Zpravodaj 2/2004
Informace z činnosti OÚ
Kanalizace v obci se zatím odložila vzhledem k tomu, že při podání žádosti nenabylo územní
rozhodnutí právní moci. Další kolo podávání žádosti je v únoru 2005.Pokud budou přijatelné
podmínky pro dotace, podáme přihlášku znovu.
ZO schválilo na svém 13.zasedání , konaném dne 6.10.2004, rekonstrukci Srubu partyzána
Drozda na ubytovací zařízení. Rekonstrukce představuje úpravu sociálního zařízení a vybavení
nábytkem. Pronajímat se bude jak k letní tak k zimní rekreaci.
16.11.2004 byla provedena kolaudace opravy a přemostění místní komunikace.Hodnota díla
je 1 589 976,- Kč.
ZO schválilo na svém 14. zasedání konaném 8.12.2004 přebytkový rozpočet na rok 2005 ve
výši 4 255300,-Kč na straně příjmů, 3 895 300,-Kč na straně výdajů, financování ve výši 360
000,-Kč tj. splátka úvěru u KB.
Na 14. zasedání ZO byla zrušena OZV č. 4/2003 ze dne 22.10.2003 o příspěvku na úhradu
neinvestičních nákladů MŠ Bordovice ke dni 1.1.2005.Podle zákona tento příspěvek nemůže
vybírat obec, ale bude si ho vybírat a jeho výši stanovovat přímo MŠ.

Odpady
ZO na svém 14. zasedání konaném dne 8.12.2004 schválilo OZV o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Připomínáme, že poplatek se skládá ze dvou částek. Částka a)byla stanovena na 100,Kč, částka b) na 250,- Kč. Poplatek na rok 2005 tedy činí 350,- Kč. Vlastníci rekreačních
objektů jsou povinni zaplatit celkovou částku nejpozději do 30.4. Pro ostatní poplatníky je
poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, a to vždy do 30.4. a 30.7.
Pro zajímavost naše obec vytřídila za rok 2003 9,960 tuny plastů a skla za což obdržela od
firmy EKO - KOM 23 429,- Kč. Za I. - III. čtvrtletí letošního roku to bylo 7,341 tuny, obdrželi
jsme za to 18 393,- Kč.

Výměna občanských průkazů
Podle nařízení vlády ze dne 16. 11.2004 jsou občané České republiky povinni provést výměny
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů v těchto termínech: OP vydané do
31.12.1994, za nové se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2005; žádost o vydání OP
musí občan předložit nejpozději do 30.11.2005.OP vydané do 31.12.1996,za nové nejpozději
do 31.12.2006; žádost nejpozději do 30.11.2006. OP vydané do 31.12.1998, za nové
do31.12.2007; žádost nejpozději do 30.11.2007.OP vydané do 31.12.2003, za nové do
31.12.2008; žádost nejpozději do 30.11.2008.

VODA
Obecní úřad Vás tímto vyzývá k šetření vodou z Velkého vodovodu. Na vodovodním řadu je
stále nezjištěná porucha, která spolu se zvýšeným odběrem vody následkem vánočního úklidu
domácností a snížením přítoku vody vlivem sucha způsobuje velký nedostatek vody.Proto
všechny žádáme i k šetření vody po nákupu vánočních kaprů, jinak se může stát, že budeme
muset opět přistoupit k uzavírání jednotlivých větví.Současně Vás žádáme o spolupráci v
hledání možného úniku vody.

Výčet akcí pořádaných OÚ
Začali jsme lyžařskými závody, o kterých jste byli informováni v I. čísle zpravodaje. Pokračovali
jsme o velikonocích pletením tatarů s výstavkou velikonočních kraslic a perníčků,akce se určitě
zdařila. Dále jsme v červnu zorganizovali pochod kolem Bordovic se smažením vaječiny na
myslivecké chatě. Kdo se nebál výstupu určitě nelitoval, že se zúčastnil. Uskutečnilo se vítání
občánků, kdy maminky dostaly kytičku, děti od OÚ jídelní soupravu, od ČSŽ plyšovou hračku.
Na podzim jsme měli II.ročník Drakiády s výstavkou prací z lesních plodů a ukázkami leteckého
modelářství. V listopadu to byl tradiční krmáš a v prosinci vystoupení herců a zpěváků
ostravských divadel na téma „Ples v operetě“.
Všem, kteří se podíleli na těchto akcích je třeba vyslovit dík, protože to dělali na úkor svého
volného času. Možná by si za to zasloužili jako odměnu větší zájem ze strany občanů.

Tříkrálová sbírka
Možná už v předešlých letech zazvonili u Vašich dveří nebo jste je potkali na ulici či v kostele Tři krále.Mnoho z Vás projevilo svou štědrost a přispělo tříkrálovým koledníčkům do
pokladniček. Díky Vaší solidaritě tak mohla charita pomoci potřebným, kteří žijí mezi námi lidem starým, nemocným, opuštěným, maminkám s dětmi v nouzi. Ve dnech 2.1.- 12. 1.2005
opět vyjdou do ulic skupiny Tří králů, aby do Vašich domovů přinesli radostné poselství a přání
do Nového roku. Zároveň Vás také obdarují malým dárečkem a nabídnou Vám možnost podílet
se na pomoci potřebným. Dary, za které Vám již nyní z celého srdce děkujeme, Vám budou ve
Vašich životech mnohonásobně vráceny v dobrém.
Charita v roce 2005 použije získané prostředky podle schváleného záměru na vybavení charitní
ošetřovatelské a pečovatelské služby CHOPS.
Úspěch tříkrálové sbírky závisí na dobré spolupráci a je založen na ochotě lidí dobrovolně
pomoci z její přípravou. Prosíme všechny, kteří by s koordinací sbírky ve Vaší obci rádi jakkoli
pomohli, aby se obrátili na Charitu Frenštát p/R, kde jim budou poskytnuty podrobné
informace na tel. č.: 556 836 937 begin_of_the_skype_highlighting
556 836
937
end_of_the_skype_highlighting, 604 841 244
begin_of_the_skype_highlighting
604 841 244
end_of_the_skype_highlighting.
Lenka Tabachová
Ředitelka Charity ve Frenštátě p/R

OZNÁMENÍ
Knihovna bude uzavřena v pondělí 27.12. 2004
Krejčovství bude uzavřeno ve dnech 23.12. a 30.12.2004
Obecní úřad bude uzavřen od 23.12. do 31.12.

Třpytivý dárek sněžných vloček,
kopce dárků pod stromeček,
radost, klid a zdraví
nejen na Vánoce, mnoho
štěstí v příštím roce
přeje za OÚ
Ing. Bohumila Trčková

