely. Přesto i u nich bychom měli
dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Tedy kupovat
výrobky nejlépe v běžné prodejní síti a opatřené českým
návodem použití s příslušnými certifikáty. Hasiči evidují i
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případy, kdy kvůli zkratu elektrické svíčky zapálily stromek.
V podobném případě je nezbytné okamžitě dané elektrické
zařízení odpojit od zdroje. A pamatujte, že zařízení, které
může být pod elektrickým proudem, nikdy nehasíme vodou
ani pěnovým hasicím přístrojem.
Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni.
Hořící olej při smažení kapra na pánvi nebo ve fritovacím
hrnci nikdy nehaste vodou, použijte raději pokličku, krájecí
prkýnko, pečící plech či dostatečně velký mokrý hadr k
zamezení dalšího přísunu kyslíku. Pokud si netroufáte,
ihned volejte tísňovou linku hasičů.
Abyste se vyhnuli těmto nepříjemným událostem a
případný požár včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru,
který vás intenzivním zvukovým signálem („pištěním“)
upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl být
takovým malým (před)vánočním dárkem pro bezpečí celé
rodiny. Vhodným dárkem by mohl být i detektor oxidu
uhelnatého.
Co dělat v případě požáru? Pokud přes všechna
bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba
zachovat chladnou hlavu. Můžeme se pokusit požár
zlikvidovat vlastními silami. V takovém případě je nutné
reagovat rychle, zamezit přístupu vzduchu a menší požár v
zárodku uhasit improvizovanými prostředky: např. udusit
botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez
umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické
přístroje či věci napojené do elektřiny.) V žádném případě
bychom ale neměli přeceňovat své síly. Lidské zdraví je vždy
cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte případný
požár uhasit za každou cenu sami. Pomocí linky 150 nebo
112 zavolejte hasiče, kteří na místo dorazí za několik minut.
Už od začátku prosince se sídlišti ve městech i vesnicemi
ozývají rachejtle, světlice, dělbuchy či petardy. Odpalovat
by se měly výhradně venku (ne z balkonů) a výhradně na
volných prostranstvích mimo domy, nemocnice, domovy
pro seniory, školy, radnice, kostely a také dostatečně
daleko od parkujících aut. O kolemjdoucích lidech či jejich
čtyřnohých miláčcích ani nemluvě. Nebezpečím mohou být i
skladiště odložených věcí na balkonech panelových a jiných
domů. Jedna petarda, která doletí na balkon či oknem do
pokoje, může způsobit požár bytu i celého domu.
Manipulaci s legálně nakoupenou pyrotechnikou (i se
svíčkami či prskavkami…) rozhodně nesvěřujeme do rukou
dětí ani osob, které již mají problém udržet rovnováhu. A
raději si ji koupíme, než bychom ji vyráběli podomácku.
Vzpomeňme si na časté ukázky pahýlů rukou…
Zábavní pyrotechniku je samozřejmě nejlepší nakupovat v
kamenných obchodech, kde je zaručeno, že není vlhká a je k
dispozici návod v češtině. U rachejtlí se opravdu nevyplatí
šetřit na kvalitě. Nabízejí ji dnes prakticky všechny obchodní
řetězce, kamenné prodejny, stánky a tržnice. Při jejím
nákupu bychom měli dbát na to, aby výrobek byl opatřen
návodem výrobce v českém jazyce a vyznačením třídy
nebezpečnosti. To, co patří do rukou pouze profesionálním
ohňostrůjcům, zásadně nekupujeme.
Závěrem bych vám chtěla, za všechny hasiče, popřát
příjemné a pohodové prožití vánočních svátků a vítání
nového roku. A nás hasiče raději nechte v klidu odpočívat
na našich stanicích.

Tříkrálová sbírka 2020
Velice si vážíme Vaší podpory Tříkrálové sbírky. Děkujeme,
že jste při minulé sbírce (2019) vřele přijali koledníky a
štědře je obdarovali.
V lednu 2020 vyrazí do ulic Tři Králové, aby podpořili
Tříkrálovou sbírku pro Charitu ČR. Tři Krále můžete v naší
obci potkat ve středu 8. ledna 2020 v odpoledních
hodinách, kdy sbírku již tradičně organizuje základní škola.
V bruntálském a rýmařovském regionu Tříkrálovou sbírku
organizuje již čtvrtým rokem Charita sv. Martina – pobočka
Charity ČR. Do sbírky v našem regionu se každým rokem
zapojí až 200 dobrovolných koledníků a vedoucích skupinek,
kteří jsou ochotni i v mrazivých podmínkách trpělivě
navštěvovat domácnosti a prosit za potřebné.
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům v našem městě a regionu –
nákup zdravotnických pomůcek, zkvalitnění zavedené
pečovatelské
a
ošetřovatelské služby
–
domácí
péče.
Terénní služby pečují
o
seniory
a
dlouhodobě nemocné
a umožňují jim zůstat
i přes často špatný
zdravotní stav co
nejdéle ve svých
domácnostech.
Celkem na území Charity sv. Martina (Bruntálsko a
Rýmařovsko) se v lednu 2019 podařilo vybrat 474 268 Kč.
Výnos Tříkrálové sbírky v roce 2020 plánujeme použít na
nákup dalších zdravotnických pomůcek dle zájmu našich
klientů, ať můžeme zdravotnickou pomůcku nabídnout co
nejrychleji potřebným lidem. Chceme pokračovat v
poskytování terénních služeb, které jsou finančně
prodělečné (pečovatelská služba a domácí péče –
ošetřovatelská služba).
ZAČNĚTE S NÁMI ROK 2020
DOBRÝM SKUTKEM!
DĚKUJEME!


Vidíte na televizi vykřičník? Tak to sledujete končící
DVB-T vysílání
Od pátku 1. listopadu 2019 upozorňuje Česká televize své
diváky na konec digitálního vysílání ve
standardu DVB-T. Pokud přijímáte
signál přes anténu z vysílače Ostrava,
Jeseník (Praděd), vidíte v pravém
horním rohu obrazovky piktogram v
podobě vysílače s vykřičníkem. Toto vysílání skončí 30. 4.
2020.
Co mám tedy udělat pro to, abych mohl přijímat signál
ve standardu DVB-T2?
Po tomto datu budou diváci buď potřebovat set-top box
nebo televizor s podporou DVB-T2/HEVC, nebo mohou
přejít na jiný způsob příjmu televizního signálu – například

Ing. Eva Holá, HZS MSK ÚO Bruntál
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satelit, kabelovku nebo televizní služby mobilních operátorů
a poskytovatelů internetového připojení.

organizace kontrolou IN.F.Obálek! Nikoho tedy domů,
prosím, nepouštějte.

Pro přechod na DVB-T2 není v drtivé většině případů
potřeba měnit nastavení antény. U obecních bytů ve
Dvorcích jsou již antény přenastaveny. Pokud není vaše
anténa nijak upravena, např. zesilovači, filtry a podobně bude stačit televizi pouze přeladit. Je však potřeba mít
televizi nebo set top box, který je schopný tento nový signál
přijímat. Vodítkem může být třeba web Českých
radiokomunikací http://www.dvbt2overeno.cz/, kde je
možné zjistit, zda dané zařízení
novému standardu DVB-T2
(normě DVT-T2/HEVC nebo
H.265) vyhovuje. Při koupi
nového přístroje je možné se
řídit kulatou zlatou samolepkou
s logem DVB-T2 ověřeno.

Tento projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu
České Republiky a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Česká televize informuje diváky i pomocí vysvětlujících
spotů s Danielem Stachem. Těm, kteří mají k přeladění
dotazy, nabízí informační servis na svých webových
stránkách www.digict.cz nebo na telefonu 2 6113 6113.

Právě takto byla v tisku zveřejněna informace koncem
letošního léta, že vybrané obce zdarma dostanou barevné
tašky na třídění odpadu. Naše obec se již dva roky
neúspěšně snažila tyto tašky od EKO-KOMu získat, a ani
v rámci této akce jsme se nedostali mezi vyvolené.
Na předposledním veřejném zasedání zastupitelstva obce
právě na to upozornil jeden z občanů naší obce.

Obálka do ledničky neboli IN.F.Obálka JE TADY!

Když jsme se s firmou
EKO-KOM spojili, bylo
nám sděleno, že naše
obec nebyla do tohoto
programu
vybrána
proto, že v třídění
odpadu to u nás není
tak špatné. Podpora
proto byla směřována
do obcí a měst, kde
třídění odpadu mnohem více vázne. Nakonec jsme se
s firmou EKO-KOM dohodli, že si tyto tašky pro naše občany
můžeme objednat s 50% slevou. Zastupitelstvo obce se
shodlo na nákupu celkem 600 sad za celkovou cenu
25.337,40 Kč. Sadu tašek (1 sada pro domácnost) si budete
moci od února vyzvednout na našem úřadě u pana Kopřivy.

Vážení občané,
naše obec se zapojila do projektu Moravskoslezského kraje
IN.F.Obálka, tzn. „Informace jako forma ochrany osob v
seniorském věku“. IN.F.Obálku si budete moci v lednu
vyzvednout na našem úřadě u paní Božovské nebo paní
Balajové. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality života
seniorů a podporu jejich bezpečí.
• IN.F.Obálka (= Informace
jako Forma ochrany) je
plastová obálka, která obsahuje
informační leták s pokyny k
vyplnění, formulář k vyplnění,
propisku, magnetku nebo
samolepku (s nápisem: Zde je
IN.F.Obálka, s telefonními čísly
na
složky
záchranného
systému).
• IN.F.Obálka slouží k předání údajů o vašem zdravotním
stavu, užívaných lécích, kontaktech na příbuzné či blízké, v
případě, že se ve Vaší domácnosti ocitnete v nebezpečí či
ohrožení života, složkám záchranného systému, které jsou o
této aktivitě informovány.
• IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci
v situaci tísně, ohrožení zdraví nebo života. Vyplníte
formulář s požadovanými údaji a vložíte jej zpět do plastové
obálky, kterou umístíte do lednice, nejlépe do vnitřní
přihrádky dveří. Samolepkou nebo magnetkou označíte
dveře lednice nebo dveře z vnitřní strany bytu a tím
způsobem budou informovány zasahující záchranné složky.
Upozorňujeme Vás, že Moravskoslezský kraj ani
Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako iniciátoři této
preventivně bezpečnostní akce, nepověřily žádné osoby ani

Věříme, že tato aktivita bude přínosná pro osamělé občany
naší obce i celého Moravskoslezského kraje.
Jan Božovský, starosta

Lidé v kraji budou mít třídění odpadu pohodlnější
Skoro sedmnáct tisíc sad barevných tašek pomůže v
Moravskoslezském kraji zlepšit nakládání s odpady. Občané
vybraných obcí v regionu dostanou sady na třídění odpadů
zdarma. Moravskoslezský kraj nechal tašky vyrobit ve
spolupráci se společností EKO-KOM, distribuce už probíhá.

Sada na třídění odpadů se skládá ze tří barevných
potištěných tašek, které lze vzájemně spojit díky suchému
zipu. Jejich barvy odpovídají barvám kontejnerů - žluté
tašky jsou určeny na plasty, modré na papír a zelené na
sklo. Aby bylo třídění ještě jednoduší, jsou všechny tašky
opatřeny i popisem jednotlivých odpadů, které do nich
patří. Tašky jsou vyrobeny z velmi odolného omyvatelného
materiálu, který zaručí jejich dlouhou životnost.

Tento nákup vnímám i jako poděkování občanům za jejich
odpovědný přístup k třídění odpadů. Naše obec považuje
třídění odpadů za jednu ze svých priorit, a to především
proto, co nás v řešení odpadů do budoucna ještě čeká.
Jan Božovský, starosta
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Aplikace MOBILNÍ ROZHLAS je tu pro Vás
Vážení spoluobčané,
v obci Dvorce chceme vytvořit občanskou infrastrukturu,
která se skládá z dobrovolných kontaktních údajů na
občany, kteří ve Dvorcích bydlí, pracují, podnikají nebo zde
studují jejich děti. Vše je samozřejmě řešeno v souladu
s GDPR, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Díky této infrastruktuře jsme schopni zvýšit úroveň bezpečí,
zapojit více občanů do kulturního a sportovního dění,
umožnit efektivnější a modernější komunikaci mezi
občanem a úřadem, zvýšit čistotu veřejných prostranství,
rychleji a efektivněji řešit vznikající nejen technické
problémy ve veřejných prostorách, a celkově více občany
zapojit do dění v naší obci.
Chcete v příštím roce dostávat upozornění na blížící se
nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, či
pozvánky na akce pro rodiny, kulturní a sportovní akce
přímo do Vašeho mobilu či mailu?
Pojďte nám pomoci poukázat na nepořádek, černé skládky,
poškozený veřejný majetek a další věci, které můžeme
společně zlepšit a zajistit nápravu. Stačí daný podnět vyfotit
přes aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko (Android,
iOS), poslat nám a my už se danou věcí budeme zabývat.
To a mnohem více získáte jednoduchou registrací ZDARMA:
o
o
o

přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme
Česko (určeno pro Android, iOS),
přes webovou stránku
www.obecdvorce.mobilnirozhlas.cz,
vyplněním registračního listu (k vyzvednutí od
nového roku na našem úřadě, nebo možno
stáhnout na www.obecdvorce.cz) a jeho
následným předáním na obecním úřadě ve
Dvorcích.

POJĎTE S NÁMI DÁL ZLEPŠOVAT NAŠI OBEC
Děkujeme za Váš zájem.
Jan Božovský, starosta


PROVOZNÍ DOBA LÉKÁRNY O SVÁTCÍCH
Pondělí 23. 12. 2019 od 9:00 do 12:00 hodin.
Pondělí 30. 12. 2019 od 9:00 do 12:00 hodin.
Středa 25. 12. 2019 a 1. 1. 2020 zavřeno.

Kam za kulturou a sportem na závěr roku 2019
ŠTĚPÁNSKÁ DISKOTÉKA
čtvrtek 26. 12. 2019 od 20:00 hodin
v sále TURISTCENTRA Dvorce, vstupné 50 Kč
K tanci i poslechu hraje DJ Mirek Novotný.

PLAVECKÝ MARATON
pondělí 30. 12. 2019 od 14:00 hodin
na bazéně TURISTCENTRA Dvorce
startovné 100 Kč/družstvo
Bližší informace na plakátech
a webových stránkách obce www.obecdvorce.cz.
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