Zpravodaj 1/2005
Vážení občané
První číslo letošního zpravodaje dostáváte v době, kdy se už snad konečně ujme vlády nad
počasím jaro. Letošní zima přišla pozdě, ale o to víc všechny potrápila. Nebylo vůbec
jednoduché udržet sjízdnost místních komunikací, protože přívaly sněhu nebraly konce a sníh
už nebylo v některých úsecích kde hrnout. Navíc si někteří občané mysleli, že právě oni musí
mít vyhrnutý sníh u své nemovitosti jako první.Našli se i takoví, kteří dávali „hlasitým“
způsobem najevo, že traktorista nahrnul sníh právě k jejich vrátkům a ne na opačnou stranu
například k sousedovi.
Na internetových stránkách obce se objevují vzkazy (např. k rozhrnování sněhu), na které
bychom rádi odpověděli, bohužel jsou většinou anonymní. Podpis občan Bordovic nám nedává
možnost na tyto vzkazy konkrétně reagovat. Snad se anonymní stěžovatel nebude pro příště
bát své jméno zveřejnit.
Prodlužující se den, modrá obloha a tající sníh nám určitě vlije do žil novou energii a všechny
zimní nepříjemnosti budou zapomenuty.

Informace z činnosti OÚ
Na 15. zasedání OZ byla schválena úprava rozpočtu, protože došlo ke změně financování MŠ
ze strany Krajského úřadu – finanční prostředky na platy nepůjdou v letošním roce přes účet
obce, ale přímo MŠ.
Hospodaření obce skončilo v roce 2004 na straně příjmů ve výši
4 648 503 ,-Kč, na straně výdajů ve výši 5 112 621,-Kč. K výdajům je třeba ještě připočítat
360 000,-Kč na splátku úvěru KB.Rozdíl v příjmech a výdajích byl krytý z prodeje podílových
listů.
OÚ dostal v letošním roce přidělenou dotaci na jednorázový sociální příspěvek ve výši 5 000,Kč. Ti občané , kteří chtějí požádat o příspěvek na zabezpečení např. zimního období, nechť si
podají žádost na OÚ do 15.5.2005 s potvrzením výše důchodu.
Od března se budou v celé obci vyvážet popelnice každé liché pondělí, tzn. i na Velikonoční
pondělí 28.3.Tento odvozní termín platí i pro Daremní a Paseky.
Do vodojemu je stále dopouštěna voda, protože vzhledem k velkému množství sněhu nebylo
možné zatím poruchy lokalizovat. Žádáme Vás proto, aby jste opět zvýšili pozornost ve svém
nejbližším okolí i přes to, že je zatím všude dost vody z tajícího sněhu. O zvýšení ceny
odebrané vody se zatím nejednalo.

Odpady
Stejně jako v minulých létech bude i v letošním roce OÚ Bordovice organizovat sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu v těchto termínech:
Svoz nebezpečného odpadu
22.4. 16.00 – 16.30 u budovy OÚ
22.4. 16.40 – 16.55 v Pasekách u slévárny
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven:
v Pasekách u slévárny 22.4. – 24.4. a 7.10. – 9.10.
u budovy OÚ 25.4. a 10.10.

Řidičské průkazy
Podle sdělení vedoucí odboru dopravy MÚ Frenštát p.R.Vám předkládáme tabulku lhůt pro
výměnu řidičských průkazů vydaných do 31.12.2000.
ŘP vydaný od 1.7.1964 do 31.12.1993 vyměnit do 31.12.2007.
ŘP vydaný od 1.1.1994 do 31.12.2000 vyměnit do 31.12.2010.
ŘP vydané v době od 1.1.2001 do 30.4.2004 se nevyměňují, pokud nedošlo ke změně údajů
v ŘP.
Nový řidičský průkaz bude vydáván na dobu 10 let z důvodu životnosti a čitelnosti plastové
karty anebo na dobu kratší z důvodů omezení nebo zdravotní způsobilosti řidiče. Výměna ŘP
nebude zpoplatněna.

Tříkrálová sbírka
V tříkrálové sbírce bylo v regionu Frenštát vybráno celkem 364 000,- Kč, z toho v Bordovicích
15 966,50Kč. Výtěžek bude použitý na charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu,část
bude použita na humanitární pomoc do zahraničí.Všem dárcům děkuje ředitelka Charity ve
Frenštátě p.R., p. Lenka Tabachová.

Co se pro Vás připravuje na I. pololetí letošního roku
26.3. pletení tatarů ve 14 hod v Restauraci Růže, nasbírejte pruty a
přijďte vyzkoušet svou šikovnost
7.5. v sobotu tradiční lampionový průvod k 60. výročí osvobození
s vatrou na hřišti TJ SOKOL, sraz u Restaurace Růže v 19.30 hod
Pochod kolem Bordovic se zakončením smažení vaječiny na myslivecké chatě. Datum, místo a
hodina srazu bude včas upřesněna

Zveme Vás do naší specializované prodejny ve Frenštátě p. R.
MÍSTO: Martinská čtvrť 1785 744 01 begin_of_the_skype_highlighting
01
end_of_the_skype_highlighting Frenštát p. R.
(Areál bývalých kasáren – budova JAGY – 1. patro)
SORTIMENT:
krbové vložky, krbová kamna, teplovodní výměníky včetně krbového
příslušenství (Blanzek, Romotop, francouzské a španělské krbové
vložky)
dovoz krbových vložek až do domu zdarma !!!!
keramické obklady a dlažby
(RAKO, HBO, španělské, italské – více jak 600 druhů)
přírodní pískovec, mramor, žula
plotové sestavy a zahradní doplňky

1785 744

umělý pískovcový obklad
kamenické práce
OTEVŘENO: Po – Pá od 8.00 do 16.00 hod
777 609 473
begin_of_the_skype_highlighting
777 609 473
Tel./Fax.: 556 843 374

end_of_the_skype_highlighting,

Oznámení stavební komise
Stavby vyžadující ohlášení:
1) Drobná stavba - plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní
a) stavba s jedním nadzemním podlažím, zastavěná plocha do 16 m2 a výšky 4,5 m (pergola,
kotec, kůlna)
b) podzemní stavby do 16 m2 a hloubky 3 m (nikoliv studny)
c) oplocení
d) připojení drobných staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní
Za drobné stavby se nepovažují garáže!
2) Stavební úpravy, kterými se nemění:
a) vzhled stavby
b) způsob užívání
c) nezasahují do nosných konstrukcí
3) Udržovací práce, jejichž provedení by mohlo ovlivnit:
a) stabilitu stavby
b) požární bezpečnost
c) vzhled nebo životní prostředí
Ohlášení nevyžadují:
a) opravy fasád, vnitřních omítek, obklady stěn, podlahy a dlažby,
opravy komínových těles a opravy vnitřních instalací, výměna, opravy a nátěry oplechování
střech, žlabů a svodů, výměna dveří, oken a opravy oplocení, nemění-li se jimi vzhled stavby
b) výměna nepodstatných částí konstrukcí stavby
c) opravy ústředního topení (budou-li je provádět oprávněné osoby)
d) výměna zařizovacích předmětů (kuchyňská linka, vana a pod).
Požadované náležitosti a údaje pro ohlášení jsou obsaženy ve formulářích, které jsou
k dispozici na obecním úřadě.

