Zpravodaj 3/2005
Vážení občané
Poslední číslo našeho zpravodaje se Vám dostává do rukou v předvánoční době. Letošní rok se
chýlí ke konci a všichni si určitě říkáme, jak ten čas rychle plyne.Zároveň je to čas bilancování.
Pro někoho byl možná více, pro někoho méně úspěšný. Bohužel takto to už v životě
chodí.Všichni budeme hodnotit, co se nám podařilo či nepodařilo, co nám vlastně ten rok
přinesl a jaká předsevzetí si na začátku roku vzít, aby byla lépe splnitelná než ta letošní. Chci
touto cestou poděkovat všem, kteří jakýmkoliv způsobem letos přispěli k fungování a provozu
obce a k dobrým vzájemným mezilidským vztahům.
Přeji Vám všem pěkně prožité vánoce v kruhu svých nejbližších a přátel. Současně všechno
dobré, hezké, nadějné, hlavně dobré zdraví po všechny dny roku 2006.Ještě jednou dík za
spolupráci a vykročte do nového roku tou „ pravou“.

Informace z činnosti OÚ
Na 21. zasedání ZO byl schválen rozpočet na rok 2006 na straně příjmu ve výši 4 050 250Kč,
na straně výdajů ve výši 3 810 250 Kč, + 240 000Kč poslední splátka úvěru.
Na 19. zasedání ZO byl schválen poplatek za vodu od roku 2006, a to ve výši 10,-Kč/m3.
Ve srubu bylo letos obsazeno celkem 13 týdnů, poslední turnus je od 25.12. do 1.1. Na
poplatku za ubytování získala Obec Bordovice celkem 34 000 Kč.
Na 21. zasedání obce byly přijaty dvě nové obecně závazné vyhlášky. Obě se týkají odpadů o
kterých je samostatná kapitola Zpravodaje.
Obec musí nechat v příštím roce zpracovat dva projekty.První se bude týkat povolení
k nakládání s vodami, druhý bude zpracovávat pasport kanalizace obce. Jistě to nebude malá
částka za zpracování. Bohužel zákony jsou neoblomné.
Obec si nechala zpracovat předběžnou cenovou nabídku na vybudování přechodu pro chodce
u horní čekárny. Podle zákona musí být přechod bezbarierový a protože bude veden přes silnici
II. třídy musí být i nasvícen. Cena přechodu tím vyšla na 65 000 Kč, cena nasvícení 75 000 Kč.
ZO rozhodlo hledat cesty k levnějšímu řešení.

Odpady
ZO na svém 21. zasedání konaném 15.12.2005 schválilo OZV č.2/2005 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Poplatek se skládá ze dvou částek. Částka a) byla stanovena na 100,Kč, částka b) na 250,- Kč. Poplatek na rok 2006 tedy činí 350,- Kč. Pro příští rok jsme
nemuseli částku za odpady navyšovat. Máme za to, že částka by se dala i mírně snížit za
předpokladu, že by občané lépe odpad třídili.
Pro lepší orientaci občanů, kteří stále neví, jak třídit odpad nebo nechtějí slyšet, že odpad je
třeba třídit, byla přijatá novelizovaná OZV č.1/2005 o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem.Každý má možnost si vyhlášku přečíst na našich webových stránkách nebo může
nahlédnout v kanceláři OÚ.
Z této vyhlášky vyjímáme některé body:
složka komunálního odpadu k třídění je odpad získaný odděleným sběrem, který lze využít
jako druhotnou surovinu
objemná složka komunálního odpadu je odpad,který by mohl narušit váhou nebo objemem

obvyklou míru sběrných nádob
netříděný komunální odpad je odpad, ze kterého jsou odděleny složky určené ke třídění,
nebezpečné a objemové složky komunálního odpadu.
Zakazuje se do odpadových nádob dávat mimo jiné např.:
složky určené k separaci
látky tekuté, zápalné, výbušné, těkavé
přilnavé (dehet, zbytky barev)
inertní materiál (odpad získaný z demolic a staveb, kameny zeminu)
zahradní odpad (trávu, pohnilé ovoce a zeleninu)
Předpokládáme, že si všichni občané uvědomí co do popelnice patří a co nikoliv. Každá
popelnice naplněná nedovoleným odpadem odčerpává finanční prostředky z našich peněženek.
Snad se už nestane nepsaným pravidlem, že u popelnic budou pytle, ve kterých se rýsují
plastové, nezmáčknuté láhve a pod. Za separovaný odpad dostáváme peníze zpět. V loňském i
letošním roce jsme dokonce na separovaném odpadu vydělali.

Upozornění pro chovatelé ovcí a koz
Nařízením Komise Evropského č. 21/2004 byla zrušena výjimka pro chovatele ovcí a koz, kteří
chovají nejvýše 3 ovce nebo kozy a která se týká povinnosti označování a evidence zvířat.
Z uvedeného vyplývá, že od 9.7.2005 povinnosti týkající se označení a evidence ovcí a koz
stanovené zákonem č. 154/2000Sb., (plemenářský zákon) a jeho provádějícími předpisy, platí
pro všechny jejich chovatele bez rozdílu, kolik těchto zvířat daný chovatel chová.
Znamená to, že povinnost zaregistrovat svoje hospodářství u pověřené osoby, zajistit označení
zvířat, vést vlastní evidenci a předávat údaje pověřené osobě platí od 9.7.2005 i pro chovatele
pouze jedné ovce či kozy.
Pověřenou osobou je Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (ČMSCH). Ta chovateli přidělí
pro každé jeho hospodářství registrační číslo platné v rámci republiky.
Adresa ČMSCH:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
pracoviště Hradišťko pod Medníkem, útvar ústřední evidence
252 09 Hradišťko pod Medníkem

Trvalé nebo dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel
Vzhledem k tomu, že řada občanů – vlastníků motorových vozidel se dosud neseznámila se
zněním novely zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
zveřejňuje odbor dopravy ve Frenštátě tuto informaci.
Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel
Co to znamená v praxi?
Vozidlo je možno vyřadit z registru sil. voz. teprve tehdy, když bylo zlikvidováno v souladu se
zákonem o odpadech
Nejprve je nutno vozidlo předat k likvidaci, vlastník obdrží potvrzení
a s tímto potvrzením, technickým průkazem, tzv. malým technickým průkazem a registr.
značkami se dostaví vlastník na odbor dopravy, kde požádá o trvalé vyřazení
o provedeném vyřazení z registru provede pracovník odboru dopravy záznam do tech.
průkazu

na základě provedeného záznamu o trvalém vyřazení vlastník vozidla provede zrušení
smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu tohoto vozidla u pojišťovny do 7 dnů od vyřazení
Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel
Co to znamená v praxi?
vozidlo je možno dočasně vyřadit z registru na dobu časově neomezenou (chystá se novela,
která dočasné vyřazení časově omezí)
dočasné vyřazení by mělo být užíváno v případech, kdy se vozidlo používá pouze po určitou
dobu, nebo v případě dlouhodobé opravy vozidla, atd.
na základě provedeného záznamu o dočasném vyřazení vlastník vozidla provede zrušení nebo
přerušení smlouvy o pojištění odpovědnosti z provozu tohoto vozidla do 7 dnů. Nemá cenu
dočasně vyřazovat vozidla s tím, že se někdy toto vozidlo použije na náhradní díly – neboť
nelze použít na náhradní díl karoserii vozidla trvale vyřazeného z evidence, neboť vozidlo může
existovat pouze jednou!

Poplatky v roce 2006
Záloha na vodu do 28.2.2006
Doplatek za vodu do 31.10.2006
Poplatek za hrob do 31.3.2006
Poplatek za psa
ve výši 120,- Kč, 180,- Kč za každého dalšího do 31.5.2006
Poplatek za odpady je splatný ve dvou stejných splátkách, a to vždy nejpozději do 30.4. a
31.7.

Informace ZŠ Lichnov
ZŠ Lichnov nabízí klidnou venkovskou (rodinnou) atmosféru s malým počtem žáků ve třídách.
Pěkné školní prostředí a okolí školy. Je zde 9 kmenových tříd, jazyková učebna, učebna fyziky
a chemie, počítačová učebna, dílny, tělocvična a cvičná kuchyň.Žáci školy se pravidelně
zúčastňují celé řady soutěží a olympiád, např. literární,recitační, programátorské, konverzační
soutěže v anglickém jazyce a další. Stabilně dobrých výsledků dosahují žáci ve sportovních
soutěžích.
Školní družina je v provozu od 11:15 do 15:30 hod. pro 25 dětí. Pobyt ve školní družině je
bezplatný. Má speciální moderní učebnu, používá počítačovou učebnu, tělocvičnu a za pěkného
počasí pobývají děti ve školní zahradě.
Škola nabízí rodičům i dětem možnost nastoupit do školy v klidnějším prostředí, které nemůže
anonymita velkých městských škol zajistit. Zvažte nabídku naší školy, zda by Váš syn, Vaše
dcera nemohl(a) nastoupit na naši vesnickou školu.V případě zájmu kontaktujte vedení ZŠ
nebo se osobně přijďte podívat.
Mgr. Dobečková, ředitelka školy

Tříkrálová sbírka 2006
Charita Frenštát p. R. organizuje, stejně jako v minulých letech, i na začátku roku 2006
Tříkrálovou sbírku. Na počátku roku 2006 vyjdou do ulic skupinky Tří králů, aby do Vašich
domovů přinesli radostné poselství Vánoc a přání všeho dobrého do nového roku. Jako
pozornost za Vaši štědrost Vám předají malý dárek. Charita použije prostředky získané

z Tříkrálové sbírky v roce 2006 na vybavení těchto projektů: Centrum denních služeb –
Klubíčko, Etopedická poradna pro výchovu pro výchovu a rodinu, Domov pokojného stáří a
Charitní ošetřovatelská služba. Všem lidem dobré vůle děkujeme a vyprošujeme Boží
požehnání.
M. Tvrdá, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2006

Upozornění občanům
Důrazně se zakazuje všem občanům parkování v zimních měsících v prostoru chodníkového
tělesa. Nevhodné parkování znemožňuje plynulé odklízení sněhu.
Majitelé psů v naši obci dbejte na čistotu při venčení svých domácích mazlíčků. Výsledek se
hlavně objeví při jarním tání, kdy chodník je silně znečištěn psími exkrementy a není nic
příjemného mezi nimi kličkovat.
Obecní úřad bude organizovat v měsíci únoru besedu k dopravním předpisům. Datum bude
upřesněno včas. Kdo si bude chtít oprášit své vědomosti nebo vysvětlit nejasnosti je vítán.

