Vážení občané
Podzimní číslo Zpravodaje vychází v době, kdy se už definitivně přihlásil o slovo podzim. O babím létě,
které nám slibovali meteorologové, si už musíme nechat asi jenom zdát. Čím je horší, počasí tím
intenzivněji firma MOFIS pracuje na opravě mostu, takže se snad už brzy dočkáme, že semafory ze silnice
zmizí.
Informace z činnosti OÚ
- 27.8. se objevila porucha na „Malém“ vodovodu. Při zjišťování místa úniku vody se zjistilo, že voda
vytéká do místní kanalizace u RD čp. 90. Hledání by bylo velmi složité. Proto se rozhodlo začít
z výměnou celého potrubí o měsíc dřív než bylo plánováno. Výměna potrubí je dokončena až za přípojkou
k RD manželů Kubových. Další etapa výměny bude pokračovat v měsíci říjnu, kdy se bude pokračovat
směrem k vodojemu.
- obecní úřad provedl zaměření místní komunikace v Pasekách od kolejí směrem na Javorník.
Komunikace vede podle katastrální mapy úplně jinde než ve skutečnosti. I starousedlíci si nepamatují, že
by cesta vedla v mnoha případech tak, jak je zakreslena. Problémy vznikají až při darování pozemku nebo
při prodeji. Na základě nového geometrického plánu dojde k narovnání s dotčenými majiteli pozemků a
cesta pak bude zakreslena do katastrální mapy tak, jak ve skutečnosti vede.
- řeší se přístupová cesta k nově vznikajícím parcelám na horním konci. Realitní kancelář rozprodává
pozemky p. Kopelce Kamila a Jiřiny Hoďákové (proti p. Bartoně Jiřího) jako stavební parcely, ke kterým
je přístupová cesta jen po soukromém pozemku. Obecní úřad byl proto požádán o pomoc při řešení
situace majiteli pozemků i realitní kanceláří. Bylo vyvoláno jednání, které v současné době ještě není u
konce. Obec tím současně vyřeší i přístupovou cestu k vodojemu „Velkého“ vodovodu.
- na 11. zastupitelstvu obce byla projednána 3. úprava rozpočtu na rok 2008 a to ve výši 130 900,- na
straně příjmů a výdajů
- obci Bordovice bylo přiděleno akceptační číslo na žádost obce o dotaci ze Státního fondu životního
prostředí na výstavbu kanalizace obce.Celkový náklad činí 57,1 mil Kč. Obec Bordovice uzavřela s obcí
Lichnov smlouvu o spolupráci při výstavbě a provozování čistírny odpadních vod ( ČOV), v níž se
zavazuje naše obec přispět obci Lichnov na výstavbu ČOV příspěvkem 33%.Rozpočet na ČOV je 30 mil
Kč.Do konce září bude hotový projekt na kanalizaci obce a současně se požádá o zahájení stavebního
řízení.
- v září provedla fa p. Matúše z Lichnova pokrytí střechy na přístřešku pro hudbu v Dobečkovém hájku.
Použila se hliníková krytina ze zbourané čekárny na dolním konci.
Odpady
V říjnu proběhne v obci pravidelný sběr nebezpečného a objemného odpadu.
Nebezpečný odpad se bude sbírat
u budovy OÚ
v Pasekách u bývalé slévárny

3.10.
16.00 - 16.30
16.40 - 17.00

Objemný odpad - kontejner bude přistaven
v Pasekách u bývalé slévárny od

3.10 do 5.10.

u budovy OÚ

6.10.

Žádáme důrazně všechny občany, aby odkládali odpad až do sběrného autobusu a přistaveného
kontejneru, ne jak tomu bylo doposud, kdy půl dne před vyhlášeným sběrem je budova obecního
úřadu obložena různými vyřazenými věcmi. Takto Vámi odložený odpad pak musí za Vás někdo
jiný posbírat a odevzdat do autobusu nebo kontejneru.

Mateřská škola
V květnu a v červnu vypsala obec dvě konkurzní řízení na místo ředitelky mateřské školy v Bordovicích.
Stávající ředitelka Drahomíra Huvarová požádala o odchod do důchodu. Do každého řízení se přihlásila
jedna uchazečka, žádná však nevyhověla požadavkům konkurzní komise. Stávající ředitelka ve své funkci
pokračuje. Nové konkurzní řízení bude vyhlášeno v zimě. Pokud by měl někdo někoho, kdo se nebojí
práce s lidmi a má odpovídající kvalifikaci dejte, nám tip.
O prázdninách proběhly ve škole další úpravy, scházelo jedno dětské WC a sprchový kout, musely se
vymalovat třídy, chodby. Obec financovala stavební úpravy ve výši 31 354,-Kč. Naši pracovníci položili
9m2 dlažby a položili 12m2 obkladů, čímž se ušetřily zase nějaké peníze. Malování financovala MŠ
z provozních nákladů.
Pouť
Na 11.zasedání ZO se rozhodlo, že obecní úřad uskuteční v Dobečkovém hájku pouť. Samozřejmě, že celá
akce byla závislá na počasí. I přes to, že byla poměrně zima, se akce vydařila. Prodalo se 150 velkých
koláčů, 170 malých, 400 jednohubek, 100 tvarůžků na topince, 110 porcí srnčího guláše, snědlo se 50
párků v rohlíku.Vypilo se 430 l piva, 50 l točené kofoly, alkohol raději neuvádíme. Skákací muchomůrka
byla stále obsazena, obličejová malířka měla práce dost. Nechávali se zkrášlit i starší. Ve střelnici bylo
také stále co dělat. V tombole se prodalo všech 500 losů, ceny byly pořízeny z darů zastupitelů,
upomínkových předmětů obce a zbytek byl dokoupen. Zahořané se určitě líbili hlavně starším, DJ Martin
David zase mladším, o čemž svědčil stále plný parket.
Starostka obce děkuje všem, kteří se nemalou měrou podíleli na této jistě zdařilé akci, ať už to byli
zastupitelé a jejich rodinní příslušníci, členové některých komisí, myslivci a hráči futsalového klubu
JAVOR Bordovice. Pokud bude v příštím roce chuť a budou síly, chceme v této akci pokračovat.

Střednědobé plánování sociálních služeb
V této oblasti stále pracují dříve ustavené komise.Výsledkem práce je vypsání veřejné zakázky na
zpracování Komunitního plánování sociálních služeb ve správním obvodě města Frenštát p.R. Předmětem
zakázky je sociálně - demografická analýza jako podklad tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na území Mikroregionu Frenštátsko a analýza zjišťování potřeb uživatelů a poskytovatelů služeb
v sociální oblasti.Vítězná firma by měla vytvořit dotazník, provést sběr dat, vyhodnotit je a písemně
zpracovat analýzu.

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že do konce července měly být zaplaceny poplatky za odpady. Toto
upozornění patří těm, kteří ještě poplatek neuhradili. Podle zákona o místních poplatcích
může být v případě vymáhání poplatku tento zvýšen až o trojnásobek.
Do konce října se platí doplatek vodného za rok 2008.

Drakiáda
Stejně jako v minulých létech se bude v měsíci říjnu konat Drakiáda. Přesný termín bude
včas oznámen dle počasí. Doufáme, že to nedopadne jako v roce 2007, kdy v den Drakiády
napadl první a zároveň skoro poslední sníh loňské zimy.

Připravte si draky ať Vás příznivé počasí nezaskočí.

