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Informace starosty
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Vážení spoluobčané,
máme za sebou letošní komunální volby, a dne 30. 10. 2018
také proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva obce
Dvorce. Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří k volbám
přišli, protože prokázali, že jim dění v naší obci není
lhostejné. Pro mne osobně je 297 získaných hlasů nesmírně
zavazujících a chtěl bych touto cestou za projevenou důvěru
poděkovat. Moje poděkování patří také novému
zastupitelstvu, které mi osmi hlasy projevilo důvěru, a já
jsem s velikou pokorou funkci starosty přijal. Jsem velice
vděčný za to, že pro Vás všechny mohu dále pracovat, a
budu se snažit svou funkci vykonávat tak, jak nejlépe
dovedu. Věřím, že mi v tom bude nápomocen nejenom
staronový místostarosta pan Ing. Jan Peter, ale i celé
zastupitelstvo naší obce. Všechny nás čeká především
náročná práce a pracovní nasazení celého týmu prověří již
listopad, kdy musíme připravit rozpočet obce na rok 2019, a
měli bychom se dohodnout na akcích, které bychom chtěli v
následujících letech realizovat. V prosinci také proběhne
veřejné zasedání zastupitelstva, na němž budeme muset
projednat a schválit velké množství dokumentů, včetně
připravovaného rozpočtu obce. Proto do této práce přeji
novému zastupitelstvu hodně pevného zdraví, selského
rozumu a jen šťastnou ruku při všech náročných
rozhodováních. Výpis volebních výsledků i usnesení
ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva
naleznete v tomto výtisku Občasníku.
Co se v naší obci událo v posledních týdnech:
Jsem nesmírně rád, že ještě minulé zastupitelstvo podpořilo
opravu místní komunikace na ulici Nádražní, a že jsme tak
mohli navázat na opravenou silnici na Guntramovice.
Doufám, že nový povrch potěší nejenom obyvatele této
ulice, ale vzhledem ke klidné části obce také příznivce
kolečkových bruslí a skateboardů.

Dovolte mi touto cestou poděkovat dvorecké farnosti a
Ostravsko-opavské diecézi za krásně opravený objekt fary.
Na příští rok se připravuje rekonstrukce historických varhan
v kostele sv. Jiljí, na kterou se bude diecéze snažit získat
dotaci. Snad se v budoucnu najdou finance i na dokončení
opravy fasády zbytku kostela a hospodářského objektu.

Všem občanům chci poděkovat za nemalou účast při
realizovaných kulturních i společenských akcích. Ať již to
bylo 100. výročí vzniku samostatného Československa, kdy
jsme u školy vysadili památeční lípu T. G. Masaryka, tak i
připomínka 100. výročí ukončení 1. světové války, kdy jsme
v rámci lampionového průvodu uctili památku všech obětí u
památníku na Olomoucké ulici. Poděkování patří také našim
hasičům, kteří při těchto akcích aktivně pomáhali, a
výborné dechovce z Dolních Životic.

V areálu bývalého Dřevoslohu jsme vyčistili a osvětlili
panelovou plochu, která již slouží jako parkovací místo pro
majitele automobilů, kteří doposud k parkování využívali
volné prostranství na křižovatce ulic Komenského, Úzká a
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28. října. Věřím, že právě tato zpevněná plocha bude
mnohem komfortnější než rozbahněný trávník, i když
připouštím, že pro méně zkušené řidiče to bude zpočátku
trošku náročnější.


V sobotu 17. 11. 2018 se před TURISTCENTREM Dvorce
konalo setkání „DVORCE VÍTAJÍ BORCE“ s vítězným koněm
128. Velké pardubické Tziganem du Berlais ze stáje Dr.
Charváta, kterého sedlal Jan Faltejsek a ve Dvorcích ho
trénuje Pavel Tůma. Přes chladné počasí, které zpříjemnil
podávaný guláš a svařáček, jsme si mohli na promítacím
plátně připomenout medailonek tohoto koně i celý náročný
dostih. Po předání dárků následovala autogramiáda Jana
Faltejska a zájemci se mohli s těmito borci vyfotografovat.
Překvapil nás obrovský zájem příznivců dostihového sportu
nejenom z naší obce, ale i širokého okolí.

prodejců energií a pochybných výrobků vnutit se především
k seniorům a poškodit je nevýhodným prodejem. Ti, kteří
mají zájem si tuto nálepku umístit na dveře, nebo poštovní
schránku svého domu, si ji mohou bezplatně vyzvednout na
našem úřadě v kanceláři paní Kamily Balajové. Nálepka Vás
sice před nekalými
praktikami neochrání,
ale může tyto prodejce
alespoň upozornit na
to, že se pohybují na
hraně zákona. Vy se
ochráníte tím, že je
nepustíte
za
práh
Vašeho domu či bytu a
případně je upozorníte,
že pokud neodejdou,
tak zavoláte policii.
Buďte prosím ostražití, protože přichází předvánoční
období, kdy tito „šmejdi“ rádi útočí na Vaši důvěřivost.


Výtažek z usnesení přijatých na 21. zasedání Zastupitelstva
obce Dvorce konaném dne 20. 9. 2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
schválilo:

Závěrem si Vás dovoluji pozvat na již tradiční akci
„Rozsvícení vánočního stromečku“, která se bude konat
v sobotu 1. prosince 2018 od 15.30 hodin na našem
náměstí. Podrobný program, který bude určený jak pro děti,
tak i pro dospělé, najdete na plakátku v tomto Občasníku.
Jan Božovský, starosta
Samolepky zdarma
Uživatelé bytových domů v naší obci si už určitě všimli, že
jim na vstupních dveřích přibyla nálepka, která upozorňuje
na ZÁKAZ PODOMNÍHO A POCHŮZKOVÉHO PRODEJE,
VČETNĚ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB na celém území naší obce.
Je to reakce na stále se opakující pokusy některých

 rozbor hospodaření Obce Dvorce za období leden
až srpen 2018 podle výkazu pro hodnocení plnění
rozpočtu Fin 2-12 M, dosažené příjmy po
konsolidaci 26.990.996,18 Kč, což je 65,24 %
rozpočtu po změnách, a čerpané výdaje po
konsolidaci 26.120.479,85 Kč, což je 48,00 %
rozpočtu po změnách. Stav na běžných účtech ke
konci vykazovaného období činil 31.374.521,45 Kč,
 poskytnutí investiční dotace ve výši 7.500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 na výdaje
spojené s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům
na adrese Na Aleji 291, 793 68 Dvorce, ze
stávajícího kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním za zdroj tepla podporovaný v rámci
dotačního programu "Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji - 2. výzva",
 poskytnutí investiční dotace ve výši 7.500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 na výdaje
spojené s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům
na adrese Na Aleji 313, 793 68 Dvorce, ze
stávajícího kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním za zdroj tepla podporovaný v rámci
dotačního programu "Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji - 2. výzva",
 poskytnutí investiční dotace ve výši 7.500,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 na výdaje
spojené s výměnou zdroje tepla pro rodinný dům
na adrese Opavská 312, 793 68 Dvorce, ze
stávajícího kotle na pevná paliva s ručním
přikládáním za zdroj tepla podporovaný v rámci
dotačního programu "Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji - 2. výzva",
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 poskytnutí finanční dotace ve výši 5000,- Kč
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2019 pobočnému
spolku „Český svaz včelařů z.s., základní organizace
Křišťanovice“ na provozní náklady spojené
s chovem včel a prevenci před onemocněním
včelstev,
 změnu účelu poskytnutí dotace poskytnuté
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 pobočnému
spolku „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů
Dvorce“, takto:
a) 14.756,60 Kč – 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),
b) 5.243,40 Kč – 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),
 změnu účelu poskytnutí dotace poskytnuté
z rozpočtu Obce Dvorce v roce 2018 ve výši
96.000,- Kč spolku „Spolek Seniorklub Dvorce“ na
úhradu výdajů spojených s činností příjemce v roce
2018 (tzn. výdaje na výtvarný materiál, stolní hry,
předplatné časopisů, úhrady lektorům za
přednášky a kurzy, cestovné a vstupné na zájezdy,
exkurze a sportovní aktivity, občerstvení,
kancelářské potřeby, úklidové prostředky, provoz
internetu, stolní počítač, monitor, multifunkční
tiskárnu, stolní lampy, magnetické popisovací
tabule, lékárničku s vybavením, šicí stroj,
chladničku,
projektor,
promítací
plátno,
sodastream, pomůcky na výtvarnou činnost a
nádobí),
 poskytnutí jednorázové finanční odměny paní J. R.
ve výši 1000,- Kč a paní M. Z. ve výši 1.000,- Kč za
výkon
funkce
člena
Finančního
výboru
Zastupitelstva obce Dvorce v roce 2018,
 poskytnutí jednorázové finanční odměny panu B.
B. ve výši 3000,- Kč za výkon funkce člena
Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Dvorce
v roce 2018.
vydalo:
 Obecně závaznou vyhlášku o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Dvorce,
 Řád veřejného pohřebiště obce Dvorce.
vzalo na vědomí:


rozpočtové opatření č. 5/2018 v rozsahu
předložené a projednané důvodové zprávy,







monitorovací zprávu za rok 2017 příspěvkové
organizace „TURISTCENTRUM Dvorce, příspěvková
organizace“ zpracovanou Finančním výborem
Zastupitelstva obce Dvorce,
zápisy
ze zasedání
Kontrolního
výboru
Zastupitelstva obce Dvorce konaných ve dnech
3. 5. 2018, 20. 7. 2018 a 18. 9. 2018,
schválený závěrečný účet svazku obcí Bruntálsko
za rok 2017 včetně „Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku
obcí DSO Bruntálsko, IČ: 04690290 za rok 2017“ a
„Zápisu z revizní komise ze dne 10. 11. 2017“.

Výtažek z usnesení přijatých na USTAVUJÍCÍM zasedání
Zastupitelstva obce Dvorce konaném dne 30. 10. 2018
Zastupitelstvo obce Dvorce:
určilo:
 že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva obce uvolněn.
schválilo:
 veřejný způsob volby starosty a místostarosty
postupem
uvedeným
v jednacím
řádu
Zastupitelstva obce Dvorce,
 zvolení jednoho místostarosty.
zřídilo:
 finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor
bude tříčlenný a kontrolní výbor tříčlenný.
zvolilo:
 starostou obce Dvorce pana Jana Božovského,
 místostarostou obce Dvorce pana Ing. Jana Petera,
 předsedou finančního výboru pana Mgr. Petra
Červinku,
 předsedou kontrolního výboru paní Mgr. Jitku
Krajkovičovou,
 členy finančního výboru paní Janu Ridlovou a paní
Olgu Vojáčkovou,
 členy kontrolního výboru paní Mgr. Jiřinu
Bodlákovou a pana Ing. Bronislava Böhma.
stanovilo:
 odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
15.000,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
ode dne 1. 11. 2018 a v případě zvolení nového
místostarosty ode dne jeho zvolení do funkce
místostarosty,
 odměnu svým neuvolněným členům za výkon
funkce předsedy výboru/komise ve výši 3068,- Kč
za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne
1. 11. 2018 a v případě zvolení nového předsedy
výboru/komise ode dne jeho zvolení do funkce
předsedy výboru/komise,
 odměnu svým neuvolněným členům za výkon
funkce člena výboru/komise ve výši 2557,- Kč za
měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 1. 11.
2018 a v případě zvolení nového člena
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výboru/komise ode dne jeho zvolení do funkce
člena výboru/komise,
 odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce bez dalších funkcí ve výši
1534,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
ode dne 1. 11. 2018 a v případě nastoupení
náhradníka na uvolněný mandát ode dne složení
slibu,
 že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za kterou mu
náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem
obce.
zmocnilo:
 starostu obce po dobu trvání jeho funkčního
období ke schvalování rozpočtových opatření v
plném rozsahu s tím, že provedená rozpočtová
opatření budou předkládána vždy na nejbližším
zasedání Zastupitelstva obce Dvorce na vědomí.

šlapal a druhý navazoval spojení buď telegrafické, nebo
fonické. Pro velmi krátké vlny jsme měli vysílací zařízení s
výkonem 2 waty, se kterým jsme jezdili na Malý Roudný a
zapojovali se tak do mezinárodních závodů.
Před 40 lety jsme začali s ROB (radiový orientační běh) a v
rámci okresu dosahovali pěkných výsledků. Pomocí
zaměřovacího přijímače závodník vyhledával v terénu pět
vysílaček. Hodnotil se dosažený čas a počet vyhledaných
vysílaček. Tři roky se okresní kolo v ROB pořádalo ve
Dvorcích.
Soutěžící: Ivana Krejčí, Bronislava Bečicová, Barbora
Pešáková, Martina Krajcrová, Jarmila Kamlarová, Andrea
Bečáková, Jiří Mach, Pavel Bečica, Vít Pešák, Pavel Kopřiva,
Česlav Taranza. Ti nejlepší se zúčastnili také několikrát
krajských přeborů.

vzalo na vědomí:
 rozpočtové opatření č. 6/2018 v rozsahu
předložené a projednané důvodové zprávy,
 základní pravidla postupů souvisejících se
zpracováním osobních údajů v samostatné a
přenesené působnosti obce v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních
údajů), která tvoří přílohu tohoto usnesení, a
uložilo jednotlivým členům zastupitelstva obce a
jednotlivým členům výborů zastupitelstva obce,
aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování
těchto pravidel, a starostovi obce zajistit
dodržování těchto pravidel při zpracování osobních
údajů obecním úřadem a jednotlivými členy komisí
zřízených dle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a při plnění smluv, jejichž předmětem je
zpracování osobních údajů.
(Výpis všech usnesení přijatých na 21. zasedání a
ustavujícím 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


Několik výročí
Před 60. lety byl ve Dvorcích ustaven Svazarmem (Svaz pro
spolupráci s armádou) radioklub OK2KOE, který měl mimo
jiné za úkol i naučit brance telegrafii v rámci předvojenské
výchovy.
Vysílací techniky v té době bylo velice málo. Pro krátké vlny
se používala z armády vyřazena radiová stanice RM-31, kde
se pomocí dynama šlapáním vytvářelo napájení. Jeden tedy
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25 let již dostávají radioamatéři všech kontinentů včetně
Antarktidy QSL lístky (potvrzení o navázaném spojení) s
pohledem na Dvorce z letadla. QSL lístků bylo již odesláno
radioamatérům na 5 000 ks.

90 let uplynulo od katastrofy vzducholodi ITALIA při
zpáteční cestě od Severního pólu. Radioamatéři Itálie a
Česka se dohodli, že k tomuto výročí vydají diplom. Jakmile
byly zveřejněny podmínky pro získání tohoto diplomu,
nastal v éteru "šumraj". Pro představu je to tak, jako by na
jednoho volalo 20 jiných. Zapojili jsme se do tohoto
zápolení a tento diplom jsme získali.

Toto je velmi stručné shrnutí činnosti spolku Radioklubu
Dvorce. Pokud by měl kdokoliv zájem o tuto činnost, může
se bez přihlašování zúčastnit s námi mezinárodních závodů
na VKV, nebo se podívat, jak se navazuje spojení s jinými
amatéry.
Za Radioklub Dvorce Vilibald Kopřiva


VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE DVORCE
KONANÝCH VE DNECH 5. a 6. 10. 2018
Počet osob zapsaných v seznamu voličů
1090
Celkový počet voličů
570
Celkový počet platných hlasů
4712
Účast v %
52,29 %
------------------------------------------------------------------------------Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení

pořadí na HL

počet hlasů

Volební strana č. 1 - Občanská demokratická strana
(počet hlasů pro stranu: 772)
1.
Ing. Jan Peter
1.
144
Volební strana č. 2 - Nezávislí dvorečtí patrioti
(počet hlasů pro stranu: 386)
bez mandátu
Český radioklub a DX klub k výročí 100 let od vzniku
Československa vydávají diplomy a aktivují tak
radioamatéry ke zvýšené činnosti na amatérských pásmech.
I zde se nám podařilo splnit podmínky k vydání diplomu a
máme je. O tento diplom byl obrovský zájem jak z řad
českých radioamatérů, tak i amatérů všech kontinentů. Dá
se říct, že na amatérských pásmech proběhlo připomenutí
tohoto výročí velmi dobře.

Volební strana č. 3 - Strana pro otevřenou společnost
(počet hlasů pro stranu: 929)
1.
Mgr. Jitka Krajkovičová
1.
144
2.
Mgr. Jiřina Bodláková
2.
143
Volební strana č. 4 - Dvorečtí hasiči s příznivci
(počet hlasů pro stranu: 640)
1.
Olga Vojáčková
8.

165

Volební strana č. 5 - Komunistická strana Čech a Moravy
(počet hlasů pro stranu: 405)
1.
Antonín Kunčar
2.
117
Volební strana č. 6 - Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj
obcí a měst
(počet hlasů pro stranu: 1580)
1.
Jan Božovský
1.
297
2.
Mgr. Petr Červinka
2.
178
3.
Helga Kapsová
3.
171
4.
Bc. Zdeňka Šmahelová
4.
137
Zpracoval Pavel Kopřiva
5

PATRIOTI DÍKY
Děkuji devítce členů sdružení nezávislých kandidátů
„Dvorečtí Patrioti“ za odvahu jít „do toho“. Děkuji také
našim voličům, za hlasy pro rozum a cit, které se vždy těžko
prosazují proti ….
Za Patrioty Bc. Josef Gajdoš


Prostřednictvím systému EKOLAMP se během loňského
roku podařilo recyklovat 727 tun světelných zdrojů, tedy
téměř 5 milionů kusů zářivek a výbojek. To představuje až
25 kg rtuti, která by jinak mohla znečistit vodu o objemu
dvou Slapských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a
přírodu naší obce a nevyhazujte úsporky do koše.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP

Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné zářivky ani
výbojky rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný
odpad. Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale
navíc obsahují i malé množství rtuti, a proto nesmějí
skončit na skládce, odkud by rtuť mohla uniknout do půdy,
ovzduší a spodních vod.
Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg
jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla
ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je
v úsporných zářivkách obsažena i řada druhotných surovin:
hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít
v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou
například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové
komponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána
v průmyslové výrobě. Sklo se používá zejména jako
technický materiál. Znovu je tak možné pro další výrobu
použít více než 90 % materiálu, ze kterého byla zářivka
vyrobena.
Odneste úsporku „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou úsporkou naložit a kde
ji odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme.
Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elektro obchodě
při nákupu nové. Úsporku můžete také odnést do malé
sběrné nádoby, která je umístěna v budově obecního
úřadu.
Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším
elektroodpadem odvézt do sběrného dvora na ulici
Partyzánská č. p. 168 ve Dvorcích, každou středu od 15:00
do 16:00 hod. Obsluha sběrného dvora ji zdarma převezme
a vloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr zářivek pro naši obec Dvorce zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice
funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst, přispívá
na náklady provozu sběrného místa, plně hradí přepravu
sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetří obec Dvorce finanční prostředky,
které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci
nebezpečných odpadů.
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Hasiči se připravují na zásahy se záchranáři
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
připravuje společně s vybranými jednotkami, mezi
které byla zařazena i ta naše, projekt poskytování
předlékařské první pomoci. Dvorce a jejich okolí patří
mezi několik oblastí našeho okresu, kde dojezdové
časy záchranky překračují zákonem stanovený limit
dvaceti minut, a to především v zimních měsících.
Z tohoto důvodu Hasičský záchranný sbor uvažuje o
možnosti využití místních jednotek k výjezdům k život
ohrožujícím stavům.
Dne 19. 10. 2018 proběhlo v našem TURISTCENTRU
úvodní školení členů
výjezdových jednotek
dobrovolných hasičů obcí Dvorce, Budišov nad
Budišovkou a Lomnice, které bylo zaměřeno na
poskytování první pomoci při život ohrožujících
stavech. Školení bylo plně v režii ostravských
profesionálních záchranářů, kteří se zaměřili jak na
teoretickou přípravu, tak i na praktický nácvik
skutečných situací. Pokud dojde k dohodě se

Úplné znění „Řádu veřejného pohřebiště obce Dvorce“
je vyvěšeno ve vývěsní skříňce před vstupem na
hřbitov a také na stránkách obce Dvorce na tomto
odkazu:
http://www.obecdvorce.cz/obecni-urad/dokumentya-formulare/

Sběrné místo
Sběrné místo na ulici Partyzánská č. p. 168 je přístupné
každou středu od 15:00 hod. do 16:00 hod.
Na sběrné místo lze odložit:
objemný odpad, směsný komunální odpad, kovy,
papír, plasty, sklo, veškeré elektrozařízení, jedlé oleje,
barvy, ředidla, lepidla, autobaterie, baterie a svítidla.
Na sběrné místo nelze odložit:
veškerý stavební odpad. Tento odpad lze uložit pouze
na skládku TKO v Rejcharticích, jejímž provozovatelem
je AVELI ECO s.r.o., Olomouc, tel.: 604 444 345,
případně na jinou komunální skládku v okolí.

Vánoce se blíží a malý dárek potěší

zřizovateli předurčených jednotek, budou tyto
z prostředků kraje dovybaveny příslušnou technikou
pro akutní poskytování první pomoci. Obce jako
zřizovatelé výjezdových jednotek byly požádány o
osvětu tohoto připravovaného systému. Jde o to
informovat občany, že by se do budoucna mohlo stát,
že k nim při akutním stavu dorazí dříve proškolení
hasiči, které samozřejmě budou následovat
profesionální záchranáři. Také jde o to ujistit občany,
že tento systém nijak nenahrazuje poskytování první
pomoci složkami záchranné služby, ale nabídne větší
jistotu a především šanci pacientům postiženým
například zástavou životních funkcí v tom, že k nim
první pomoc dorazí co nejdříve.

Pro všechny fandy krásných hrníčků jsme před
Vánocemi připravili
také jeden „náš“
dvorecký. Máme
zadánu výrobu asi
50 ks, ale pokud
budete mít zájem si
hrníček objednat,
nahlaste si počet
kusů na obecním
úřadě
u
paní
Kamily Balajové.
Cena hrníčku je
150 Kč za kus.

Fotografie z „Dušičkového koncertu při svíčkách“
s pěveckým sdružením VOCALLICA, který se uskutečnil
dne 2. 11. 2018 v kapli sv. Kateřiny na místním
hřbitově.

Jan Božovský, starosta

Řád veřejného pohřebiště obce Dvorce
Od 1. listopadu 2018 nabyl účinnosti nový „Řád
veřejného pohřebiště obce Dvorce“, kde je mimo jiné
stanoven přístup na veřejné pohřebiště takto:




v zimním období:
8:00 hod. – 21:00 hod.
v letním období:
7:00 hod. – 22:00 hod.
v den Památky zesnulých, včetně předcházející
soboty a neděle:
7:00 hod. – 22:00 hod.
7

8

