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Milí spoluobčané,
zima sice ještě občas zakryje zem svojí nadílkou, ale ptáci už zpívají o tom, že jaro je na dosah.
Přicházíme s informacemi týkající se naší obce.
V úvodu bychom Vás chtěli jménem HZS Dvorce požádat o nepotřebné, nefunkční, nicméně
kompletní elektrospotřebiče. Zítra, tj. sobotu 04.03.2017 během dopoledne budou projíždět hasiči
naší obcí a spotřebiče sbírat. Můžete je odložit na chodník před dům ( u těch větších – lednice,
televize, pračky atp.), popř. na víko popelnice. popř. je možné nahlásit na obci, že se u Vás mají
zastavit.
Chtěli bychom vyzvat ještě ty, kteří nemají zaplaceno za svoz komunálního odpadu, aby tak
obratem učinili. Technické služby nám vyšly maximálně vstříc v možnostech vývozu, teď je také
na nás, abychom za službu zaplatili. Takový způsob se podobá tzv. ISNO (inteligentní systém
nakládání s odpady), který je v našem okrese zaveden prozatím jen v obci Valšov a Roudno. Každá
domácnost má však vlastní nádobu na komunální odpad, plasty a papír. Nádoby se vyváží až jsou
naplněné a odměna z výtěžku za obaly (plasty a papír) jde poté do jednotlivé domácnosti. Tento
způsob je však založen na chuti odpad skutečně třídit. My se prozatím do tohoto systému
nehlásíme, ale možná nastane doba, že tento způsob bude běžný ve všech obcích. Čas ukáže.
Někteří občané však mají stále problém rozpoznat, který odpad a kam patří:
Žlutý kontejner - plasty – sem patří folie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od mléčných výrobků, balící folie
od spotřebního zboží, další výrobky z plastů
Zelený kontejner – sklo – (netřídíme podle barvy, vhazujte všechny druhy skel) lahve od kompotů,
salátů, kečupů, různých nápojů, tabulkové sklo z oken a dveří. Do kontejneru nepatří keramika
a porcelán, zrcadla, autosklo, drátované sklo.
Modrý kontejner – papír - časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, lepenka. Můžete sem
vhazovat obálky s foliovými okénky, bublinkové obálky vhazujte bez plastového vnitřku. Nevadí
ani papír s kancelářskými sponkami. Do kontejneru naopak nepatří uhlový, mastný a jakkoliv
znečištěný papír. Nepatří sem použité dětské pleny!!
Pro informaci si zapište datum svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu, který se bude
konat v sobotu 08.04.2017 od 8:00 hodin.
Také bychom Vás chtěli požádat, abyste v maximálně možné míře dodržovali dopravní značení při
vjezdu na místní komunikace. Těžší zemědělské stroje by měly na tyto cesty vjíždět pouze při nutné
dopravní obsluze. Děkujeme za pochopení.
A když jsme u těch komunikací, Moravskoslezský kraj, resp. Rada MSK svým usnesením č. 5/297
rozhodla, že prioritou pro toto období je úklid komunikací od posypového materiálu a tím snížení
prašnosti a zlepšení životního prostředí. Proto upřednostnila tento záměr a uvolnila prostředky na
úklid komunikací po zimní údržbě. Je smutné, že na výzvy týkající se opravy silnic v našem
katastru nereflektují.

Opět k pejskařům – když vyjdete se svými miláčky ven, a to ať už z bytu či kotce, nechejte
je na vodítku, ať máte přehled, kde a kolik toho Váš mazel vyprodukuje. Domnívám se, že je možné
eliminovat množství exkrementů v blízkosti našich obydlí. A pokud už se stane, že si pejsek
„odloží“ prosím, ukliďte to po nich. Sněhová obleva opět odkryla nepozornost a liknavost majitelů
pejsků. Již jsem to psala, ale když už nemáte ohled sami k sobě, mějte prosím, ohled k Vašemu
okolí. Děkuji.
Z letošního roku jsou ukrojeny již dva měsíce, a tak je na čase na nějakou besedu či setkání. Proto
bychom Vás rádi pozvali v pátek 10.03.2017 od 16 hodin na posezení u příležitosti Mezinárodního
dne žen. Toto setkání se uskuteční v zasedací síni obecního úřadu.
Hned navazuji na letní období, již je domluven termín na konání dne dětí a tím je sobota 1.7.2017.
Možná se nám do té doby nepodaří zrealizovat plánovanou sanaci zdiva v kulturním domě, popř.
opravu dámských toalet. Ale v každém případě bychom si chtěli připomenout, že to bude letos 620
let od první zmínky o naší obci. Nechtěli bychom se pouštět do velkolepých oslav, ale přece jen
bychom rádi připomenuli návštěvníkům, jak naše obec vypadala před lety a jak vypadá dnes. Z toho
důvodu bychom byli rádi, kdybyste nám zapůjčili, popř. nechali ofotit historické fotografie naší
obce, které máte doma. Požádejte prosím i Vaše rodinné příslušníky, kteří zde nebydlí, popř. známé,
zda oni nemají fotografie. A kdo by nám s touto tématikou chtěl pomoct, bavilo by jej zahloubat
se do minulosti - historie, budeme jen rádi.
Český statistický úřad od února do května 2017 organizuje dotazníkové šetření o životních
podmínkách domácností v ČR. Může se tedy stát, že pracovní ČSÚ zavítají i do naší obce a budou
oslovovat některé domácnosti. Pracovníci zapojení do šetření jsou povinni prokázat se průkazem
tazatele a příslušným pověřením ve spojení s občanským průkazem.
Pro zapomnětlivé – v kulturním domě se našly dětské rukavice, komu chybí, ať se přihlásí
na obecním úřadě.
Máme objednanou opravu veřejného osvětlení. Kdybychom na některé místo zapomněli, oznamte
to, prosím, stát se může, že něco přehlédneme.
Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
netradičně ve čtvrtek 16. března 2017 se od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Všechny Vás srdečně zveme.
Pro kulturní akce pořádané obcí hledáme dobrovolníky k přípravě programů a soutěží 
S nadcházejícím teplejším počasí Vám přeji hodně elánu do jarních prací a co nejméně krtků na
zahrádkách 
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