Zpravodaj 1/2003
Milí spoluobčané,
První číslo Zpravodaje se Vám dostává do rukou, kdy už máme téměř dva měsíce roku 2003 za
sebou, přesto Vám přeji jménem svým i jménem zastupitelů dobré zdraví, spokojenost a sílu k
překonání všech životních překážek, které Vás potkají ve dnech všedních i svátečních, ať je rok 2003
co nejpohodovější a bez zbytečných krizových situací.

Informace z činnosti OÚ
- OÚ nechal zpracovat pasport místních komunikací, kde jsou zaznačeny dopravní značky odpovídající
silničnímu zákonu. Pasport řeší i situaci u autobusové zastávky na horním konci - vyznačení přechodu pro
chodce, posunutí zastávky ve směru na Frenštát p/R. Podle finančních možností bychom chtěli aspoň část
nového značení v letošním roce realizovat
- Hospodaření obce skončilo v roce 2002 na straně příjmů ve výši 3 376 481,23 Kč, na straně výdajů ve výši
5 005 438,58 Kč. Rozdíl byl pokryt z podílových listů a úvěrem
- ZO schválilo na svém zasedání 2. zasedání , konaném dne 10.2.2003 nový rozpočet, a to ve výši 2 957
250,- Kč na straně příjmů a 2 337 250,- Kč na straně výdajů
- Na základě podnětu občanů požádal OÚ Zemědělskou vodohospodářskou správu v Novém Jičíně o
posouzení možnosti skácení stromů rostoucích kolem potoka. V lednu byla provedena obhlídka, vhodné
stromy byly označeny. Bližší informace podá p. Raška
- OÚ zadal zpracování dokumentace na rekonstrukci malého vodovodu firmě ze Studénky. V předložené
smlouvě o dílo neschválili zastupitelé cenu za zhotovení projektu, proto se budou hledat nové možnosti
zpracování dokumentace.

Mateřská škola
Podle zákona č. 284/2002 Sb., musela k 1.1.2003 přejít všechna školská zařízení na právní subjektivitu. OÚ
měl několik možností, a sice přiřadit naši MŠ k některé MŠ nebo ZŠ v jiné obci nebo zřídit příspěvkovou
organizaci obce a MŠ by tak zůstala samostatná. Zvolili jsme druhou variantu a zřídili jsme příspěvkovou
organizaci s názvem Mateřská škola Bordovice. MŠ dostane od OÚ Bordovice příspěvek 70 000,- Kč/rok,
musí si sestavit svůj rozpočet, zřídit účet, vést účetnictví atd. Příspěvky na neinvestiční náklady MŠ od
rodičů žáků bude dále vybírat OÚ, MŠ pak budou převedeny. Vzhledem k tomu, že počet dětí v MŠ je na
udržitelném minimu, rozhodlo ZO Bordovice zvýšit příspěvek na neinvestiční náklady v MŠ z 60,- Kč na
100,- Kč / měsíc. Poplatek se bude vybírat celoročně. Za děti, jejichž matky jsou na rodičovské dovolené s
jedním dítětem, a tudíž dítě může jít do MŠ jen 5x za měsíc, je poplatek stanoven na 50,- Kč / měsíc.

Prapor a znak obce

Starostka obce převzala 13.2.2003 na slavnosti v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České

republiky z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dekret o udělení znaku a praporu naší
obce. (foto)
Užívání těchto symbolů chceme slavnostně uvést v život v měsíci červnu. ZO zatím schválilo rámcový
program oslav, které by se měly konat za příznivého počasí v Dobečkovém hájku s programem: vysvěcení
praporu s bohoslužbou, vystoupení dětí MŠ, kulturní vystoupení, ve večerních hodinách posezení s hudbou,
občerstvení, koláče/pecáky/ a pod..Podle finančních možností chceme zajistit suvenýry. Současně bychom
chtěli uskutečnit výstavu fotografií a všeho co souvisí s historií Bordovic. Obracíme se na Vás, občany, k
zapůjčení všeho, co souvisí s naší historií /fotografie, stará vysvědčení, kroniky, zápisky/.
Termín dodání Vám bude včas oznámen, zatím zkuste prohledat Vaše sbírky.

Odpady
Zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání konaném dne 10.2.2003 také schválilo obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2003, která se týká poplatků za odpady. V podstatě jde o doplnění loňské vyhlášky č. 1/2002 o výpočet
poplatků z nákladů na odpady za rok 2002. Náklady na svoz netříděného komunálního odpadu se v roce
2002 zvýšily na 118 256,90 Kč, což je o 70 881,50 Kč více než v roce 2001.
Toto zvýšení je velmi vysoké. Jsou totiž mezi námi občané, kteří nechávají vyvážet popelnice jen zpoloviny
naplněné, zatím co dříve nachystali popelnici k vývozu až už nešla sešlápnout a po vývozu ji okamžitě uložili
za plot. Někteří ukládají zase do popelnic všechno a vůbec se neobtěžují se separováním. Pro letošní rok
činí poplatek 237,- Kč/osobu, přihlášenou k trvalému pobytu v Bordovicích / rok. Nebudou udělovány žádné
vyjímky.
V loňském roce jsme zakoupili 35 (25 550,- Kč) nových popelnic, které byly vydávány proti předložení staré
(nefunkční). Pro příští období bude záležet na nás všech, kolik budeme za odpady platit. Samozřejmě to ale
nesmí znamenat, že budeme v našich kotlích pálit vše, co jen trošku hoří a tím si znečišťovat ovzduší obce.
V letošním roce bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad:
Paseky u slévárny - 25.4. až 27.4. , 3.10. až 5.10.
u budovy OÚ - 28. 4. a 6.10.
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 25.4. a to u budovy OÚ od 16,00 do 16,30 hod, v Pasekách u
slévárny 16,40 - 16,50 hod.

Činnost místní knihovny za rok 2002
Rok 2001
5899

Rok 2002
5763

z toho:
krásná lit. pro dosp.
naučná lit. pro dosp.

3736
1618

3911
1269

krásná lit. pro děti
naučná lit. pro děti

483
62

438
145

Regis. čtenáři
z toho děti

57
15

60
13

Výpůjčky celkem

Návštěvníci v knihovně
623
653
Za návštěvy v knihovně v loňském roce děkuje a na letošní čtenáře se těší knihovnice p. Daniela Holubová.
Přílohou zpravodaje je seznam odborů na MěÚ Frenštát p/R - obce s rozšířenou působností - včetně tel.
čísel linek a e-mailových adres. Před číslem linky je třeba vytočit 556 833.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálovou sbírku v naší obci organizovala charita Frenštát p/R a tato bude použita na charitní
pečovatelskou a ošetřovatelskou službu, sociální výpomoc potřebným, adopci na dálku a charitní dům sv.
Alžběty pro matky a děti v tísni. Výnos sbírky v Bordovicích činil 3 420, 80 Kč, celkový výnos na Frenštátsku

činil 245 802,20 Kč. Charita děkuje touto cestou všem, kteří do této sbírky přispěli.

Poplatky
Záloha voda - do konce února vyúčtování - konec září
Poplatek pes - do konce května
Poplatek hrob - do konce března
Poplatek odpady - do konce dubna, vícečlenné rodiny vyrovnání do konce června

Slovo na závěr
Zastupitelstvo obce zvolené v listopadu loňského roku má před sebou 4 roky volebního období. Je to dost
dlouhá doba na to, aby se v obci dalo něco zlepšit. Byli bychom rádi, kdyby jste i vy, občané, přišli se svými
podnětnými návrhy, řekli nám , co se podařilo dobrého, co se nepodařilo, co je třeba zlepšit a co je zbytečné.
Vaše náměty budou pro zastupitelstvo obce inspirací pro další práci. Podněty můžete podat ústně nebo
písemně.
Vydání Zpravodaje až nyní zapříčila nemoc a pracovní vytížení.

