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INFORMACE STAROSTY
Konec školního roku
A je to opět tady! Vysvědčení budou rozdána a před
dětmi jsou krásné dva měsíce prázdnin. Přeji dětem,
aby je prožily šťastně a naplno, ale hlavně bez úrazu.
Srdečně děkuji všem učitelům a provozním
pracovníkům naší základní i mateřské školy, školní
družiny i jídelny za velice dobře odvedenou práci v
průběhu celého školního roku, a přeji jim, aby nabrali
co nejvíce sil a optimismu do toho nadcházejícího.
Informace k investičním akcím
V minulém týdnu proběhlo výběrové řízení na
dodavatele akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení
Dvorce“, která bude spolufinancována z dotačního
programu EFEKT 2017. Po uplynutí potřebných lhůt by
mělo dojít k podpisu smlouvy o dílo a následné
realizaci akce s plánovaným ukončením do konce
tohoto roku.
Také se uskutečnilo velice důležité místní šetření před
vydáním stavebního povolení k rekonstrukci bývalého
zdravotního střediska na ulici Olomoucká čp. 50.
Pokud vše proběhne v pořádku, budeme v průběhu
července realizovat výběrové řízení na dodavatele celé
akce s tím, že bychom chtěli rekonstrukci zahájit již
koncem prázdnin.
Jan Božovský, starosta

Výtažek z usnesení přijatých na 14. zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 11. 5. 2017
a 15. zasedání konaném dne 15. 6. 2017
Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:
 rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden
až březen 2017 podle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po
konsolidaci 9.727.421,63 Kč, což je 26,75 %
rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po
konsolidaci 6.932.032,34 Kč, což je 16,26 %
rozpočtu po změnách. Stav na běžných účtech ke
konci vykazovaného období činil 25.682.953,02
Kč,

 rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden
až duben 2017 podle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po
konsolidaci 11.941.696,75 Kč, což je 32,83 %
rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po
konsolidaci 9.220.152,34 Kč, což je 21,63 %
rozpočtu po změnách. Stav na běžných účtech ke
konci vykazovaného období činil 25.543.628,98
Kč,
 rozbor hospodaření na obecních vodovodech,
kanalizacích a čistírně odpadních vod za rok 2016
předložený správcem tohoto majetku firmou Ing.
Miroslav Balaj – MIBAS, včetně vzájemného
vypořádání pohledávek a závazků z rozboru
vyplývajících,
 vyřazení majetku Obce Dvorce evidovaného u
Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Dvorce
podle předloženého návrhu č. 1-SDH/2017, u
Obecního úřadu Dvorce podle předloženého
návrhu č. 1-OU/2017 a na veřejném prostranství
obce podle předloženého návrhu č. 3-OU/2017,
 přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje pro rok 2017 určené k
dofinancování
nákladů
na
zabezpečení
akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Dvorce v celkové výši 50.000,- Kč, a
souhlasilo s uzavřením smlouvy o poskytnutí této
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
kterou uzavírají Moravskoslezský kraj, jako
poskytovatel, a Obec Dvorce, jako příjemce,
 vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č.
309/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře cca 95 m2 v k. ú. Dvorce u Bruntálu, na
ulici Nemocniční u rodinného domu č. p. 83,
 bez výhrad celoroční hospodaření Obce Dvorce a
závěrečný účet Obce Dvorce za rok 2016 včetně
„Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Dvorce, IČ 00295973 za rok 2016“,
 účetní závěrku Obce Dvorce sestavenou ke dni
31. 12. 2016, včetně výsledku hospodaření,
v rozsahu předložené důvodové zprávy,
 účetní závěrku příspěvkové organizace „Základní
škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,
příspěvková organizace“ a příspěvkové organizace
„TURISTCENTRUM
Dvorce,
příspěvková
organizace“ sestavenou ke dni 31. 12. 2016,
včetně výsledku hospodaření,
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 vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření
příspěvkové organizace „Základní škola a
mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,
příspěvková organizace“ za rok 2016 následovně:
 zlepšený výsledek hospodaření ve výši
60.490,18 Kč bude převeden takto:
- částka ve výši 21.171,56 Kč do rezervního
fondu této příspěvkové organizace na další rozvoj
činnosti,
- částka ve výši 39.318,62 Kč do fondu odměn
této příspěvkové organizace.
 vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření
příspěvkové
organizace
„TURISTCENTRUM
Dvorce, příspěvková organizace“ za rok 2016
následovně:
 zlepšený výsledek hospodaření ve výši
259.573,60 Kč bude převeden takto:
- částka ve výši 209.573,60 Kč do rezervního
fondu této příspěvkové organizace na další rozvoj
činnosti,
- částka ve výši 50.000,- Kč do fondu odměn
této příspěvkové organizace,
vydalo:
 s účinností od 12. 5. 2017 Statut sociálního fondu
zaměstnanců Obce Dvorce,
 Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu.
povolilo:
 výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole
pro školní rok 2017/2018 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 2017/2018,
 po projednání žádosti vedoucí příspěvkové
organizace
„TURISTCENTRUM
Dvorce,
příspěvková organizace“ o udělení výjimky ze
zrušení doplňkové činnosti z důvodu ztráty
vykazované po dobu delší dvou let, této
organizaci nadále vykonávat doplňkovou činnost.

 zápis z 13. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva obce Dvorce konaného dne 3. 5.
2017 a 14. zasedání konaného dne 1. 6. 2017,
 zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkových
organizací „Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace“ a
„TURISTCENTRUM
Dvorce,
příspěvková
organizace“ za rok 2016.
(Výpis všech usnesení přijatých na 14. a 15. 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)

ZÁJEZD PRO SENIORY
Komise pro občanské a sociální záležitosti Obce
Dvorce pořádá zájezd pro seniory 13. července 2017
na zámek Kunín, Žerotínský zámek a do Štramberku.
Odjezd 13. 07. 2017 z náměstí v 8.00 hod.
Přihlášky u p. Hostašové v kanceláři matriky.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
NAROZENÍ
Vítáme do naší obce narozenou Nikitu Lackovou.
Přejeme ji radostné a spokojené dětství.
ŽIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubileum v měsíci srpnu oslaví
pan František Niklasch.
Jubilantovi přejeme do dalších let hodně zdraví a
štěstí.
ÚMRTÍ

souhlasilo:
 po projednání žádosti vedoucí TURISTCENTRA
Dvorce, příspěvkové organizace, o souhlas s
použitím prostředků z rezervního fondu k posílení
fondu investic, s převodem částky ve výši
209.573,60 Kč z rezervního fondu do fondu
investic této příspěvkové organizace za účelem
uvedeným v předložené žádosti.

PRÁZDNINY – BEZPEČNĚ A VE ZDRAVÍ

vzalo na vědomí:
 rozpočtová opatření č. 1/2017 a 2/2017 v rozsahu
předložené a projednané důvodové zprávy,
 nabídku pana L. P. k odkoupení nemovitosti č. p.
177 včetně pozemku v k. ú. Dvorce u Bruntálu, a
neakceptovalo tuto nabídku,

Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného
času pro děti. A aby děti svůj volný čas využily
bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby svým
ratolestem připomněli pravidla, jak se mají chovat.
Nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případech, že
se pohybují bez přítomnosti dospělých osob.

Naši obec navždy opustili
pan Ján Nemec , pan Alois Vincenec
a paní Milada Vattová.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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Při výletech do lesa je potřeba mít na paměti, že v lese
je zakázáno rozdělávat ohně. Pokud přece jen chceme
oheň ve volné přírodě rozdělat, pak pouze za
přítomnosti dospělých na bezpečném ohništi
vzdáleném nejméně 50 m od okraje lesa a v
dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů.
Samozřejmostí by měla být dostatečná zásoba vody
na jeho případné uhašení a zalití ohniště.
Nezapomínejme, že také při grilování doma na
zahradě je třeba dbát bezpečnostních opatření a v
případě silného větru raději negrilovat vůbec.
Poměrně rozšířeným nešvarem je grilování na
balkónech bytových domů. Odlétající jiskry mohou
zapálit přímo vybavení bytu nebo hořlavý materiál
umístěný na balkónech sousedů i ve značné
vzdálenosti a třeba až za několik hodin.
Oheň ale není jediným nebezpečím, které na děti o
prázdninách číhá. Děti se rovněž na svých
prázdninových toulkách přírodou často dostanou do
blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a
opuštěných štol. Ve městech pak na ně čekají lákadla
ve formě lešení, komínů, kanalizace apod. Všude na
těchto místech hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty
orientace nebo zaklínění v úzkých prostorách. V
nejhorších případech může dojít i nečekanému
zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných
plynů.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a
různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy
neznáme její hloubku a přeceňování plaveckých
schopností, je pravidelnou příčinou prázdninových
tragédií.
Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na
vaše děti různé nástrahy. Upozorněte děti na
bezpečné chování i u vás doma, kde o prázdninách
tráví samy více času než obvykle. Nudící se děti pak
připravují rodičům různá překvapení. V domácnostech
proto neponechávejte zbytečně v dosahu dětí zápalky,
zapalovače, zábavní pyrotechniku, svíčky nebo různé
chemické přípravky. Plynové a elektrické sporáky a
jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní, ani k
pokusům ani experimentům. Připomeňte dětem, že
při odchodu z domu nesmí zapomenout klíče,
překontrolovat a vypnout všechny spotřebiče (sporák,
světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda
jsou zavřená okna a uzavřeny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše
děti o prázdninách s nadbytkem volného času, není
zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko
předvídatelné situace. Ale pokud se jako rodiče
pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená
nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme
očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a
jiných mimořádných událostí.

Ing. Antonín Ušela – oddělení prevence, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení

OKÉNKO ZE ŽIVOTA HASIČŮ
V měsíci dubnu jsme se zúčastnili avizované hasičské
pouti na Sv. Hostýně. Úžasná atmosféra, přehršel
hasičů a sborových vlajek. Svatá mše trvala asi hodinu
a celebroval ji arcibiskup ms. Graubner. Před mší ještě
promluvili k davu představitelé hasičského svazu a
také senátor pan Čunek. Po mši se utvářeli hloučky
známých i neznámých hasičů, kteří besedovali na
různá témata, ale hlavně o nejbližších plánech. Ta
atmosféra nejde detailně popsat, nejlépe je se této
akce zúčastnit. Příští rok pojedeme opět, a pokud
bude zájem občanů, těch fyzicky zdatnějších,
vezmeme autobus.

Počátkem května nás opustil po těžké nemoci náš
dlouholetý člen a kamarád Honza Nemec. U pietního
kříže jsme mu zapálili svíci a zavzpomínali na něho.
Čest jeho památce. Honzo sbohem.

7. května proběhla na hřišti TJ Dvorce Okrsková soutěž
v hasičském sportu. V důsledku mokrého terénu po
nočních deštích jsme museli zrušit štafetu, aby
nedošlo k úrazu. Proto se soutěžil dvakrát hasičský
útok. Nejlépe si vedli kluci z Granitolu, za nimi se
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umístili Roudenští hasiči a třetí, ať dělali, co dělali, byli
naši hoši. Bohužel nejde jim nasávání, musí ještě
potrénovat. Ale příští rok v Mor. Berouně to bude jistě
lepší.
Po dlouhé době bez vedoucího se nám opět rozjíždí
kroužek mladých hasičů a to díky manželů Radky a
Petra Kyšových. Protože budou vychovávat budoucí
hasiče, budeme jim v jejich činnosti plně nápomocni.
Stále přijímáme nové členy kroužku mladých hasičů.
Jak je u hasičů zvykem, darují krev kdykoliv je potřeba
a v květnu to byl pan Miroslav Venera. Díky Mirku.
V dubnu oslavili narozeniny naši členové pan Jan
Bárky a Dominik Svoboda, v květnu pan Vladimír
Kašík, Jan Božovský a Filip Cupal, v červnu pan Josef
Svoboda, Josef Vaclach a Miroslav Venera. Všem
přejeme hodně životních úspěchů, rodinné pohody a
hlavně zdraví.

Členové zásahové jednotky, kteří mají školení na vodu
– lodní průkaz, měli dva tréninky na Slezské Hartě a
dvě cvičení s profesionálními záchranáři z HZS MSK. S
novým člunem, který máme od loňska, jsou kluci
velice spokojeni.
Jinak měla zásahová jednotka našeho sboru za duben,
květen a začátek června 6 výjezdů.
Na neděli 10. června jsme byli pozvání Polskými přáteli
z naší družební gminny Strzeleczki na jejich hasičskou
soutěž. Nakonec pro zaneprázdněnost většiny hasičů
odjeli do Strzeleczek pan starosta obce Jan Božovský a
starosta SDH pan Bc. Josef Gajdoš. Každá taková
návštěva je v ledačems poučná.
Na závěr chceme pozvat všechny občany a zájemce o
silový hasičský sport na mezinárodní soutěž TFA
„HARTAMAN“ 2017, která se koná již po dvanácté pod
hrází přehrady Slezská Harta, tedy za humny.
Nemusíte zvítězit, stačí se zúčastnit
Veškeré informace o hasičích a o našich také na
www.pozary.cz a www.hasicidvorce.cz
Za výbor SDH Bc. Josef Gajdoš

NOVÝ ZÁKON SI VYNUTIL ÚSPORY V PŘEDSTIHU
MŽP jako předkladatel zákona v jeho návrhu
nevypořádalo některé klíčové připomínky výrobců
elektrospotřebičů. Návrh zákona ponechává výrobcům
zodpovědnost za celý recyklační cyklus, ale v klíčové
části tohoto cyklu jim bere možnost kontrolovat celý
proces a možnost podílet se na něm.
Nejen že úředníci do návrhu zákona prosadili tzv.
Čínskou zeď, která zakazuje zpracovávat elektrošrot
kolektivními systémy a dokonce i jejich zakladateli, ale
vytěsnili z něj i tzv. koordinační centrum. Přitom to byl
právě tento institut, který měl zrovnoprávnit
podmínky pro činnost kolektivních systémů.
Vítězství odpadové lobby
MŽP se sice snažilo najít určitý kompromis, ale
v případě tohoto zákona podlehlo zájmům odpadové
lobby. Pro kolektivní systémy není zpětný odběr
spotřebičů a jejich recyklace byznys, nejde jim zde o
žádný zisk, jen o minimalizaci nákladů a co
nejefektivnější splnění povinností daných zákonem.
Odpadové firmy naopak chtějí především generovat
zisk, ne plnit směrnice EU a chránit životní prostředí.
Když tyto firmy zpracovávaly ještě před zahájením
činnosti ELEKTROWINu chladničky pro Fond životního
prostředí, platil stát za jeden recyklovaný kus 750 Kč.
V kolektivním systému jsou dnes náklady na
zpracování lednice do 150 Kč.
Úlohu státu mezitím převzali výrobci. Ti dnes
v důsledku nízkých marží nemají prostor na to, aby
zbytečně drahou recyklaci dotovali. Elektrospotřebiče
by tak mohly podražit až v řádu stokorun za jeden
výrobek.
To je cesta, kterou ELEKTROWIN jít nechce.
Razantní úsporná opatření
Největší český kolektivní systém byl nucen pro příští
rok vyhlásit razantní úsporná opatření, která se
dotknou jak jeho fungování, tak i dodavatelů a
spolupracujících subjektů.
Rok 2016 byl věnován analýze všech procesů s cílem
získat ty správné argumenty pro jednání s dodavateli.
Výsledkem jsou nově vysoutěžené ceny za zpracování
a logistiku. Bohužel bylo nezbytné přistoupit i
k nepopulárním opatřením – rozloučit se s některými
dlouholetými dodavateli, snížit odměny za zpětný
odběr a omezit také informační a poradenské aktivity.
V ELEKTROWINu nicméně doufáme, že se na zpětném
odběru konečně začne podílet více kolektivních
systémů a že MŽP začne důsledně plnit svoje kontrolní
funkce s cílem naplnit literu zákona všemi kolektivními
systémy.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a
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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, recykloval více než
17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové
hmotnosti více než 260 000 tun.


maminky zaplesalo nad roztomilým představením.
 Naši žáci nezaháleli, ani co se týče sportu. 6. 5.
2017 se 51 žáků naší školy zúčastnilo Hášova
běhu do vrchu. 15. 5. 2017 odjeli do Opavy na
Čokoládovou tretru a 17. 5. 2017 se žáci 7., 8. a 9.
ročníku zúčastnili branného závodu Battlefield
v Olomouci.
 V květnu byl také úspěšně ukončen plavecký
výcvik 2. a 3. třídy. 17. 5. 2017 mohli rodiče a
příbuzní zhlédnout ukázkovou hodinu plavání
žáků 2. třídy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
DVORCE INFORMUJE:
 11. 4. 2017 se konaly v tělocvičně základní školy
Velikonoční trhy. Chtěli bychom touto cestou
poděkovat všem, kteří přišli a podpořili
zakoupením výrobků školní i mimoškolní aktivity
našich dětí.
 13. 4. 2017 proběhl zápis do 1. třídy, výsledky
zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách
školy.
 11. 5. 2017 se konal zápis dětí do mateřské školy.
Připomínáme, že od 1. 9. 2017 je povinné
předškolní vzdělávání.
 Děkujeme paní Ivetě Salátové za sponzorský dar
v podobě krásných nových knih pro naše děti.
 Již tradičně navštěvujeme v rámci výuky
přírodopisu
mezinárodní
výstavu
Flora
v Olomouci. Letos sem v pátek 21. 4. 2017 zavítali
žáci 7. třídy za doprovodu paní učitelky Mirky
Lazové a Lenky Vlachové.
 Pěvecký kroužek pod vedením paní učitelky Ivany
Hlavicové každoročně zavítá potěšit svým zpěvem
pacienty i personál do LDN. 2. 3. 2017 to bylo u
příležitosti MDŽ a 11. 5. 2017 to bylo zpívání ke
Dni matek. Zazpívat na schodech jste si mohli
přijít 9. 6. 2017.
 2. 5. 2017 se v Bruntále konalo oblastní kolo
v Dopravní soutěži. Naši žáci zde obsadili 1. místo
a postoupili do okresního kola v Krnově.
 9. 5. a 10. 5. 2017 si obě oddělení MŠ připravila
vystoupení ke Dni matek. Nejedno srdéčko

 22. 5. 2017 jsme z nasbíraných PET víček vytvořili
nádherné jarní obrazce a jaro tak mohlo v plné
síle rozjařit i Dvorce na celoškolní akci Vítání jara.
 Jednou z největších událostí naší školy byla
bezesporu návštěva spřátelené školy v polských
Strzeleczkách, kam jsme 1. 6. 2017 odjeli oslavit
Den dětí. 15 vybraných žáků II. stupně, 4 učitelé a
pan starosta si MDD náležitě užilo. Sehráli jsme
přátelské fotbalové utkání za podpory pana
starosty. Společně jsme křídami nakreslili obrázek
na téma sjednocená Evropa. Odpoledne jsme si
společně prohlédli jeden z nejkrásnějších zámků
ve Slezsku zámek Moszna, s nádherně rozkvetlými
rododendrony v zámeckých zahradách. Smysl
akce podpořit spolupráci mezi školami a navázat
přátelství mezi dětmi byl rozhodně naplněn. Byl
to pro nás krásný výlet!
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 Den dětí se slavil opět i ve vojenském prostoru ve
Městě Libavá, kam odjel letos II. stupeň. I. stupeň
navštívil muzeum v Moravském Berouně a
zakončil den návštěvou kina.
 5. 6. 2017 se konal Den dětí i v MŠ opět za
pomoci našich žáků 9. třídy.
 Naši žáci byli úspěšní i ve výtvarné soutěži Mé
toulky za zvěří. 5. 6. 2017 si žákyně Kateřina
Kuchařová (obrázek divočáků - 2. místo) a Marie
Kounovská (obrázek jelena - 3. místo) v Bruntále
převzaly ocenění.

Sluníček MŠ. Ti si zadováděli v zábavném centru
Klokánek v Olomouci a pak děti MŠ a žáci 1. a 2.
třídy navštívili ZOO na Svatém Kopečku.
3. – 5. třída zhlédla Expozici času v muzeu ve
Šternberku. Sérii výletů uzavřeli deváťáci 14. - 16.
6. 2017 třídenní návštěvou matičky Prahy.
 Akcí v tomto školním roce bylo opravdu velmi
mnoho. Jejich výčet jsme se vám snažili nabízet
v průběhu celého roku. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat všem, kteří se na jejich přípravě
a realizaci podíleli. Dětem a vyučujícím za vzornou
reprezentaci školy a vám veřejnosti za jejich
podporu. Děkujeme také všem sponzorům za
poskytnuté dary. Obci Dvorce za finanční podporu
a zájem o naše dění. Všem zaměstnancům školy
přejeme prosluněnou, dlouhou dovolenou.
Budeme se s vámi všemi těšit na další školní rok a
pokračující spolupráci.
Vedení ZŠ a MŠ Dvorce

ÚVOD DO ZÁVODNÍ SEZONY
V první řadě bychom rádi poděkovali Obci Dvorce za
poskytnutou finanční dotaci ve výši 20.000,- Kč a
krátce se představili. Za tým Alcore Motorsport jezdí
především Lukáš Studený s vozem Škoda 110R. Již
pravidelně se zúčastňuje Mistrovství ČR v Závodech do
vrchu a také Mezinárodního mistrovství ČR v rámci
Mistrovství Evropy.

 Máme za sebou i úspěšné absolvování školních
výletů. 23. 5. 2017 výletní šňůru začali žáci 6. a 8.
ročníku návštěvou Štramberku a žáci 7. ročníku
výletem do Prahy. O tři dny později 26. 5. 2017
odjel na výlet celý první stupeň a oddělení

Lukáš jezdí ve třídě E1H-Škoda ZAV. Letos se již
zúčastnil dvou závodů MČR a jednoho závodu v rámci
ME. Sezonu již tradičně zahajoval první květnový
víkend v Náměšti nad Oslavou. Tento závod se vždy
vyznačuje výbornou atmosférou, kterou tvoří i
početné publikum podél trati. Lukášovi se oba dva dny
podařilo zajet krásné druhé místo s nejrychlejší jízdou
1:08.85. Délka trati je 2 030 metrů. Dalším
absolvovaným závodem byla Ústecká 21 v Ústí nad
Orlicí. Trať se zde vine terénem v délce 3 650 metrů a
končí přímo pod rozhlednou Andrlův Chlum. Lukášovi
se ji podařilo zajet v sobotu s nejrychlejším časem
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2:21.13, což mu přineslo druhé místo. V neděli se pak
umístil na místě prvním. V obou těchto závodech byl
Lukáš velice úspěšný, jelikož si zlepšil svůj osobní
rekord. Následoval jeden z nejvíce očekávaných
závodů, nejméně vzdálené Mistrovství Evropy Ecce
Homo. Před tímto závodem se při pravidelné kontrole
auta zjistilo, že je potřebná oprava spojky, na což
nebylo mnoho času, jelikož se tento závod jel hned
první červnový víkend. U závodů ME se v sobotu jedou
pouze tréninkové jízdy a v neděli závodní jízdy. Délka
tratě činí 7 800 metrů s výškovým rozdílem 307 metrů.
Lukáš zde závodil v rámci poháru o Českou trofej a
podařilo se mu vybojovat druhé místo s nejrychlejší
jízdou 3:56.86.
Nyní se tým chystá na dva závody na Slovensko a to
8. – 9. 7. do Pezinské Baby a 22. – 23. 7. na Dobšinský
kopec.
Posledním
závodem
sezony
bude
pravděpodobně opět Ecce Homo v termínu 9. – 10. 8.
Budeme rádi, když se přijedete podívat.
Za Alcore Motorsport Bc. Martina Studená

TURISTCENTRUM DVORCE INFORMUJE
V sobotu 17. 6. 2017 proběhl v Sokolovně ve Dvorcích
6. ročník nohejbalového turnaje „O pohár starosty
obce“, kterého se zúčastnilo 6 mužstev ze Dvorců,
Moravského Berouna, Budišova, Bílčic a Starých
Hamrů. Turnaj pořádalo TURISTCENTRUM Dvorce ve
spolupráci s TJ Spartak Dvorce a Obcí Dvorce. Po celou
dobu zápolení panovala mezi všemi družstvy velmi
přátelská atmosféra.

Vítězem se stalo družstvo TURISTCENTRA Dvorce ve
složení: Zdeněk Jurka, Leopold Klesnil a Pavel Kos.
Obdivuji všechny zúčastněné borce, kteří odvedli
vyčerpávající výkony. Ráda bych touto cestou
poděkovala všem sponzorům i těm, kteří se na
přípravě turnaje podíleli. Zároveň se těším na
nadcházející ročník v roce 2018.
Za TCD Pavlína Hankeová

INFORMACE PRO VÁS
Dětská lékařka upozorňuje, že v průběhu prázdnin
bude ordinační doba upravena takto:
Pondělí, středa, pátek od 10:00 do 11:00 hodin.
O
LÉKÁRNA bude uzavřena ve dnech 5. 7. a 7. 7. 2017.
O
Společně s TURISTCENTREM Dvorce si Vás dovolujeme
pozvat na již tradiční letní zábavu „Červencová noc“.
Akce se koná v pátek 28. července od 20:00 hodin.
O
Festival - Dračí lodě 2017

Naše obec se i letos zúčastní závodů „Dračích lodí“ na
Slezské Hartě, které se budou konat poslední srpnový
víkend. Zájemci do dvoreckého božského týmu hlaste
se, prosím, na podatelně obecního úřadu, nebo přímo
u starosty obce. Kostým (dobře uvázané prostěradlo)
podmínkou .
O
MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2017 činí 500,- Kč za
osobu a rok. Poplatek je splatný jednorázově
nejpozději do 30. září 2017.
7

8

9

