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Vážení a milí spoluobčané,
dostalo se Vám do schránek letošní první číslo
Občasníku, a doufám, že Vám dnešní větší porce
informací vynahradí vzniklý výpadek.
Co se již událo v tomto roce? Proběhla celá řada již
tradičních kulturních akcí. Letošní plesovou sezonu
výjimečně zahájil 16. 2. 2018 ples základní školy.
Obecní ples jsme museli z důvodu druhého kola
prezidentských voleb přesunout až na 3. března.
Šibřinky, které již tradičně pořádá TJ Spartak Dvorce,
proběhly v obvyklém termínu 23. 3. 2018. Chtěl bych
touto cestou moc poděkovat pořadatelům za jejich
pečlivou přípravu těchto akcí a také všem štědrým
sponzorům, kteří se podíleli na bohatých tombolách.
O to více mne mrzí, že především Školní ples a Šibřinky
se v poslední době potýkají s nižší účastí oproti
minulosti. Možná menší účast poznamenala letošní
chřipková epidemie, která se naplno projevila také na
obecním plese. Naopak Dětský karneval, který se
konal 25. února 2018, byl opět plný krásných masek a
doufám, že si to děti naplno užily. A podobné to bylo i
na již tradičním Pálení čarodějnic a stavění májky, kde
se to malými čarodějnicemi jen hemžilo a báječně si
začarovaly s Harry Potterem. O velikonočních svátcích
se konala první z akcí, kterou zorganizoval pan Zoltán
Kováč, člen dua Komplet, a kterou nazval Retro taneční
zábavou. A myslím si, že se akce zaměřená především
na střední a starší generaci povedla. Společně se všemi
spolky se v sobotu 19. května 2018 podařilo
zorganizovat Dvorecké májové slavnosti, které
dopoledne zahájily motokrosové závody pořádané
místním Moto klubem Dvorce. Odpoledne se v areálu
TURISTCENTRA Dvorce uskutečnil Jarmark starých

řemesel, který zorganizoval Spolek paní a dívek, na
kterém si děti i dospělí mohli vyzkoušet, jak se co dříve
vyrábělo, a dále bylo pro děti připraveno divadelní
představení a vystoupila také dvorecká Dráčata. Závěr
odpoledne patřil mistrovskému utkání na hřišti TJ
Spartak Dvorce. Večer uzavřela taneční zábava, na
které opět vystoupila Dráčata, a zahrálo duo Komplet.
Snahu pořadatelů zorganizovat zajímavou akci
podpořilo také pěkné slunečné počasí.
Určitě všechny zajímá, jak to vypadá s rekonstrukcí
zdravotního střediska. Bylo v plánu, že na konci jara se
budou lékaři již stěhovat, ale budeme muset vše
posunout až na léto. Trochu jsme podcenili stav celého
objektu a během rekonstrukce jsme museli oproti
plánu přidat nějaké práce navíc. Například po
kamerovém průzkumu kanalizace se zjistilo, že
budeme muset ve sklepech vybudovat vedení úplně
nové. Napomohla tomu závada na hlavním
kanalizačním řadu na ulici Olomoucká, kdy došlo
k proniknutí splašků až do sklepů rekonstruovaného
objektu. Také oproti projektu došlo k podřezání
vlhkého zdiva v celé zadní části objektu, abychom
zabránili dalšímu vzlínání vlhkosti. To, že staré výkresy
nemusí odpovídat skutečnosti, jsme zjistili po odkrytí
podlah v jednotlivých patrech, a tomuto stavu jsme
museli přizpůsobit také rekonstrukci v jednotlivých
místnostech. Také byl vyhotoven prováděcí projekt na
celé vytápění objektu v souladu se skutečným stavem
po všech jednotlivých úpravách, které nastaly.
Poslední změny v projektu řešíme nyní, kdy dojde
k vybudování bezbariérového přístupového chodníku
k bytům ze zadní části zahrady, včetně dvou stání pro
vozidla.
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V květnu byla zahájena rekonstrukce kašny se sochou
Neptuna. Na tuto akci obec získala dotaci ve výši
700.000 Kč z Ministerstva zemědělství ČR prostřednictvím SZIF. Tuto rekonstrukci provede firma Ateliér
Skalík, s.r.o. Na kašnu by se měly vrátit také původní
kamenné žáby.
Také jsme dostali avízo z Ministerstva životního
prostředí ČR, že dostaneme dotaci na realizaci
úsporných opatření na objektu bytového domu Na
Aleji 302 (výměna oken, zateplení objektu, sanace
vlhkosti a změna systému vytápění). Dotace ve výši
1.305.000 Kč by měla pokrýt přibližně 45 % nákladů na
realizaci. V současné době se připravuje výběrové
řízení na dodavatele.
Uspěli jsme také s žádostí o dotaci na demolici objektu
Úzká 204 z dotačního titulu demolice objektů ve
vyloučených lokalitách. Dotace by měla pokrýt
přibližně 80 % nákladů na tuto demolici. Také na tuto
akci se připravuje výběrové řízení.
Na závěr bych Vás chtěl upozornit, že na obecním
úřadě jsou v prodeji nové pohlednice naší obce, jejichž
náhledy zdobí dnešní číslo Občasníku. Cenu držíme
stále stejnou, tj. 5 Kč za kus.

Jan Božovský, starosta


MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2018 činí 500,- Kč za osobu a rok. Poplatek
je splatný jednorázově nejpozději do 30. září 2018.
Poplatníkem je:
1.

fyzická osoba,
a) která má v obci trvalý pobyt,
b) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
c) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na
území České republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

d) které byla udělena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,
2.

fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li 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, 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, nebo
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

2.

Od poplatku se osvobozují:
a) fyzické osoby s pobytem v obci, které se na území
obce Dvorce prokazatelně nezdržují po dobu
celého kalendářního roku (např. osoby žijící
dlouhodobě nepřetržitě v zahraničí; osoby, u nichž
není znám jejich skutečný pobyt),
b) fyzické osoby s pobytem v obci, 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 s pobytem v obci, 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 s pobytem v obci, které se na území
obce Dvorce prokazatelně nezdržují z důvodu
umístění ve vyšetřovací vazbě nebo z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody; osvobozeni jsou po
dobu umístění ve vyšetřovací vazbě a po dobu
výkonu trestu odnětí svobody,
e) děti v kalendářním měsíci, ve kterém se narodily,
f)
fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, pokud všichni spoluvlastníci mají
pobyt na území obce Dvorce,
g) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, pokud stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
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h)

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

Lhůta pro ohlášení nároku na osvobození:
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku údaj rozhodný
pro osvobození od poplatku nejpozději do 30. 4.
kalendářního roku, který následuje po kalendářním roce, ve
kterém poplatková povinnost vznikla. V případě, že
poplatník nesplní tuto povinnost v této lhůtě, nárok na
osvobození od tohoto poplatku 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 7,00 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 2018 měly být uhrazeny do konce měsíce března
tohoto roku.
Žádáme tímto občany, kteří úhradu dosud neprovedli, aby
tak neprodleně učinili, neboť v případě 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.

Výtažek z usnesení přijatých na 16. zasedání Zastupitelstva
obce Dvorce konaném dne 14. 9. 2017, 17. zasedání
konaném dne 12. 12. 2017, 18. zasedání konaném dne 13.
2. 2018 a 19. zasedání konaném dne 10. 5. 2018

Zastupitelstvo obce Dvorce:
zřídilo:
 s účinností od 20. 12. 2017 „Fond obnovy lesů ve
vlastnictví Obce Dvorce“, pro který byl zřízen
samostatný bankovní účet.
schválilo:
 převedení finanční částky ve výši 3.000.000,- Kč
z běžného účtu obce č. 1847652359/0800 na nově
zřízený účet „Fondu obnovy lesů ve vlastnictví
Obce Dvorce“ v termínu do 31. 12. 2017,
 poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 pobočnému
spolku „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Dvorce“ na úhradu výdajů spojených s činností
kroužku mladých hasičů v roce 2018 (tzn. výdaje na
kulturní programy – vstupné a dopravné, na nákup
pracovních stejnokrojů PS II, kancelářských potřeb,
učebních pomůcek a pohonných hmot, na
cestovné a pořízení překážek – např. lávka, kladina,
bariéry),
 poskytnutí finanční dotace ve výši 20.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 pobočnému
spolku „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Dvorce“ na úhradu výdajů spojených se zajištěním
soutěže v hasičském víceboji TFA – HARTAMAN
2018 (tzn. výdaje na poháry, diplomy, dárkové
koše, pozvánky, medaile, upomínkové předměty,
občerstvení pro soutěžící, pořadatele a hosty,
cestovné, kancelářské, drogistické a toaletní
potřeby, pronájem 2 ks mobilních toalet TOI),
 poskytnutí finanční dotace ve výši 69.100,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 spolku
„Občanské sdružení - Spolek paní a dívek“ na
úhradu výdajů spojených s pořádáním kulturních
akcí a provozem klubovny příjemce dotace v roce
2018 takto:
a) 15.000,- Kč – na akci „Zájezd pro děti
s doprovodem“,
b) 15.000,- Kč – na akci „Jarmark a ukázky
starých řemesel“,
c) 10.000,- Kč – na akci „Dílničky pro děti“,
d) 29.100,- Kč – na provoz spolku (tzn. nájem,
elektrická energie, internet pro veřejnost,
cestovné, propagace obce, náklady na topení,
provozní náklady),
 poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 spolku
„MOTO KLUB DVORCE z.s“ na úhradu výdajů
spojených s činností MOTO KLUBU DVORCE z. s.
v roce 2018 (tzn. výdaje spojené s úpravou a
údržbou tratě, zakoupením pohárů a materiálu na
pořádání závodů v roce 2018 a pořádáním Enduro
motoškoly),
 poskytnutí finanční dotace ve výši 30.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 spolku
„ALCORE MOTORSPORT, o.s.“ na úhradu výdajů
spojených s účastí příjemce dotace a reprezentací
obce na Mistrovství České republiky a Mistrovství
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Evropy v závodech automobilů do vrchu v roce
2018,
poskytnutí finanční dotace ve výši 310.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 spolku „TJ
Spartak Dvorce, z. s.“ na úhradu nákladů (výdajů)
spojených s činností příjemce v roce 2018 takto:
a) 180.000,- Kč – na provozní náklady spolku
(tzn. elektrická energie, vodné a stočné,
náklady na vytápění objektu tělocvičny,
náklady na drobné opravy, likvidace odpadů,
platby rozhodčím, praní dresů, úklid,
cestovné fotbalového oddílu, apod.),
b) 100.000,- Kč – na opravu objektu tělocvičny
(tzn. obnova osvětlení hrací plochy, výmalba
šaten a chodeb, popř. výměna vstupních dveří
nebo jiné drobnější opravy interiéru),
c) 30.000,- Kč – na opravu střídaček a
záchytných sítí na hřišti (tzn. opravy nosných
rámů, výměna opláštění a zastřešení, pevné
zakotvení střídaček do betonových patek,
obnova a nové ukotvení záchytných sítí),
poskytnutí finanční dotace ve výši 50.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 organizaci
„Základní umělecká škola, Bruntál, nám. J. Žižky 6,
příspěvková organizace“ na úhradu části nákladů
spojených s provozem nebytových prostor
v budově č. p. 37 na ulici Olomoucká v obci Dvorce
v roce 2018 (tzn. náklady na vytápění, elektrickou
energii, vodné a stočné), ve kterých působí
pobočka příjemce dotace,
poskytnutí finanční dotace ve výši 3000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 pobočnému
spolku „Český svaz včelařů, z.s., základní
organizace Křišťanovice“ na zakoupení léčiv pro
prevenci před onemocněním včelstev,
poskytnutí finanční dotace ve výši 96.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 spolku „Spolek
Seniorklub Dvorce“ na náklady (výdaje) spojené s
činností příjemce v roce 2018 takto:
a) 6.000,- Kč – výtvarný materiál, stolní hry,
b) 2.000,- Kč – předplatné časopisů,
c) 10.000,- Kč – úhrady lektorům za přednášky a
kurzy,
d) 30.000,- Kč – cestovné (zájezdy, exkurze),
e) 2.000,- Kč – kancelářské potřeby,
f) 2.000,- Kč – úklidové prostředky,
g) 4.800,- Kč – roční provoz internetu,
h) 17.000,- Kč – stolní počítač,
i) 3.000,- Kč – monitor,
j) 4.000,- Kč – multifunkční tiskárna,
k) 1.000,- Kč – lampy,
l) 1.200,- Kč – magnetické popisovací tabule,
m) 1.000,- Kč – lékárnička s vybavením (skříňka),
n) 3000,- Kč – šicí stroj,
o) 9.000,- Kč – ostatní náklady (výdaje),
poskytnutí finanční dotace ve výši 12.000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 paní Evě
Kopřivové na nákup materiálu pro výtvarné dílny
pro děti i dospělé (tzn. nákup materiálu a vybavení
pro výtvarnou práci, nákup rydel na linoryt,















tiskařských barev, glazur, keramické hlíny a
různých nástrojů pro keramickou výrobu),
poskytnutí investiční dotace ve výši 7500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 na výdaje
spojené s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům
na adrese Nemocniční č. p. 16, 793 68 Dvorce,
umístěný na pozemku parc. č. st. 676, zapsaný na
LV č. 202 vedeném pro katastrální území Dvorce u
Bruntálu, v obci Dvorce, ze stávajícího kotle na
pevná paliva s ručním přikládáním na zdroj tepla
podporovaný v rámci dotačního programu
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2.
výzva“,
poskytnutí investiční dotace ve výši 7500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce na výdaje spojené s
výměnou zdroje tepla pro rodinný dům na adrese
Nádražní 333, 793 68 Dvorce, umístěný na
pozemku parc. č. st. 479, zapsaný na LV č. 103
vedeném pro katastrální území Dvorce u Bruntálu,
v obci Dvorce, ze stávajícího kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním za zdroj tepla podporovaný
v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a
tepelná čerpadla“,
poskytnutí investiční dotace ve výši 7500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 na výdaje
spojené s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům
na adrese Opavská 386, 793 68 Dvorce, umístěný
na pozemku parc. č. st. 847, zapsaném na LV č. 176
vedeném pro katastrální území Dvorce u Bruntálu,
v obci Dvorce, ze stávajícího kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním za zdroj tepla podporovaný
v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji II – kotle na biomasu a
tepelná čerpadla“,
vyrovnaný rozpočet Základní školy a mateřské
školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové
organizace na rok 2018:
- VÝNOSY celkem ve výši 17.069,00 tis. Kč,
- NÁKLADY celkem ve výši 17.069,00 tis. Kč,
vyrovnaný rozpočet TURISTCENTRA Dvorce,
příspěvkové organizace na rok 2018:
- VÝNOSY celkem ve výši 7.632,00 tis. Kč,
- NÁKLADY celkem ve výši 7.632,00 tis. Kč,
schodkový rozpočet Obce Dvorce na rok 2018
v paragrafovém znění takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 43.103,00 tis. Kč,
financování ve výši 8.445,00 tis. Kč,
celkové zdroje ve výši 51.548,00 tis. Kč,
běžné výdaje ve výši 39.078,00 tis. Kč,
kapitálové výdaje ve výši 12.470,00 tis. Kč,
celkové výdaje rozpočtu ve výši 51.548,00 tis. Kč,
závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2018:
- příspěvek na provoz ve výši 3.246,- tis. Kč pro
Základní školu a mateřskou školu Dvorce, okres
Bruntál, příspěvkovou organizaci,
- příspěvek na provoz ve výši 3.220,- tis. Kč pro
TURISTCENTRUM
Dvorce,
příspěvkovou
organizaci,
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rozpočet sociálního fondu zaměstnanců Obce
Dvorce na rok 2018,
zařazení investiční akce „Dokončení rekonstrukce –
„Polyfunkční dům č. p. 50, Dvorce“ k realizaci
v roce 2018,
zařazení investiční akce „Energetické úspory na
bytovém domě Na Aleji 302“ k realizaci v roce
2018,
zařazení investiční akce „Opravy chodníků a
ostatních ploch“ k realizaci v roce 2018,
upravený soupis prací pěstební činnosti v obecních
lesích v roce 2018 včetně jejich ocenění podle
předloženého projektu pěstební činnosti pro lesní
hospodářský celek Dvorce na rok 2018,
střednědobý výhled rozpočtu Obce Dvorce na roky
2019-2023,
střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a
mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové
organizace na roky 2019-2020,
střednědobý výhled rozpočtu TURISTCENTRA
Dvorce, příspěvkové organizace na roky 20192023,
poskytnutí jednorázové finanční odměny panu Ing.
Bronislavu Böhmovi ve výši 3.000,- Kč za výkon
funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva
obce Dvorce v roce 2017,
poskytnutí jednorázové finanční odměny paní Janě
Ridlové ve výši 1000,- Kč a paní Monice Zonové ve
výši 1.000,- Kč za výkon funkce člena Finančního
výboru Zastupitelstva obce Dvorce v roce 2017,
plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva
obce Dvorce pro rok 2018,
plán činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
obce Dvorce pro rok 2018,
rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden
až prosinec 2017 podle výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po
konsolidaci 41.872.764,30 Kč, což je 95,27 %
rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po
konsolidaci 31.437.052,63 Kč, což je 92,82 %
rozpočtu po změnách. Stav na běžných účtech ke
konci vykazovaného období činil 32.331.076,78 Kč,
bez výhrad celoroční hospodaření Obce Dvorce a
závěrečný účet Obce Dvorce za rok 2017 včetně
„Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Dvorce, IČ 00295973 za rok 2017“,
účetní závěrku Obce Dvorce sestavenou ke dni 31.
12. 2017, včetně výsledku hospodaření, v rozsahu
předložené důvodové zprávy,
účetní závěrku příspěvkové organizace „Základní
škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál,
příspěvková organizace“ sestavenou ke dni 31. 12.
2017, včetně výsledku hospodaření,
vypořádání zlepšeného výsledku hospodaření
příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská
škola Dvorce, okres Bruntál, příspěvková
organizace“ za rok 2017 následovně:
 zlepšený výsledek hospodaření ve výši
16.934,07 Kč bude převeden takto:

-




















částka ve výši 5.926,92 Kč do rezervního
fondu této příspěvkové organizace na další
rozvoj činnosti,
- částka ve výši 11.007,15 Kč do fondu odměn
této příspěvkové organizace,
účetní
závěrku
příspěvkové
organizace
„TURISTCENTRUM
Dvorce,
příspěvková
organizace“ sestavenou ke dni 31. 12. 2017, včetně
výsledku hospodaření,
rozbor hospodaření na obecních vodovodech,
kanalizacích a čistírně odpadních vod za rok 2017
předložený správcem tohoto majetku firmou Ing.
Miroslav Balaj – MIBAS, včetně vzájemného
vypořádání pohledávek a závazků z rozboru
vyplývajících,
rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden
až březen 2018 podle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po
konsolidaci 11.370.494,47 Kč, což je 28,44 %
rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po
konsolidaci 9.413.899,48 Kč, což je 19,44 %
rozpočtu po změnách. Stav na běžných účtech ke
konci vykazovaného období činil 33.186.098,12 Kč,
Program rozvoje obce Dvorce,
demolici objektu rodinného domu č. p. 204 na ulici
Úzká v obci Dvorce stojícího na pozemku parc. č.
st. 30 v k. ú. Dvorce u Bruntálu, podání žádosti o
dotaci z podprogramu „117D081 – Demolice
budov v sociálně vyloučených lokalitách“, který je
součástí programu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR „117D08 – Podpora revitalizace území“, a
Projekt následného využití revitalizovaného území
s názvem „Demolice objektu rodinného domu
Dvorce, Úzká 204“,
uzavření smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti
na území Moravskoslezského kraje veřejnou
linkovou dopravou – oblast Rýmařovsko, kterou
uzavírají Moravskoslezský kraj a Obec Dvorce,
uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti podle zákona č. 250/2016
Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
případně jiných právních předpisů, mezi městem
Bruntál a obcí Dvorce, a to s účinností od 1. 7.
2018,
výpověď veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřené dne 2. 7. 2011 mezi obcí Dvorce a obcí
Bílčice, a to ke dni 31. 3. 2018, s tříměsíční
výpovědní lhůtou,
výpověď veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřené dne 2. 7. 2011 mezi obcí Dvorce a obcí
Křišťanovice, a to ke dni 31. 3. 2018, s tříměsíční
výpovědní lhůtou,
uzavření dodatku č. 04/2017 Smlouvy o svozu
odpadu uzavřené dne 15. 12. 2014, který uzavírají
TS Bruntál, s.r.o. a Obec Dvorce,
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 uzavření dodatku č. 10 ke Smlouvě o závazku
veřejné služby č. 7012009-09 uzavřené dne 21. 1.
2009, který uzavírají ARRIVA MORAVA a.s., jako
dopravce, a Obec Dvorce, jako objednatel,
 uzavření Dohody o narovnání, kterou uzavírají
Obec Dvorce a Vodafone Czech Republic a.s.,
 vyhlášení záměru na prodej části pozemku parc. č.
2639 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
2
výměře cca 60 m v k. ú. Dvorce u Bruntálu, na ulici
Opavská v obci Dvorce (mezi fotbalovým hřištěm a
bytovými domy Na Vyhlídce),
 prodej pozemku parc. č. 364/2 (zahrada) o výměře
2
97 m v k. ú. Dvorce u Bruntálu za výslednou
zjištěnou cenu ve výši 13.680,- Kč,
 prodej části pozemku parc. č. 204/1 díl „a“ (ostatní
2
plocha, neplodná půda) o výměře 7 m a části
pozemku parc. č. 205/1 díl „b“ (orná půda) o
2
výměře 52 m , jejichž sloučením vznikl nový
pozemek parc. č. 205/7 (ostatní plocha, neplodná
2
půda) o výměře 59 m , vše v k. ú. Dvorce u
Bruntálu, za výslednou zjištěnou cenu ve výši
2.010,- Kč.
vydalo:
 Obecně závaznou vyhlášku obce Dvorce, kterou se
zrušují obecně závazná vyhláška obce Dvorce č.
4/2003 o regulativech územního rozvoje obce
Dvorce a obecně závazná vyhláška obce Dvorce č.
2/2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č.
IV Územního plánu obce Dvorce a mění obecně
závazná vyhláška obce Dvorce č. 4/2003 o
regulativech územního rozvoje obce Dvorce,
 Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů,
 Obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování
hazardních her.
povolilo:


výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole
pro školní rok 2018/2019 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 2018/2019,
 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.
stanovilo:


že finanční prostředky „Fondu obnovy lesů ve
vlastnictví Obce Dvorce“ budou průběžně čerpány
výhradně na úhradu nákladů/výdajů spojených

s pěstební činností v lesích ve vlastnictví Obce
Dvorce,
 od 1. 1. 2018 svým neuvolněným členům za výkon
funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
 místostarosta:
11.000,- Kč,
 předseda výboru zastupitelstva obce:
3.068,- Kč,
 člen výboru zastupitelstva obce:
2.557,- Kč,
 člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
1.534,- Kč,
 že s účinností od 11. 5. 2018 bude celkový počet
zaměstnanců obce v obecním úřadu 7, z toho:

4 zaměstnanci zařazení do obecního úřadu,
kteří jsou úředníky dle zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,

3 ostatní zaměstnanci zařazení do obecního
úřadu.
pověřilo:
 Finanční výbor Zastupitelstva obce Dvorce
provedením monitorovací kontroly hospodaření
organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková
organizace“ za rok 2017, a to v termínu do 30. 6.
2018.
akceptovalo:
 písemnou nabídku k odkoupení nemovitostí
zapsaných na LV č. 448 v k. ú. Dvorce u Bruntálu
(bývalý areál dřevovýroby).
zamítlo:


žádost o koupi pozemku parc. č. 372/6 (zahrada) o
2
výměře 19 m v k. ú. Dvorce u Bruntálu,
 žádost o prodej části pozemku parc. č. 2215/5
(ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Dvorce u
Bruntálu.
vzalo na vědomí:
 rozpočtová opatření č. 3/2017, 4/2017, 5/2017,
6/2017, 1/2018 a 2/2018 v rozsahu předložených a
projednaných důvodových zpráv,
 monitorovací zprávu za rok 2016 příspěvkové
organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková
organizace“ zpracovanou Finančním výborem
Zastupitelstva obce Dvorce,
 protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly
Sociálního fondu zaměstnanců Obce Dvorce,
kterou provedl Finanční výbor Zastupitelstva obce
Dvorce dne 3. 5. 2017,
 zápisy
ze zasedání
Kontrolního
výboru
Zastupitelstva obce Dvorce konaných ve dnech 17.
9. 2017, 29. 11. 2017 a 6. 2. 2018,
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 výroční zprávu o činnosti „Základní školy a
mateřské školy Dvorce, okres Bruntál, příspěvkové
organizace“ za školní rok 2016/2017,
 finanční plán střediska obecních vodovodů,
kanalizací a čistírny odpadních vod na rok 2018,
který předložil Ing. Miroslav Balaj, správce
obecních VaK,
 zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové
organizace „Základní škola a mateřská škola
Dvorce, okres Bruntál, příspěvková organizace“ za
rok 2017,
 zprávu o činnosti a hospodaření příspěvkové
organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková
organizace“ za rok 2017,
 žádost
vedoucí
TURISTCENTRA
Dvorce,
příspěvkové organizace, o vybudování pokoje pro
personál, skladu a kanceláře, a odložilo projednání
této žádosti do příštího zasedání Zastupitelstva
obce Dvorce.

(vajíčka, kuřátka, zajíčky), konal se kurz zdobení kraslic,
konala se přednáška Policie ČR s promítáním o bezpečnosti
seniorů. Uspořádali jsme soutěž družstev v bowlingu ve
sportovní aréně v Moravském Berouně. Zatím poslední akce
byl výlet na jarní Floru Olomouc.

(Výpis všech usnesení přijatých na 16., 17., 18. a 19.
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).
Jiřina Božovská, oddělení veřejnosprávních činností
SPOLEK SENIORKLUB DVORCE
Dne 31. 10. 2017 byl pro seniory naší obce založen Spolek
Seniorklub Dvorce. Klubovna spolku se nachází v Domě
služeb v 1. patře (nad poštou). Klubovna je vybavena novým
nábytkem, pro všechny seniory je k dispozici nový počítač,
šicí stroj, výtvarné potřeby, atd.
Děkujeme za finanční podporu a sponzorské dary Obci
Dvorce, Nadačnímu fondu JUDr. Jiřího Charváta, panu Pavlu
Galčanovi, paní Dáše Máchové z Trafiky, panu Josefu
Slepánkovi, panu Rostislavu Špankovi a panu Tuan Nguyen.
V klubovně se setkáváme každé úterý od 15 do 18 hod. při
malém občerstvení, řešíme různé kvízy a testy, hrajeme
bingo a jiné společenské hry. Před vánočními svátky jsme
vyráběli vánoční ozdoby z korálků, adventní věnce, měli
jsme vánoční "besídku" s rozdáváním dárků.

Ze všech akcí pořizujeme fotodokumentaci, o činnosti
spolku Seniorklub se více dozvíte na facebooku
seniorklub.dvorce.cz
V plánu máme další aktivity – návštěvu Welnes Centra v
Bruntále, různé výlety a exkurze, letní pěší výlet do přírody
s opékáním uzenin, přednášku o pedikúře, přednášku o
zdravé výživě, přednášku o místní "LDN", výrobu voňavých
mýdel, keramický kurz, šití textilních dárků a další aktivity –
veškeré výtvarné potřeby jsou pro členy spolku zdarma,
rovněž tak vstupenky na akce a cestovné na výlety.
Spolek Seniorklub Dvorce bude pořádat různé výlety a
exkurze pouze pro členy spolku.
Tradiční celodenní zájezd autobusem pro všechny dvorecké
seniory bude snad i nadále pořádat obecní úřad.
Členem spolku se může stát každý dvorecký senior starší 60
let a osoby invalidní nebo částečně invalidní starší 50 let.
Členství ve spolku je dobrovolné, zcela zdarma, k ničemu
Vás nezavazuje, klubovnu můžete navštěvovat dle svého
uvážení. Přijďte mezi nás a sami uvidíte, že se Vám bude
mezi námi líbit. Těšíme se na každého z Vás 
Drahomíra Hostašová, jednatelka spolku

V letošním roce jsme se učili zdobit plechovky ubrouskovou
technikou, vyráběli jsme velikonoční sádrové symboly
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Jsme rádi, že se představení líbilo, obecenstvu děkujeme za
bouřlivou podporu, a již nyní připravujeme další vystoupení,
se kterým se na vás těšíme opět za rok.
Pěvecké sdružení Lobník

OKÉNKO ZE ŽIVOTA HASIČŮ 1/18
Od posledního článku v Občasníku o činnosti hasičů uběhlo
několik měsíců.
Co se tedy u nás událo. Na začátku bychom chtěli popřát
všem našim členům, kteří měli od října 2017 do února 2018
narozeniny. Jsou to: Pavel Bortl, Michal Gabčo, Petr Herold,
Leoš Kyša, Olga Vojáčková, Jirka Novák, Svaťa Teplík, Petr
Vojáček a Ivan Hebda. Hodně zdraví a osobní pohody…..

Jarní FLORA Olomouc

DVORECKÉ ZPÍVÁNÍ
Dne 17. 3. 2018 proběhl v sále Turistcentra ve Dvorcích již
4. ročník hudebně zábavného pořadu Dvorecké zpívání
organizovaný pěveckým sdružením Lobník ve spolupráci s
obcí Dvorce, tentokrát na téma Domove líbezný. Jak je z
názvu tématu patrno, zaměřili jsme se letos na písně
opěvující naší zemi, tedy Českou republiku a jednotlivé její
části, a náš domov, tedy místo, kde žijeme a kde se cítíme
prostě jako doma. Také jsme obecenstvu, které se dostavilo
v hojném počtu, blíže představili jednotlivé účinkující, kteří
se již čtvrtým rokem snaží zpříjemnit místním jedno jarní
odpoledne.
Navzdory počasí, které jaro nepřipomínalo ani vzdáleně, se
obecenstvo v sále výkonem účinkujících velmi rozjařilo. Na
začátku se předvedly děti z mateřské školky v roztomilých
kostýmcích se svým country tanečkem, který vyvolal u
publika nadšené ovace. Velkého úspěchu se dočkaly i
výkony pěveckých sborů, tedy dívčího pěveckého sboru ZŠ
Dvorce i našeho Lobníku. V rámci pořadu vystoupila i malá,
ale velmi nadějná pianistka Patricie Smékalová ze Základní
umělecké školy Dvorce, a také se letos poprvé představil
pan Zoltán Kováč, který předvedl celkem tři skladby
na saxofon s doprovodem kláves. Snad největší úspěch
zaznamenala se svým vystoupením taneční skupina Dráčata
ve zbrusu nových líbivých dresech, která svým uměním
vyvolala u obecenstva takové nadšení, že dokonce kromě
svých tří skladeb i jednu navíc přidala. Na závěr tohoto
vskutku vydařeného odpoledne jsme si všichni dohromady
zanotovali píseň opěvující krásy naší obce Dvorce.
Chtěli bychom tímto poděkovat především pěveckému
sdružení Lobník za přípravu a organizaci pořadu, ale také
všem ostatním účinkujícím, paní učitelce Ivaně Bělunkové
a dětem z Mateřské školky, paní učitelce Ivaně Hlavicové a
dětskému pěveckému sboru Základní školy Dvorce, paní
Renátě Pinkové a dětem z taneční skupiny Dráčata,
paní učitelce Janě Dvorské a její svěřenkyni Patricii
Smékalové ze Základní umělecké školy Dvorce, panu
Zoltánu Kováčovi, a dále za organizační pomoc panu
starostovi Janu Božovskému, paní Anně Hebdové, Květě
Bukovské, Leoně Kubiakové a Jiřině Božovské.

Od října jsme připravovali plán práce na r. 2018 a podali
žádosti na dotace od obce na akce v r. 2018. Byl odvezen
nasbíraný elektroodpad. Naši členové pomáhali při
organizaci lampionového průvodu.
Koncem října proběhlo jednání představitelů sborů okresu
Bruntál v Pusté Rudné hotel Paramon. Na jednání se kromě
jiného schválily nové členské příspěvky a to 200,- Kč na
člena SDH. Zároveň se konalo dvoudenní školení vedoucích
a instruktorů mladých hasičů. Od nás se účastnili Radka a
Petr Kyšovi jako vedoucí a Pepa Šimeček s Jarkem Teplíkem
jako instruktoři. Zásahová jednotka měla čtyři technické
výjezdy.
Listopad byl převážně věnován, kromě běžných povinností,
přípravě Výroční valné hromady. Zásahová jednotka měla
pět technických výjezdů.
V prosinci jsme dokončili a upřesnili plán práce na r. 2018 a
program VVH. Výroční valná hromada proběhla ve čtvrtek
28. 12. 2017 ve zbrojnici. Na úvod jsme zapálili svíčku u
Pietního kříže před zbrojnicí a minutou ticha uctili památku
zemřelých hasičů.
Na VVH jsme nejdříve hodnotili plnění úkolů ve všech
oblastech činnosti naplánovaných na r. 2017. Po
předběžných jednáních se všemi nefugujicími členy SDH,
bylo jejich členství ukončeno k 31. 12. 2017. Celkem devíti
členům. Naše členská základna se tak snížila na 23 členů,
včetně aktivních důchodců.
Tito členové za r. 2017 odpracovali na společenských akcích
a soutěžích 598 hodin. Co se týče pracovních sobot na
zbrojnici, opravách a udržování techniky popř. zajišťování
paliva apod., odpracovali 1400 hodin. V prosinci výjezdová
jednotka zasahovala u čtyř technických případů. Za celý rok
2017 vyjížděla zásahová jednotka celkem k 42 zásahům.
Hned z počátku ledna 2018 byla zásahová jednotka
povolána k pěti případům. Kroužek mladých hasičů se
schází pravidelně každý čtvrtek ve zbrojnici.
Koncem roku 2017 jsme zjistili, že pomník vojáka, který stojí
na hranici lesa u státní silnice I/46 vpravo směr Čabová, je
vyvrácený?! Protože v blízkosti byla zřejmá činnost lesních
dělníků, je nasnadě, kdo to má na svědomí. Na štěstí
pomník nebyl poškozen. V polovině ledna jsme spodní sokl
8

pomníku usadili a horní díl jsme odvezli do zbrojnice,
vysušili, očistili a vymalovali nápisy (viz. foto). Jak nám
počasí dovolí, namontujeme pomník na své místo a
upravíme okolí.

v rámci partnerské smlouvy s Gminou Strzeleczki i kolegy
z Polska. Akce byla velice vydařená a to nejen organizačně,
ale i počasí letos vyšlo na jedničku. Naši polští přátelé byli
v centru pozornosti a to díky jejich pěkným uniformám a
brigadýrkám. Po oficiálních projevech a mši, kterou
celebroval jako loni Monsignor arcibiskup Jan Graubner,
jsme se fotografovali a diskutovali s přáteli hasiči a
navazovali nové kontakty. Někteří si koupili suvenýry na
památku a něco na památku jsme věnovali i našim kolegům
z Polska. Zájezd jsme zakončili společným obědem
V příjemné Zámecké restauraci ve Velkém Týnci. Domů
jsme přijeli okolo osmnácté hodiny odpolední. Děkujeme
tímto zastupitelům obce za finanční pomoc pro uskutečnění
této akce.
Hned v pondělí 30. dubna naši členové společně s Mladými
hasiči ozdobili a postavili májku a účastnili se Pálení
čarodějnic.
V pátek 4. května jsme se zúčastnili pietního aktu při
příležitosti Osvobození Dvorců Rudou armádou, spolu s obcí
a ostatními spolky a občany. Položili jsme věnce k pomníčku
u Guntramovic, u Základní školy a na hřbitově, kde krátce
pohovořil pan starosta o událostech před 73 lety. Poté jsme
položili kytici k hrobu Polského vojáka W. Palki , kde jsem
krátce vysvětlil okolnosti o hledání, kdo to vlastně byl.
Zatím jsme u našich úřadů nic nenašli a Polská strana ještě
mlčí.

Okénko ze života hasičů 2/18
Jako v minulém článku, tak i nyní chceme hned v úvodu
popřát našim členům k narozeninám. V březnu oslavili
narozeniny pan Josef Gajdoš a Jirka Roller, v dubnu Honza
Bárky a v květnu Laďa Kašík a Jan Božovský. Hlavně hodně
zdraví a dobrou náladu.
23. března se konalo Okresní Shromáždění představitelů
sborů okresu Bruntál. Na programu bylo projednání činnosti
OSH, plnění plánu za r. 2017. Návrh plánu činnosti OSH a
návrh rozpočtu na r. 2018. V květnu proběhne opět akce
Daruj krev s hasiči. Kromě jiného byl zrušen SDH v Lichnově
pro neplnění základních povinností a celkovou nefunkčnost.
28. dubna jsme se zúčastnili již podruhé letošní 25. Hasičské
poutě na Sv. Hostýně, spolu s kolegy z okrsku SDH Roudno a

V sobotu 5. května proběhla jako každoročně Okrsková
soutěž v požárním sportu. Původně se měla konat v Mor.
Berouně, ale z technických důvodů (velká rekonstrukce
areálu u „Mlékárny“) se konala soutěž v Roudně. Před
soutěží panovala zdánlivě klidná atmosféra, ale při soutěži
to již bylo jiné. Nejvíce nervózní byli asi naši hoši, protože
díky menším zaváháním v požárním útoku měli nejhorší čas.
A tak tradičně skončili na třetím místě. Tradičně vyhráli hoši
z Granitolu (mají natrénováno, protože se účastní soutěží
Hasičské ligy) a Roudno je tradičně stříbrné. Jako vždy po
soutěži panovala výborná nálada podpořena jídlem a
opatřením proti žíni.
Po soutěži ihned navazovaly Roudenské oslavy osvobození
obce a byla zapálená úžasná vatra. Sotva jsme chtěli odjed
domů, dostali kluci hlášení o požáru, takže hajdy do práce.
Co nás ještě v květnu čeká. 12. pojedou Mladí hasiči na
zkušenou na soutěž do Nových Heřmínov a 19. do Kočova
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na Okresní soutěž v požárním sportu dorostu. V poslední
době se nám hlásí děti do hasičského kroužku, tak
doufáme, že jim ten zájem vydrží.
V sobotu 26. 5. se budeme muset rozkrájet, protože je
několik akcí najednou. Dopoledne pojedou dva naši členové
do Brna, kde se na výstavišti uskuteční sraz slavnostních a
historických praporů hasičských sborů z celé ČR. Tyto
prapory budou dekorovány stuhami, které věnuje ÚR SDH
k 100. výročí vzniku Československa.
Odpoledne se účastníme dětského dne v Bílčicích s našim
pěnidlem. Jsme také pozváni do Vrbna pod Pradědem na
oslavy 145 let od založení a zároveň budou vysvěcovat
novou hasičskou zbrojnici. Bohužel na to už nemáme lidi,
tak jim pošleme alespoň přání k jubileu i k nové zbrojnici.
V nejbližší době nainstalujeme renovovaný pomník voj.
Chalase zpět na místo v Čabovském lese u silnice I/46
vpravo, směr Olomouc.
1. – 3. června pojedou čtyři naši členové do Prahy, kde se
připojí k dalším sborům a spolu pak ve večerních hodinách
vytvoří fontánu pomocí agregátů a za doprovodu hudby.
Fontána bude vytvořena na počest stého výročí vzniku ČSR
v r. 1918. Veškeré náklady účastníků hradí Min. vnitra ČR.
Zásahová jednotka měla od února do května 3 výjezdy k
požárům. Během měsíce dubna byl opraven agregát v Mor.
Berouně u Hrdličků.

Ani tíseň z hrozícího obležení Paříže (1871) ho nedonutila
k opuštění svého ateliéru, z něhož hladový a mrznoucí,
sledoval záblesky německých kanónů a dopadající granáty.
Po válce se rozhodl z Paříže odejít. Po dlouhém hledání
nalezl svůj domov v Bernu (Švýcarsko), kde se již
v pokročilém věku ještě oženil. Jeho manželka Julie byla
dcerou univerzitního profesora Pabsta. Z manželství vzešel
syn. Několik týdnů po smrti manželky ji 12. Ledna 1878
následoval do hrobu.
Přes skvělé úspěchy zůstával skromným. Ve sbírkách
Belvederu nachází se jím malovaný portrét dona Petra
z Brazílie. Četné jeho obrazy zdobí sbírky rakouských
sběratelů.
Farnímu kostelu ve Dvorcích věnoval obraz Madony, který
visel vedle hlavního oltáře, když byl kostel po požáru (1834)
znovu postaven (nyní je v Slezském museu v Opavě spolu
s obrazem „Kominík nad střechami Paříže“). Slezské
museum uspořádalo krátce výstavu jeho třiceti obrazů ze
soukromých sbírek.
Brožura, kterou vydalo Národní museum V Rio de Janeiro,
kde pracovala historička Zuzana Trepková Paternostro
původem ze Slovenska, která právě v tomto buletinu
napsala o F. S. Krumholzovi. Na přední straně buletinu je
obraz F. S. Krumholze brazilské šlechtičny Jeronima
Mesquita de Aguiar (1851), olej o rozměrech 116 x 90 cm.

Za SDH Bc. Josef Gajdoš – starosta
SLAVNÍ RODÁCI – VÝROČÍ
Malíř Ferdinand Krumholz
Nar. 7. května 1810 ve Dvorcích v domě č. 10 na Náměstí,
syn majitele hospodářství a poštmistra Engelberta
Krumholze. Jeho život byl dosti pohnutý. Byl žákem
vídeňské malířské akademie, aby se udržel, maloval
z počátku portréty na slonovou kost za 5 zlatých. V letech
1830 – 1835 žil v Itálii v nejúspornějším studiu. Ke konci
studia odešel do Paříže, kde za své umění obdržel od
Ludvíka Filipa, zlatou medaili.
Jeho obrazy se vyznačují přesností kresby a elegancí štětce.
Byl vynikajícím mistrem portrétu. Nouze ho přivedla
k tomuto odvětví umění. Jemu zůstal věrný, neboť si od něj
sliboval získání prostředků k uspokojení jeho tužby cestovat
a poznávat svět.
Tak se odebral nejdříve do Lisabonu (1844), kde jako dvorní
malíř královny Marie de Gloria obdržel a provedl četné
zakázky. V r. 1848 se vrátil na krátký čas do svého rodiště. V
červenci téhož roku vstoupil v Terstu na loď do Brazílie a po
tříměsíční plavbě s nevýslovným nebezpečím v boji
s bouřemi a piráty dosáhl cíle své cesty. Po tříletém pobytu
v Brazílii se vrátil do Paříže a v roce 1854 nastoupil na cestu
lodí do Východní Indie.
Tak jako v Rio de Janeiro, i v Kalkatě velmi trpěl tamějším
podnebím. Byl blízek smrti a během tamější revoluce pozbyl
část svého namáhavě nabytého jmění. Po svém bloudění
vrátil se k trvalému pobytu do Paříže, aby v klidné samotě
mohl žít pro své umění a studium.

Excelence dr. Vilhelm August rytíř Hartel
Nar. 28. 5. 1839 ve Dvorcích v domě č. 10 v ulici později
pojmenované Hartlova.
Působil jako profesor na vídeňské univerzitě od r. 1872. V r.
1882 byl povýšen do stavu šlechtického, od r. 1896 byl
sekčním šéfem ministerstva vyučování a v r. 1900 – 1905
ministrem kultury a vyučování.
Uveřejnil význačná studijní díla o Homérovi, Démosthenovi,
o athénském právu a dokumentaci a přepracoval v základě
řeckou školní gramatiku od Curtia. Tato gramatika byla na
všech rakouských gymnasiích a dosáhla dvaceti vydání.
Zemřel 14. 1. 1907 ve Vídni. Na jeho rodném domě byla
umístěna pamětní deska.
Snad největší zásluhou dr. Hartla jako ministra školství je, že
prosadil právo žen – lékařek na samostatné provozování
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lékařské praxe. Do té doby mohly působit v nemocnicích
nebo zdravotních zařízeních jen jako podřízené lékařské
síly.
Jako třetí promovaná lékařka v Rak. Uhersku (17. 3. 1902),
ale první v Českých zemích, a první se soukromou praxí,
byla MUDr. Anna Honzáková z Kopidlna nar. 16. 11. 1875,
zemřela 13. 10. 1940 v Praze.
Z historie Dvorců
Svěcení větroně ve Dvorcích na náměstí v r. 1935. Létalo se
z kopce u Guntramovic a ze svahu od Rejchartic. Na
fotografii jsou vidět domy ze severovýchodní strany (dnes
tam stojí OÚ ).

INZERCE
SZZ
Krnov
přijme
do
pracovního
ošetřovatelku/sanitářku pro pracoviště Dvorce.

poměru

Požadujeme: odbornou
způsobilost
k
výkonu
zdravotnického povolání, praxe v oboru výhodou,
samostatnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost, morální
bezúhonnost (výpis z RT).
Nabízíme:
práce na lůžkovém oddělení v směnném provozu, platové
zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. dle praxe,
nástup možný ihned.
Kontakt: Tavandzi Šárka, náměstkyně pro ošetřovatelskou
péči, tel.:554 690 123, tavandzi.sarka@szzkrnov.cz nebo
vrchní sestra OOP Bc. Ivanová Zuzana, tel. 603557223,
ivanova.zuzana@szzkrnov.cz

JAKOU CENU MÁ ELEKTROODPAD?

Zapsal Bc. Josef Gajdoš

Fotbalisté Spartaku Dvorce zvou své příznivce ke
zbývajícím zápasům jarní části III. B třídy okresu Bruntál.
Rozpis III. třída skupina B MUŽI - jaro 2018
22. kolo sobota 05.05.2018 16:30 Moravskoslezský Kočov Dvorce
14. kolo sobota 12.05.2018 16:30 Ryžoviště - Dvorce
15. kolo sobota 19.05.2018 17:00 Dvorce - Dětřichov
nad Bystřicí
16. kolo sobota 26.05.2018 17:00 Leskovec - Dvorce
12. kolo sobota 02.06.2018 17:00 Dvorce - Lomnice
17. kolo sobota 23.06.2018 15:30 Dvorce - Milotice
Domácí utkání odehraje TJ Spartak Dvorce ve svém
fotbalovém areálu na Opavské ulici.
 Zájemci o působení v týmu jako aktivní hráči
se mohou hlásit každý pátek v podvečer
na tréninku tamtéž.
 Během domácích utkání je k dispozici bufet bohatě
zásobený teplou i studenou kuchyní, alko i nealko
nápoji a s pohodlným zázemím oddílové klubovny.
 Vstupné na domácí utkání je symbolických 10,- Kč
VŠICHNI JSTE CO NEJSRDEČNĚJI ZVÁNI KE SPOLEČNÝM
SPORTOVNĚ-SPOLEČENSKO-KULTURNÍM ZÁŽITKŮM


Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřejmost
recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité máme, že
stejně tak by tomu mělo být i u elektrozařízení, i když toto
tvrzení neplatí na sto procent. Starou pračku, televizi nebo
ledničku bychom se asi do popelnice vyhodit nepokoušeli.
U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je
do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak
běžných věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky,
fény či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem
vejdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat
speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý den,
tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada
z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich
těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi
náročná. Nezbývá než začít s přírodními zdroji šetřit a
recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů.
Recyklací malých domácích spotřebičů, mobilních telefonů
nebo počítačů je možné získat zlato, stříbro, měď a další
vzácné kovy. O všechny tyto suroviny je na trhu velký zájem
a firmy, které sbírají právě tento typ elektroodpadu, je
mohou dobře zpeněžit. Tento elektroodpad má pozitivní
ekonomickou hodnotu. Neplatí to ale o všech vyřazených
elektrozařízeních. Zpracováním vysloužilých světelných
zdrojů nejen že nejde nic vydělat, naopak jejich recyklace
něco stojí. Neobsahují žádné cenné suroviny, ale zato malé
množství rtuti, jejíž zpracování je velmi nákladné. V tomto
případě hovoříme o negativní ekonomické hodnotě
elektroodpadu.
Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu z úsporných
zářivek – plasty na výrobu různých plastových komponentů,
kovy pro kovovýrobu, sklo jako technický materiál.
Vyčištěná rtuť poslouží znovu v průmyslové výrobě.
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Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v naší
obci Dvorce a nevyhazujte úsporné zářivky do směsného
odpadu.
V naší obci můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve
sběrném dvoře na ulici Partyzánská 168 a to každou středu
od 15.00 do 16:00 hod. nebo je lze zanést do malé sběrné
nádoby, která je umístěna v budově obecního úřadu.
Zpětný odběr světelných zdrojů pro naši obec zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice
funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně
hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i
samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční
prostředky, které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci
nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.


NEJLEPŠÍ Z NEJLEPŠÍCH
V sobotu 13. ledna 2018 proběhl v prostějovském
Národním domě XXIII. ročník Galavečera českého turfu.
V tento večer se oceňovali nejlepší koně a jezdci z uplynulé
dostihové sezóny. Vrcholem večera bylo vyhlášení
nejprestižnější kategorie Kůň roku, kterou získal osmiletý
valach TRIP TO RHODOS trénovaný ve Dvorcích. Navíc ještě
získal ocenění v kategorii Nejlepší starší kůň a Nejlepší
vytrvalec.

Trip to Rhodos je od svých dvou let připravovaný Pavlem
Tůmou právě ve Dvorcích. Zúčastnil se třiceti dostihů,
z toho jedenáctkrát vyhrál a sedmnáctkrát se umístil na
dotovaných pozicích. Dohromady vydělal 7 840 560 Kč.
Účastní se dostihů pouze ve Francii, Itálii a Německu a
všechno to jsou dostihy nejvyšší úrovně a na super
vytrvalecké distanci, tedy od 2 400 m až po 4 100 m. Na
podzim loňského roku obsadil třetí místo v nejbohatším a
nejprestižnějším evropském dostihu Qatar Prix du Cadran
konaný v Paříži. Tohoto dostihu se účastní jen ti nejlepší
vytrvalci z Francie, Anglie, Německa a Trip to Rhodos, jehož
trénink se odehrává výhradně jen ve Dvorcích, se dokázal
prosadit v tak vysoké konkurenci ve Francii.

Ocenění obdržel i na překážkách nikdy neporažený Arkalon,
který vyhrál v anketě Nejlepší proutěnkář. Jeho kariéra je
v počátcích. Loňské starty byly jeho první v překážkové
kariéře a byly úspěšné. Dokázal se prosadit v dostizích
nejvyšších kategorií v Pardubicích a v italském Miláně.
Dvorecký kopcovitý terén je totiž dokonalým místem pro
trénink překážkových koní.
Nejen tito dva, ale i další koně, připravované Pavlem Tůmou
ve Dvorcích, sbírají úspěchy. Připomenout by se měl ještě
jeden velký úspěch – vítězství v Českém derby. Vyhrát derby
je snem každého trenéra, majitele i jezdce a 25. června
2017 ryzák jménem Joseph jako první proběhnul kolem
cílového mezníku a splnil sen svému trenérovi i majiteli.
Dvorecký
terén,
krajinná rozmanitost
a příjemné prostředí
je dokonalým místem
pro
trénink
dostihového
koně.
Náročný
profil
pomáhá
k fyzické
kondici potřebné pro
dostihy
a
klidné
přírodní
prostředí
zase
k psychické
regeneraci,
tolik
důležité pro výkon
dostihového
koně.
Právě díky dvorecké
krajině to našim
svěřencům můžeme
nabídnout.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří nás
podporují, těm, kterým nevadí koně ve Dvorcích, ale i těm
občanům, kteří už tolik nepřejí a občas hodí nějaký ten
klacek pod nohy.
Děkujeme!
PT team a DS Dvorce
POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN
Všechny děti a rodiče zveme v sobotu 9. června 2018 na
Dětský den, který se bude konat v areálu TURISTCENTRA
Dvorce od 14.00 hodin. Pro děti budou připraveny
soutěže, různé atrakce, hrát bude kapela Kamínek
z Moravského Berouna a vystoupí westernové sdružení
z Orlové. Odpoledne zakončí již tradičně naši hasiči.
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