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Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
obrázek nad tímto nadpisem jsem nezvolil náhodně,
protože celý březen, duben a v podstatě až do 25. května se
nese ve znamení boje proti šířícímu se koronaviru. Tento
boj nám všem způsobil nemalé potíže. Ovlivnil život v celé
naší zemi, na celém světě. Omezení prodejů, provozu
ordinací i nemocnic, uzavřené hranice, nemožnost konání
kulturních, sportovních či společenských akcí.
Ač mnozí z Vás nesli těžce nařízení vlády, která byla
doposud v platnosti, vypadá to, že byla nutná a potřebná.
Cítím velký respekt k Vám, občanům, kteří jste od počátku
brali nouzový stav se vší zodpovědností a chránili jste sebe,
své rodiny a všechny ostatní před nákazou. Svědčí o tom
všechny výsledky dosavadních vyšetření, které v naší obci
doposud nepotvrdily žádný výskyt koronaviru. Určitě to
nebylo pro nikoho z nás jednoduché. Ale o to více musíme
být připraveni na možný návrat druhé vlny, která se
očekává. Budeme se asi muset smířit s tím, že na určitých
místech to bez roušek asi nepůjde. Dál se ještě nějaký čas
nebudeme moci sejít při některých tradičních veřejných
akcích. Dětský den ještě slavit společně nebudeme, ale
plánujeme, že bychom podobnou akci přesunuli na konec
prázdnin. Podle současně zveřejněných podmínek se určitě
uskuteční Červencová noc a o prázdninách bude následovat
Country festival i letní kino. Mega festival dračích lodí je
sice stále ve hře, ale moc nadějí mu letos nedávám. Přesná
data akcí ještě upřesníme, ale zatím platí ta zveřejněná.
Opatření se dotkla i našeho obecního úřadu, přesto
jsme se snažili zajistit fungování všech pracovníků bez
zbytečných negativních důsledků pro naše občany. Kdo má
v celé situaci kolem opatření ke koronaviru asi jako jediný
radost, tak to jsou jistě děti a studenti škol. Mít navíc pár
týdnů „prázdnin“ je určitě super. Hned jsem si vzpomněl na
rok 1979, kdy byly v důsledku silných mrazů od 8. ledna do
29. ledna vyhlášeny tzv. uhelné prázdniny. Doufám, že žáci
naší školy využili ten náhlý volný čas smysluplně. Dostat se
totiž zpátky do koloběhu každodenních povinností je
vždycky obtížnější, než je zrušit. Naopak naši učitelé

nezaháleli a určitě se snažili udělat maximum pro to, aby
našim žákům alespoň na dálku umožnili výuku. Také v naší
škole jsme tento čas využili k provedení instalace nové
počítačové sítě, abychom tak opět zvedli kvalitu další výuky.
Malé úpravy jsme provedli také v restauraci našeho
TURISTCENTRA, a chtěl bych poděkovat za to, že kuchyně
zůstala po celou dobu pro naše občany v provozu.
Na závěr ještě jednou díky! Za tu vlnu solidarity, která se
mezi lidmi objevila. Jsem velmi rád, že se i v naší obci našli
lidé, kteří po celou dobu omezení nezištně pomáhali svému
okolí, ať už s donáškou nákupů či šitím textilních roušek.
Zde bych chtěl z celého srdce poděkovat především těmto
lidem: Pavlíně Hankeové, Zdeňce Kočí, Pavle Burešové,
Zdeňce Šmahelové, Ludmile Špačkové, Karle Staňkové,
Květě Bukovské, Renátě Pinkové, Ladislavu Frančákovi,
Hance Türkové ml., Simoně Elknerové, Petře Zálešákové
z Ostravy, a hlavně těm nejpilnějším švadlenkám Pavle
Králové z Norberčan a Aničce Novákové ze Šternberka.
Především díky těmto lidem jste mohli do schránky obdržet
„Roušku pro Vás“, a ještě nám pro Vás nějaké na obecním
úřadě zůstaly. Pokud se tedy mezi Vámi najde někdo, kdo
potřebuje novou roušku, zastavte se k nám. Ty dnešní
roušky, které jste společně s tímto Občasníkem obdrželi,
jsou z dodávek, které nám poskytl Moravskoslezský kraj, a
měly by Vám sloužit v tom nadcházejícím čase, kdy je ještě
budeme muset na některých veřejných místech používat.
Děkuji každému, komu nebyl tento stav lhostejný.
Obrovský obdiv patří rodičům, jak to nadále zvládají s dětmi
doma, klobouk dolů před všemi zdravotníky i naší slečnou
lékárnicí, děkuji prodavačkám i prodavačům v obchodech,
protože právě oni byli v té první linii. Děkuji našim hasičům,
kteří v poslední době neměli zrovna jednoduché zásahy, a
také jich nebylo zrovna málo. A díky každému, kdo
jakoukoliv formou pomáhal a dále pomáhá. Prožili jsme, a
nadále prožíváme, společně období, kdy je potřeba si
pomáhat, tolerovat se a respektovat. Proto Vám všem přeji
pevné zdraví a hodně trpělivosti. Držte se!
Život ve Dvorcích ale běží dál a mnoho akcí pokračuje.
Sice jsme zahájili některé plánované investiční akce, ale
přesto budeme muset letošní rozpočet přehodnotit, a to
vzhledem k výpadkům především daňových příjmů.
Současné predikce Ministerstva financí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR hovoří o propadu v našich daňových
příjmech od 3,5 do 5,6 mil. Kč. Skutečnost se však ukáže až
v dalších měsících.
Nyní se krátce zmíním o zahájených dotačních akcích.
„Protipovodňová opatření“ - máme již nainstalována
vodoměrná čidla na obou tocích a vodoměrné latě, také byl
na vodojemu umístěn srážkoměr a v posledních dnech již
byl namontován nový digitální rozhlas. Všechna tato
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zařízení jsou propojena na centrální pult Hasičského
záchranného sboru a díky tomu je možno vyhlásit krizová
hlášení přímo z Ostravy.
Rozhlas stále ještě běží
ve zkušebním provozu a
v současné době již mám
od Vás zpětnou vazbu,
kde je třeba rozhlas
doladit. Servisní firma by
měla přijet nejpozději do
konce května. V minulém
týdnu také proběhly
potřebné
přípravy
k vyhotovení digitálního
povodňového plánu. Po
jeho
vyhotovení
proběhnou
všechny
schvalovací procesy u dotčených orgánů státní správy.
„Zvýšení efektivity veřejné správy v obci Dvorce a
Křišťanovice“ - tak se jmenuje další dotační titul, který
postupně realizujeme. V současné době se chystají
výběrová řízení na dodavatele jednotlivých pasportů
obecního majetku i elektronické úřední desky. Dle
harmonogramu bude realizace pravděpodobně probíhat až
do poloviny roku 2021.
Také naplno realizujeme především obnovu v obecních
lesích financovanou právě za pomocí dotací ze státního
rozpočtu.
Když už jsem zmínil dotační akce, tak budu reagovat na
množící se dotazy od Vás, kteří jste se závěrem minulého
roku zapojili do dotazníkové akce ohledně kompostérů.
Všechny Vaše žádosti byly zaevidovány a v současné době
společně s dalšími obcemi Moravskoslezského kraje
připravujeme žádost o dotaci, která bude podána do 30. 7.
2020. Pokud budeme úspěšní, tak dodání kompostérů by
proběhlo až v průběhu roku 2021.
Na základě loňského mediálně známého dubnového
incidentu naše obec požádala Agenturu pro sociální
začleňování ČR (dále jen „ASZ“) o poskytnutí vzdálené dílčí
podpory, na základě které se aktivizovaly dále uvedené
jednotlivé kroky. Do konce roku 2019 a v lednu 2020
probíhala šetření ASZ v obci (mezi menšinami i majoritou) a
sběr dat od institucí (Policie ČR, Úřad práce a OSSZ). Toto
prováděli nezávisle na nás terénní pracovníci ASZ. V lednu
tohoto roku proběhla příprava pracovních skupin pro inkluzi
a bezpečnost. Následovalo zapojení jednotlivých aktérů do
těchto pracovních skupin: ASZ, Obec Dvorce, členové
zastupitelstva obce, zástupci neziskovek z okolí (HELP-In,
Liga o.s., Centrum inkluze o.p.s.), Místní akční skupina
Hrubý Jeseník, Policie ČR, orgán sociálně-právní ochrany
dětí a další, vždy podle témat jednání. Během února a
března 2020 proběhla tři jednání těchto jednotlivých
pracovních skupin, na základě kterých vznikly strategické
dokumenty „Plán vzdálené dílčí podpory“ a „Tematický
akční plán“. V průběhu března a dubna se tyto dokumenty
finalizovaly, aby mohly být 30. 4. 2020 předány vedení ASZ
ke schválení. Dále proběhla jednání s panem Jiřím
Gajdošem, manažerem projektu, který na základě

citovaných dokumentů zpracuje finální projekt a bude
realizovat žádost o dotaci (vznik asistentů prevence
kriminality - APK, pracovník sociální pomoci atd.). Termín
předložení žádosti o dotaci plánujeme do konce června
2020. Ještě se také pracuje na dalších strategických
dokumentech, které se týkají inkluze.
Samozřejmě bez omezení běží služby v obci, jako svoz
odpadů včetně BIO odpadu, probíhají nové výsadby stromů
a zahajujeme sečení trávy. Průběžně probíhá čištění
komunikací, nyní také s desinfekcí zastávek MHD a
vybraných laviček. Veřejně prospěšné práce jsou však
omezené, protože byly ukončeny smlouvy s loňskými
zaměstnanci a nové síly snad dostaneme v červnu.
Jan Božovský, starosta

Výtažek z usnesení přijatých na 8. zasedání Zastupitelstva
obce Dvorce konaném dne 12. 3. 2020
Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:







rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden až
prosinec 2019 podle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 M sestaveného ke dni 31. 12. 2019:
- dosažené příjmy po konsolidaci celkem ve výši
41.932.826,69 Kč, což je 91,84 % rozpočtu po
změnách,
- čerpané výdaje po konsolidaci celkem ve výši
41.466.713,83 Kč, což je 87,01 % rozpočtu po
změnách,
- financování po konsolidaci celkem ve výši
466.112,86 Kč, což je 23,33 % rozpočtu po
změnách,
- stav na běžných bankovních účtech ke konci
vykazovaného období činil celkem 25.509.461,08 Kč,
- stav v pokladně ke konci vykazovaného období činil
6.218,- Kč,
vyřazení majetku Obce Dvorce podle předložených
návrhů č. 1-OU/2020 a 2-OU/2020,
poskytnutí finanční dotace ve výši 15.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 pobočnému
spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dvorce
na úhradu výdajů spojených se zajištěním soutěže
v hasičském víceboji TFA – HARTAMAN 2020 (tzn.
výdaje na kancelářské potřeby, cestovné, pojištění,
pronájem mobilních toalet, plakáty, diplomy, medaile,
poháry,
butony,
upomínkové
předměty,
fotodokumentaci a občerstvení pro soutěžící,
pořadatele a hosty),
poskytnutí finanční dotace ve výši 22.500,- Kč
z rozpočtu
Obce
Dvorce
v roce
2020
Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3.
výzva“ realizovaného krajem v rámci Operačního
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programu
Životní
prostředí,
reg.
č.
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638,
poskytnutí finančního daru ve výši 35.149,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2020 paní F., panu N.,
manželům S. a manželům Š. na kompenzaci nákladů
vynaložených na realizaci přeložky vodovodního řadu
na ulici Komenského v obci Dvorce,
uzavření smlouvy č. 07911961 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České republiky
formou dotace ve výši 1.050.000,- Kč, kterou uzavírají
Státní fond životního prostředí České republiky a Obec
Dvorce jako příjemce podpory,
uzavření dodatku č. 05/2019 Smlouvy o svozu odpadu
uzavřené dne 15. 12. 2014, který uzavírají TS Bruntál,
s.r.o. a Obec Dvorce,
pořízení změny č. 2 Územního plánu Dvorce v rozsahu
návrhu na pořízení změny územního plánu podaného
navrhovatelem: AVELI ECO s.r.o., se sídlem
Hodolanská 36/38, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ
27836444, dne 29. 11. 2019, za podmínky, že
navrhovatel, na jehož návrh a z jehož výhradní potřeby
je změna č. 2 Územního plánu Dvorce pořizována,
uhradí veškeré náklady na pořízení změny č. 2
Územního plánu Dvorce uvedené v § 55a odst. 2 písm.
f) stavebního zákona,
podle vyhlášeného záměru ze dne 29. 11. 2019 a
znaleckého posudku č. 2769-05/20 ze dne 29. 1. 2020
prodej majetku Obce Dvorce Obci Křišťanovice a to:
prodej pozemku parc. č. st. 123/1 (zastavěná plocha a
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nádvoří, zbořeniště) o výměře 150 m v k. ú.
Křišťanovice za zjištěnou cenu ve výši 6.280,- Kč,
vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č.
2315/2 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca
2
330 m v k. ú. Dvorce u Bruntálu na ulici Budišovská
v obci Dvorce,
plné znění záměru obce prodat nemovité věci na ulici
Budišovská v obci Dvorce, k. ú. Dvorce u Bruntálu, a
2
to: pozemek parc. č. st. 559 o výměře 112 m , vedený
v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a
nádvoří, jehož součástí je stavba Dvorce č. p. 382,
rodinný dům, včetně tohoto domu, pozemek parc. č.
2
501/3 o výměře 1379 m , vedený v katastru
nemovitostí jako ostatní plocha, jiná plocha,
vypracování projektové dokumentace pro realizaci
rozšíření stávající veřejné kanalizace v majetku Obce
Dvorce tak, aby bylo umožněno napojení na tuto
kanalizaci
kanalizačními
přípojkami
vlastníků
rodinných domů č. p. 185, 197, 228, 257, 264 a 349 na
ulici Smetanova v obci Dvorce.



50/28, 779 00 Olomouc, IČ 70890595, o poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu Obce Dvorce na
provoz této organizace v roce 2020,
žádost pana T. o prodej části pozemku parc. č. 2786/1
v k. ú. Dvorce u Bruntálu.

(Výpis všech usnesení přijatých na 8. 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. 18).
Jiřina Božovská, oddělení matriky a evidence obyvatel


Výročí osvobození naší obce
Dne 5. května 2020 jsme si připomněli 75. výročí
osvobození Dvorců. Stalo se tradicí, že si vždy v květnu
připomínáme konec 2. světové války. Války, která
svým průběhem, rozsahem a důsledky zasáhla do
historie desítek národů, a tak ovlivnila životy a osudy
milionů lidí na této planetě. Z důvodu vyhlášení
nouzového stavu, který se týká pandemie COVID-19,
se letošního pietního aktu zúčastnili pouze zástupci
obce Dvorce bez účasti veřejnosti.

vzalo na vědomí:


rozpočtové opatření č. 9/2019 v rozsahu předložené a
projednané důvodové zprávy.

zamítlo:


žádost organizace „Klíč – centrum sociálních služeb,
příspěvková organizace“, se sídlem Dolní hejčínská
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Historie a zajímavosti naší obce pohledem Bc. Josefa
Gajdoše
pozn. Informace jsou bez redakční úpravy
Letopočty s devítkou na konci , v historii Dvorců.
L.p. 929 – podle pověsti byl starší z bratrů Dvorcových
Lacko, na lovu u vesnice Koko (někde v oblasti Jánských
Koupelí ) ,dle výpovědi služebnictva byl rozsápán medvědy.
( 1090 let).
L.p. 1339 – jediná dochovaná písemná zmínka o Dvorcích.
(Macko plebanus de Curjis – Macko, farář ze Dvorců). Takže
v loni „mohly“ Dvorce slavit 680 let oficiálního trvání) I když
podle pověsti mají 1118 let?!) Zřejmě není nikdo ve vedení
obce, koho to zajímá!
L.p. 1699 – zakoupil Jan Adam z Lichtenštejna Karlovické
panství ke kterému patřily Dvorce a tím skloubil celé panství
Šternberské. (320 let)
L.p. 1739 – 40 – válka s Turky. Dvorce musely odvést daň
z tabáku 144 zlatých.
L.p. 1769 – poštovní stanice (rozvoz pošty do okolních
vesnic), ale trvalá dědičná pošta byla ve Dvorcích od
28.12.1847.( 250 let popř. 172 let).
L.p. 1779 – v předjaří (válka o dědictví Bavorské) ležely
Dvorce v okruhu velkého císařského ležení markýze Botta.
Dvorce žádaly od státu náhradu nocležného ve výši 2439
zlatých. (240 let)
L.p. 1789 – čítalo město Dvorce 60 domů,9 domů bylo
postaveno na místě bývalých hradeb (zbořeny okolo r.
1780). V předměstí bylo 180 domů.
L.p. 1799 – otevřena první lékárna ve Dvorcích
L.p. 1839 – narození jednoho z mnoha významných
dvoreckých rodáků Wilhelma Augusta Hartla, profesor na
Vídeňské univerzitě a později 1900 - 1905 ministr kultury a
vyučování. Zemřel v r. 1907 ve Vídni.K stému výročí
narození mu dvorečtí postavili pomník pod parkem.Dnes
ještě sice stojí,ale bez označení!
L.p. 1869 – město koupilo dům č.p. 36 a v r. 1879 koupilo
vedlejší dům č.p. 37. Oba tyto domy byly přestavěny pro
účely školy.
L.p. 1879 – 13.10. byla pětitřídní národní škola slavnostně
otevřena.
L.p. 1919 - 1.9. Byl otevřen Důchodkový kontrolní úřad.
L.p. 1929 – vznikl Podpůrný spolek vojenských vysloužilců.
L.p. 1929 - vznikl Odbor dělnické tělovýchovy „Solidarität“.
Pokračování někdy příště….
Z dostupných
Gajdoš

historických pramenů sestavil Bc. Josef

170 let od narození Tomáše Garrigue Masaryka.(7.3.1850)
Aneb co má společného TGM s naší obcí.
Tomáš Garrigue Masaryk pocházel z obyčejných poměrů –
jeho otec byl kočí a matka kuchařka na statku. Přesto
absolvoval nejprve české a posléze německé gymnázium.
Na univerzitě ve Vídni získal titul doktor filozofie a později
habilitoval na univerzitě v Lipsku. V roce 1878, během

svého pobytu v USA, se oženil se stejně starou Američankou
Charlotte Garrigue a přijal její příjmení. V manželství se jim
narodili dva synové a dvě dcery. Aby Masaryk uživil svoji
rodinu, pracoval od roku 1879 jako docent ve Vídni, od roku
1882 jako mimořádný a od roku 1891 jako řádný profesor
v Praze.
(Od roku 1872 byl řádným profesorem na vídeňské
univerzitě dvorecký
rodák PhDr. Vilhelm
August rytíř Hartel.
S Masarykem
se
setkal již při jeho
studiích na vídeňské
univerzitě.
A
pravděpodobně to
byl také podnět, aby podpořil jeho definitivu profesora na
pražské univerzitě v r 1891.
V témže roce zahájil Masaryk svoji politickou kariéru:
angažoval se v Rakouskouherské monarchii jako rebelující
parlamentář a v průběhu první světové války pomáhal
zakládat Československé legie. Jeho velkým snem bylo
samostatné Československo, zároveň ale viděl velkou
budoucnost spojené Evropy. Během 1. Svět. války se mu
podařilo přesvědčit spojence o vytvoření Československého
státu. A to byl rodný list budoucí Československé republiky.
Tomáš Garrigue Masaryk byl spolu s Edvardem Benešem a
Milanem Rastislavem Štefánikem jeden ze zakladatelů
společného státu Čechů a Slováků a od roku 1918 prvním
prezidentem Československé republiky. V roce 1927 a 1934
byl ještě dvakrát zvolen. Za jeho zásluhy o stát mu
parlament udělil oficiální titul Prezident Osvoboditel a
dohromady sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu
míru. V roce 1935 kvůli svému zhoršujícímu se zdravotnímu
stavu a vysokému věku (85 let) rezignoval na svůj úřad.
Jeho nástupcem se stal Edvard Beneš. Tomáš Garrigue
Masaryk zemřel 14. Září 1937. Dodnes však zůstává v našich
srdcích. A nejen v našich, ale i jinde ve světě kde ho
uznávali. Jeho sochy jsou v Mexiku, Rotterdamu, Vídni,
Washingtonu, Chicagu, Lvově a Rijece.
Ve Dvorcích je hodně atributů, že možná byl T. G.
Masarykovi udělen titul Čestného občana Dvorců. Zatím
jsem nenašel o tom doklad a nenašel ho ani bývalý občan
Dvorců, který byl vysídlen do Rakouska ing. Kurt Beier, který
na své rodné město nezapomínal. Několik let po 2. světové
válce zde byla Masarykova ulice (tu mám napsanou ve svém
rodném listě) dnes je to Olomoucká. Navíc je v základní
škole Masarykova busta (v šedesátých letech byla umístěna
před školou v parčíku) a údajně za podporu dvoreckého
rodáka V. A. Hartela k Masarykové definitivě, věnoval TGM
Dvorcům na stavbu nové školy 1. milion korun. Ta byla
dokončena v září 1930 s celkovými náklady 1,7 mil. Kč.
Takže letos bude naše škola slavit 90 let své existence. Další
atribut, který se mi podařilo najít v archivu Kanceláře
presidenta republiky je žádost, kterou podal Německý
spolek učitelů ze Dvorců na Ministerstvo vnitra o udělení
Čestného občanství TGM u příležitosti jeho 85 narozenin.
Viz foto. Zajímavé u tohoto spolku je, že byl první, kdo vítal
Henlaina jako osvoboditele Němců v ČSR.
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Toto je jen ve zkratce o T. G. Masarykovi a Dvorcích,
doufám, že najdu nějaká potvrzení výše uvedených
domněnek.
Zpracoval Bc. Josef Gajdoš – Dvorecký rodák
100 let první ústavy Československé republiky.
Po bouřlivém odtržení území od Rakousko- Uherské
monarchie a zmatcích v I. Světové válce vznikl nezávislý stát
Československo. Bylo důležité zakotvit v zákonech práva
občanů a definovat státní moc ČSR. Až do přestupného roku
1920 připravovalo základní ústavní listinu státu revoluční
národní shromáždění a dne 29. února 1920 byla ústava
nové Československé republiky přijata Národním
shromážděním československým. V platnost vstoupila 6.
března 1920 a ukončila tím platnost Prozatímní ústavy.
Poněvadž tehdejší Československo, kterému vládl první
prezident Tomáš Garrigue Masaryk, bylo považované za
příkladný a pokrokový stát, historici i dnes souhlasí: Jen
stěží by měla jiná země ve světě tak brzy po první světové
válce srovnatelnou moderní ústavu. Dodnes patří
legendární „ První republika „ se svou prozíravou ústavou
k vrcholu naší historie. Starodávný sen se stal skutečností.
Na přijatou ústavní listinu navazovaly v roce 1920 další
ústavní zákony, zejména zákon o ochraně svobody a zákon
o podepisování zákonů a nařízení. Z důvodů vysokého počtu
Němců v novém státním útvaru byl v ústavní listině
představen jako národ státotvorný, národ československý,
tvořený větví českou a slovenskou. Platnost první ústavy
ukončil až komunistický režim 9. Května 1948 přijetím
ústavy nové, kterou ale tehdejší president Dr. Edvard Beneš
nepodepsal.
PREAMBULE.
„ My, národ Československý, chtějíce upevniti dokonalou
jednotu národa, zavésti spravedlivé řády v republice,
zajistiti pokojný rozvoj domoviny československé, prospěti
obecnému blahu všech občanů tohoto státu a zabezpečiti
požehnání svobody příštím pokolením, přijali jsme ve svém
Národním shromáždění dne 29. Února 1920 Ústavu pro
Československou republiku, jejíž znění následuje. Přitom
my, národ Československý, prohlašujeme, že chceme
usilovati, aby tato ústava i všechny zákony naší země
prováděny byly v duchu našich dějin, stejně jako v duchu
moderních zásad, obsažených v hesle sebeurčení, neboť
chceme se přičleniti do společnosti národů jako člen
vzdělaný, mírumilovný, demokratický a pokrokový.“
Zapsal - Bc. Josef Gajdoš
Okénko ze života hasičů. 2/20
Protože Občasník vychází velmi nepravidelně a ani tiráže se
nedozvíme, do kdy se mají zasílat
příspěvky do jeho redakce. Tak i my
z výše uvedeného důvodu píšeme
informace o nás hasičích nepravidelně.
Rok 2019 byl pro hasiče rokem
volebním, takže se na Valných
hromadách volilo nové vedení. Z našeho okrsku měli

Výroční Valnou hromadu bratři hasiči z Roudna a to již 16.
listopadu. Od nás se zúčastnili jako hosté dva zástupci. Jako
vždy jejich VVH probíhala v pohodě a volba staronového
výboru proběhla v klidu. Podebatovali jsme o činnostech,
které budeme dělat společně v r. 2020. Po oficiálním
programu proběhla volná zábava, které se účastnili i
manželky hasičů. Asi v 18 hodin jsme poděkovali za
příjemné odpoledne a odjeli jsme domů.
U nás ještě probíhaly přípravy na naši valnou hromadu a ta
se konala tradičně těsně před Vánocemi 20. prosince 2019.
Z celkového počtu 22 členů Sdh se VVH účastnilo 15 členů a
4 hosté. Během schůze podal rezignaci ze sboru mladý hasič
Pepík Šimeček, kterého jsme u nás vychovávali osm let.
Přešel do SDH Budišov n/B. Pokud by mu bylo smutno,
může se vrátit. Ale první mladá krev přešla mezi muže a to
Jarek Teplík, když dovršil osmnácti let. Přejeme mu pevné
zdraví a odhodlání zúročit co se všechno naučil v mladých
hasičích. Činnost sboru za r. 2019 zhodnotil ve své zprávě
starosta SDH Petr Kyša. Poděkoval všem, kteří se podíleli na
oslavách 145 výročí založení Dvoreckých hasičů a na všech
ostatních akcích v r. 2019. Poděkoval také manželkám a
rodinným příslušníkům za jejich trpělivost. Poté přednesli
své zprávy – velitel SDH Pavel Bortl, finanční hosp. Olga
Vojáčková a vedoucí kroužku Mladých hasičů Radka Kyšová.
Všem jsme poděkovali za jejich záslužnou činnost, slovy i
potleskem.
V zásahové jednotce ukončil své působení po 18 letech, náš
dlouholetý hasič pan Vladimír Kašík. Členem SDH zůstává i
nadále a jak říká sám – až do smrti. Doufejme, že to bude až
za hodně dlouho. Poté přijal od všech i starosty obce
poděkování a upomínkové dárky.
Pak proběhly volby, kde došlo jen k jediné změně ve
výboru, a to ve funkci starosty, Petra Kyšu vystřídal Bc. Josef
Gajdoš. (11 hlasy z patnácti).
Počátkem ledna se konala první výborová schůze kde jsme
si přiblížily úkoly na první pololetí roku 2020 a navrhli
termíny nejdůležitějších akcí. Jeden náš delegát se na
pozvání zúčastnil Valné hromady u přátelského sboru ve
Slušovicích. Zde kromě jiného byla dohodnuta jejich
zdravotnická pomoc při pořádání letošního závodu TFA
Hartaman.
V lednu také proběhlo mini“ školení „ za účasti členů SDH
v ovládání „defibrilátoru“. Školení provedli naši zkušení
kluci ze zásahové jednotky. Jelikož se nyní umisťují
defibrilátory různě po městech a obchodních centrech je
dobré o tom něco vědět i když to není nijak složité. A
protože nám obec dala peníze na nové uniformy, za což
uctivě děkujeme, provedli jsme měření parametrů každého,
kdo uniformu dostane a poslali jmenovitě do firmy Koutný
v Prostějově. Oni uniformy připraví a měly by sedět.
Konečně mohou další hasiči reprezentovat i vzhledově.
Mladým hasičům skončilo zimní volno a od února se opět
pravidelně schází.
Zásahová jednotka měla od 1. listopadu až do konce ledna
celkem devět výjezdů z toho jeden požár, jeden zdravotní
zásah a sedm technických výjezdů - převážně spadlé
stromy.
Za SDH sepsal Bc. Josef Gajdoš – starosta SDH
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100 let státní vlajky

Poplatníkem je:

Nejznámější symbol České republiky letos slaví své výročí.
Státní vlajka nás na společné cestě doprovází už 100 let.
Vedle velkého a malého znaku, trikolóry, vlajky prezidenta
republiky, pečeti a hymny tvoří nejrozšířenější výsostné
znamení našeho státu. Česká vlajka, tak jak ji známe dnes,
se už 100 let nemění. Modrý klín sahá vždy do poloviny
délky listu.

1.
2.

fyzická osoba přihlášená v obci,
fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; máli ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou
povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

Osvobození od poplatku:
1.

Od poplatku je osvobozena fyzická osoba přihlášená v
obci, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3
let věku, školského zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo školského
zařízení pro preventivně výchovnou péči na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s
rozšířenou působností, zákonného zástupce
dítěte nebo nezletilého,
c)

Podoba vlajky byla poslanci dne 30. března 1920 v 18.45
hodin vyhlášena a uznána a stala se oficiální vlajkou
Československa na celou dobu jeho trvání, až do roku 1992.
V době svého vzniku byla jednou z prvních oficiálních vlajek
používajících klín na světě. Používá se až dodnes. Česká
vlajka je proto výsostným symbolem vlastenectví, aktem
úcty, pokory a sounáležitosti k naší zemi i národu. A právě
připomínka 100 let od přijetí státní vlajky republiky je
úžasnou příležitostí, jak vzdát hold všem, kteří pro ni
obětovali své životy, abychom mohli žít ve svobodné zemi.
Významnou dějinnou roli státní vlajka sehrála v dobách, kdy
nám jako národu bylo nejhůře. Sjednocovala a upomínala
na naši příslušnost v důsledku Mnichovské tragédie a
exilové armády na všech frontách druhé světové války, za
protektorátu Čechy a Morava, kdy byla německými
okupanty zakázána, nebo při srpnové okupaci v roce 1968,
Palachově oběti, potlačení demonstrace roku 1969, ale i v
době převratu 1989. Svoboda není samozřejmost, o to více
bychom si jí měli vážit. A s vlajkou oslavovat i okamžiky
příjemné, vzpomínat na naše předky a významné milníky
historie.
Převzato z redakce STA Bruntálsko


MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“
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.

2.

umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby přihlášené v obci Dvorce, které
se na území obce Dvorce prokazatelně
nezdržují po dobu celého kalendářního roku
(např. osoby žijící dlouhodobě nepřetržitě
v zahraničí; osoby, u nichž není známo, kde se
skutečně zdržují),
b) fyzické osoby přihlášené v obci Dvorce, které
se z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí
zdržují na území obce Dvorce v příslušném
kalendářním roce po dobu kratší než 50 dnů,
c)
fyzické osoby přihlášené v obci Dvorce, které
se zdržují na území obce Dvorce v příslušném
kalendářním roce po dobu kratší než 50 dnů, a
po zbývající část kalendářního roku se zdržují
v jiné obci na území České republiky, kde
prokazatelně hradí náklady spojené s produkcí
komunálního odpadu,
d) fyzické osoby přihlášené v obci Dvorce, které
se na území obce Dvorce prokazatelně
nezdržují z důvodu umístění ve vyšetřovací
vazbě nebo z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody; osvobozeny jsou po dobu umístění ve
vyšetřovací vazbě a po dobu výkonu trestu
odnětí svobody,
e) fyzické osoby přihlášené v obci Dvorce
narozené v příslušném kalendářním roce, a to
pouze v kalendářním měsíci, ve kterém se
narodily,
f)
fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo
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g)

h)

rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná
fyzická osoba, pokud jsou všichni spoluvlastníci
přihlášeni v obci Dvorce,
fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná
fyzická osoba, pokud tuto stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
prokazatelně po dobu celého kalendářního
roku nevyužívají k účelu, ke kterému jsou
stavba, byt nebo rodinný dům určeny (např.
z důvodu, že to technický stav stavby, domu či
bytu neumožňuje),

neuhrazení nájemného z pozemků může dojít k výpovědi
z nájmu ze strany pronajímatele tj. Obce Dvorce, a
v případě neuhrazení místního poplatku ze psů může být
tento poplatek zvýšen až na trojnásobek.
Jiřina Božovská, oddělení matriky a evidence obyvatel

Tašky na tříděný odpad zdarma
Stále jsou pro Vás k vyzvednutí sety na tříděný odpad do
domácností Z D A R M A. Tašky si můžete vyzvednout
v provozní době obecního úřadu u našich pracovníků.
Pro každou domácnost je připraven 1 set tašek.

fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná
fyzická osoba, pokud jejich stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům
prokazatelně po dobu celého kalendářního
roku užívá za účelem bydlení fyzická osoba
přihlášená v obci Dvorce, která není vlastníkem
této stavby, bytu nebo domu.

Lhůta pro ohlášení nároku na osvobození:
Údaj rozhodný pro osvobození je poplatník povinen ohlásit
ve lhůtě do 30. 4. kalendářního roku, který následuje po
kalendářním roce, ve kterém poplatková povinnosti vznikla.
V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtách
stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na
osvobození zaniká.



Způsob placení poplatků:
-

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

Prosíme občany, aby pokud možno k placení využívali tyto
dny:
PONDĚLÍ a STŘEDU od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do
16:30 hod.
-

bezhotovostním převodem na účet obce Dvorce číslo
1847652359/0800, variabilní symbol - 1340, specifický
symbol - rodné číslo poplatníka

V případě, že bude poplatek bezhotovostním způsobem
hrazen za více poplatníků, je potřeba do zprávy při
zadávání příkazu k úhradě uvést, za které osoby je
poplatek placen, aby byla platba zapsána na správný osobní
daňový účet poplatníka.
PRONÁJEM POZEMKŮ A MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Nájemné za pronajaté pozemky a místní poplatek ze psů
pro rok 2020 měly být uhrazeny do konce měsíce března
tohoto roku.
Žádáme tímto občany, kteří úhradu dosud neprovedli, aby
tak učinili nejpozději do 31. 7. 2020, neboť v případě
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