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Žehnání polím
Díky novému vlastníkovi okolních polností, Biskupství
ostravsko-opavskému, možná vzniká nová tradice.
U příležitosti svátku sv. Marka se dne 26. 4. 2019
uskutečnilo u kapličky Panny Marie Bolestné ve
Dvorcích žehnání polí, luk a pastvin, ale i techniky.
Toto žehnání provedl za asistence dvoreckého faráře
P. Mgr. Josefa Jurigy pomocný biskup a generální vikář
Ostravsko - opavské diecéze Mons. Martin David. Celý
obřad zpěvem doprovodil pěvecký sbor Vocallica.

Co máme letos vysazeno?
Letošní největší část výsadby v intravilánu obce byla
směřována na ulici Lípovou. Bylo zde vysazeno celkem
26 nových lip (už jen proto, abychom dostáli názvu
této ulice), které již byly vysazeny dostatečně daleko
od místní komunikace, kterou bychom chtěli za
pomocí dotací rekonstruovat. Dalších 8 javorů bylo
vysazeno na ulici Nádražní, a také v zahradě mateřské
školy bylo vysazeno 5 nových habrů. Na ulici Úzká, kde
jsme provedli demolici domu, nyní připravujeme
plochu pro parkovou úpravu, k čemuž jsme se museli
v rámci dotace na demolici zavázat. Také zde již byla
vysazena vzrostlá smuteční vrba, a snad nám konečně
počasí dovolí parkovou úpravu plochy řádně dokončit.
Také v našich obecních lesích provádíme intenzivní
výsadbu nového smíšeného lesa, který nahradí ten
kůrovcem zdecimovaný původní les. Na podzim 2018
již bylo vysazeno 22800 ks sazenic, a v těchto jarních
měsících to bylo dalších 68160 kusů sazenic. Počasí
nám přeje a dostatek vláhy stromkům určitě prospívá.

Co se děje v parku?
Již v minulém čísle Občasníku jsem se zmínil, že byly
zahájeny práce na postupné regeneraci parku.

Dnes jsem moc rád, že mohu v Občasníku poděkovat
naší škole, že se v rámci Dne země zapojila do úklidu
parku, ale i výsadby nových stromů. Rádi bychom
s panem místostarostou naše děti aktivněji zapojili do
dotváření našeho parku tak, aby se z něj opět stalo
místo nejenom k procházkám, ale třeba i k výuce,
nebo i sportovním aktivitám. Chtěl bych žáky
především druhého stupně požádat, aby nám
předložili nápady, jak park pro ně zatraktivnit, nebo co
v něm vytvořit. Společně se školou bychom chtěli
pravidelně zapojovat žáky do úprav, údržby a další
výsadby stromů. Naším společným cílem je, aby si děti
k tomuto místu vytvořily určitý vztah, který by v nich
rozvíjel nejenom lásku k přírodě, ale i zabránil
možnému vandalismu. Proto bych chtěl také
upozornit na to, že nechceme, aby park sloužil
k motokrosovým vyjížďkám (k tomu je tady krásný
areál MOTO KLUBU DVORCE), a také jsme se dohodli
s místní dostihovou stájí na jejich tréninkové trase,
která by se vyhnula nově vznikajícím chodníčkům
v parku.
Poděkování za péči o skalku
Na závěr bych chtěl poděkovat místním nadšeným
„zahradnicím“, a to paní Halgošové, paní Kamenické,
paní Kasperlíkové a paní Kapsové, které se nezištně
ujaly péče o skalku vedle obecního úřadu. Nejenom že
skalku připravily na jaro, ale také nám na ni vysadily
nové rostlinky, které samy nakoupily.
Moc Vám za to vážené dámy děkuji !!!
Jan Božovský, starosta
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Volby do Evropského parlamentu

Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, Obecní úřad Dvorce a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu obce Dvorce.
***

POZVÁNKA NA 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve
dnech:

pátek 24. 5. 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin,
sobota 25. 5. 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci
Dvorce je volební místnost v přízemí budovy
obecního úřadu, Náměstí č. p. 13, 793 68 Dvorce.
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem nebo
platným občanským průkazem. Volič, který je
občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu
do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného
členského státu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrží
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední
obálku.
Neprokáže-li volič svou totožnost a občanství České
republiky nebo jiného členského státu, nebude mu
hlasování umožněno.
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu, okrsková
volební komise hlasování neumožní. To neplatí, pokud
volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží
potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů vedeného
jinou obcí v České republice nebo potvrzení o
vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským úřadem a prokáže své právo hlasovat
ve volebním okrsku.
Hlasovací lístky, včetně informací o zásadách a
způsobu hlasování, budou voličům dodány nejpozději
dne 21. května 2019. Pokud se stane, že některý
z voličů nenalezne ve své domovní schránce
nejpozději dne 21. 5. 2019 doručovací obálku s
hlasovacími lístky, má možnost si před konáním voleb
hlasovací lístky kdykoliv vyzvednout na obecním úřadě
ve Dvorcích u pana Kopřivy. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič,
který bude hlasovat na voličský průkaz, obdrží
hlasovací lístky ve volební místnosti.

Informujeme občany, že 4. zasedání Zastupitelstva
obce Dvorce se uskuteční v úterý 28. května 2019 od
17:00 hodin v TURISTCENTRU Dvorce. Na programu
zasedání budou mimo jiné projednány tyto záležitosti:
- účetní závěrka za rok 2018 za Obec Dvorce a
příspěvkové organizace obce (Základní škola a
mateřská škola Dvorce a TURISTCENTRUM
Dvorce),
- závěrečný účet Obce Dvorce za rok 2018,
- rozbor hospodaření na obecních vodovodech,
kanalizacích a ČOV za rok 2018,
- rozpočtová opatření č. 1/2019 a 2/2019,
- rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden
až duben 2019,
- petice ve věci odkoupení a demolice budov na
ulici Olomoucká v obci Dvorce (rodinný dům č. p.
177, rodinný dům č. p. 142 a garáž stojící vedle
domu č. p. 142).
***

OČKOVÁNÍ PSŮ
V sobotu 25. května 2019 bude
v obci
Dvorce
provedeno
hromadné očkování psů proti
vzteklině.
Očkování bude opět probíhat na náměstí u
autobusové zastávky dopoledne od 10:00 – 11:00
hod. a odpoledne od 16:00 – 17:00 hod. Cena za
jedno očkování 100,- Kč. Očkovací průkaz s sebou!
***
OKÉNKO ZE ŽIVOTA HASIČŮ
Konečně máme opět možnost sdělit naši veřejnosti, že
dvorečtí hasiči stále fungují, i když od Výroční valné
hromady s menší změnou. Ve funkci starosty SDH skončil
pan Bc. Josef Gajdoš a novým starostou SDH Dvorce byl
zvolen pan Petr Kyša. Protože je mladý a nemá tolik
zkušeností, je důležité, abychom mu v jeho práci byli
nápomocni nejen radou. Věřím, že všichni chceme, aby i
nadále fungoval Sbor dobrovolných hasičů, jak funguje již
145 let, které letos oslavíme a zrovna v roce, kdy by měli
Dvorce slavit 680 let od jediné dochované písemné zmínky
o Dvorcích. Zatím nevíme, zda dvorečtí zastupitelé něco
k tomuto výročí chystají!!
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Abych ukončil fámy, které kolují po Dvorcích a dokonce už i
v Polsku, že jsem u hasičů skončil. Stále jsem členem SDH.
Co již tedy z našich hasičských akcí proběhlo? Předně je to
Okrsková soutěž v požárním sportu, která se konala 4. 5.
2019 v Roudně. Zde naši starší dorostenci předvedli požární
útok a štafetu 4 krát 60 metrů. V soutěži družstev dospělých
se naši muži umístili tradičně na třetím místě.
V sobotu 27. 4. 2019 jsme pořádali zájezd na tradiční
Hasičskou pouť na Svatém Hostýně. I přesto, že předpověď
počasí mnohé zájemce odradila, sešlo se nás celkem 26 a to
včetně občanů a dětí. Bohužel slíbená delegace
z partnerské gminy Strzeleczki nedorazila a ani nedali
předem vědět. Počasí se vydařilo – nepršelo.
Pouti na Svatém Hostýně se zúčastnilo přes sto hasičských
sborů z celé České republiky. Účastnily se také významné
osobnosti církve, vrchní velení hasičů z Prahy a krajů,
hejtmani a další. Po mši bylo společné focení a důležitá

na Velký Roudný. Na hoře si děti v interaktivní zkoušce
procvičily První pomoc, poznávaly přírodu, prakticky si
ukázaly zhotovení ohniště v přírodě a rozdělávání ohně, na
němž si pak opekly špekáčky. Vrátily se okolo 16 hod.
spokojeni domů.

30. 4. 2019 jsme stavěli Májku, mladí hasiči ji ozdobili a pak
proběhlo tradiční Pálení čarodějnic. A večer diskotéka.
P. S. Z pátku 3. 5. na sobotu 4. 5. někdo bohužel naši Májku
skácel!
V průběhu dubna jsme dostali osobní pozvánku od starosty
Slušovic a starosty SDH na jejich oslavy 135 let od založení,
které slavili 5. 5. 2019.

setkání s přáteli z různých koutů ČR. Besedovali jsme,
předávali zkušenosti a rady. Ale hlavně jsme poznávali nové
kamarády. Zájezd se velmi vydařil. Dokonce mám hodně
pozdravů od hasičů, kteří mají přímo ve Dvorcích příbuzné.
Jen na okraj, tuto pouť založil v r. 1993 starosta SDH
z Kašavy u Zlína pan Antonín Zaoral, na paměť mrtvým
hasičům a jako dík živým za jejich záslužnou a dobrovolnou
práci.

V sobotu 20. 4. 2019 pořádali vedoucí mladých hasičů
manželé Radka a Petr Kyšovi "Velikonoční hasičský výšlap"

Když jsem jel počátkem dubna do Čech, zastavil jsem se
cestou ve Svinčanech, abych se podíval na místo, kde
shořela v lednu místním hasičům klubovna. Naši členové
přispěli finanční částkou 2 000,- Kč na stavbu nové
klubovny. Foto zbrojnice a místo, kde stála klubovna.

Kroužek mladých hasičů se pomalu rozrůstá, což nás těší a
k dnešnímu dni již má 21 členů, z toho jsou 2 děti z Libavé a
3 děti z Bílčic. V sobotu 18. 5. 2019 se v Moravskoslezském
Kočově účastní naši dorostenci Okresního kola jednotlivců
v požárním sportu.
Zásahová jednotka je základní pilíř našeho dobrovolného
sboru. Významně přispívá k ochraně majetku v naší oblasti
a je také k dispozici HZS Bruntál. Její členové plní kromě
účelu, pro který byli ustanoveni, také jiné úkoly v oblasti
kultury a hasičského sportu.
Od nového roku již měli 20 výjezdů, 7 požárů, 12
technických pomocí a 1 planý poplach. Jen v dubnu měli 5
požárů a 1 technickou pomoc. Členové jednotky se musí
neustále školit a zdokonalovat svou odbornost. Od 12. 4.
2019 do 14. 4. 2019 proběhl Povodňový výcvik a práce na
vodě, kterého se účastnili pan Pavel Bortl a Jan Kolín na
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řece Váh a jezerech u Slovenského Martina. Od 13. 4. 2019
do 27. 4. 2019 se uskutečnili školení v hasičském školicím
středisku v Jánských Lázních strojník pan Zdeněk Masný a
školení velitelů družstev pan Lubomír Veselý. Všichni své
úkoly zvládli na jedničku. Gratulujeme. Musíme také
poděkovat našemu obětavému dárci krve panu Miroslavu
Venerovi za jeho občanský přístup. Díky Mirku.
Dále přejeme všem našim členům, kteří měli v březnu,
dubnu a budou mít v květnu narozeniny, pevné zdraví,
osobní pohodu a stálou chuť dělat v SDH.
Měly by proběhnout menší stavební úpravy zbrojnice.
Konkrétně sociálky a nová místnost nad uhelnou. Zatím se
o tom jen mluví.
A co se týče akcí pořádaných hasiči v letošním roce?

i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím
zcela zdarma.
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete
odevzdat na více než 4400 sběrných míst, která společnost
EKOLAMP po celé České republice zřídila, a to bez ohledu
na místo trvalého bydliště. Sběrná místa jsou vybavena
vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou
elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy
k recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete na
www.ekolamp.cz.
***

Kam za kulturou a sportem?

Budou to celkem tři akce:
6. 7. 2019
TFA Hartaman
17. 8. 2019
Soutěžní odpoledne hasičů v rámci oslav
145. výročí založení SDH Dvorce
7. 9. 2019
Dětská Pohárová soutěž

Červen bude na akce všeho druhu dosti náročný, tak si
Vás jménem všech pořadatelů dovolujeme pozvat na
tyto akce:

Na všechny akce jste Všichni srdečně zváni!!

sobota 8. června 2019 - Nohejbalový turnaj o pohár
starosty, od 9:00 hodin na antukovém hřišti u
tělocvičny TJ Spartak Dvorce

Za SDH Bc. Josef Gajdoš
***
RECYKLACE – MÓDNÍ ZÁLEŽITOST NEBO SPRÁVNÁ VĚC
PRO NAŠI BUDOUCNOST?
O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně
planety Země i o nevytváření zbytečných odpadů už slyšel
nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií i
sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí
ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním
přírodě způsobuje.

neděle 2. června 2019 – DĚTSKÝ DEN, od 14:00 hodin
v areálu TURISTCENTRA Dvorce

sobota 8. června 2019 - CROSS COUNTRY, již tradiční
závody, které se budou konat od 9:00 hodin na
motokrosové trati MOTO KLUBU DVORCE
sobota 15. června 2019 - Fotbalový turnaj na hřišti TJ
SPARTAK Dvorce spojený s večerní zábavou (celodenní
akce)

Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou
nedílnou součástí uvědomělého způsobu života. Třídění
odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých
dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o
papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných
kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy a
v neposlední řadě také elektrozařízení.
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru,
jen tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například u
vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít
více než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené.
Druhotné suroviny, jakými jsou kovy, plasty, sklo či rtuť,
poslouží k další výrobě, a bude tak možné omezit spotřebu
surovin z přírodních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se
navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít,
pokud by se látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do
půdy, či do podzemních vod.
Obyvatelé naší obce Dvorce mohou nefunkční
elektrozařízení zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře na
ulici Partyzánská čp. 168 nebo v elektro obchodě při nákupu
nových.
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již
nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci
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