Zpravodaj 1/2004
Informace z činnosti OÚ
Hospodaření obce skončilo v roce 2003 na straně příjmů ve výši 4 193 073,- Kč, na straně
výdajů ve výši 3 850 795,- Kč. K výdajům je třeba ještě připočítat 360 000,- Kč na splátku
úvěru u KB.
ZO schválilo na svém 8. zasedání , konaném dne 9. 2. 2004 nový rozpočet 3 326 100,- Kč na
straně příjmů a 2 966 100,- Kč na straně výdajů plus splátka úvěru ve výši 360 000,- Kč
ZO schválilo zřízení nové místnosti ve 2. podlaží OÚ Bordovice, rekonstrukcí půdních prostor
vznikly dvě místnosti, které bude mít v pronájmu paní Černochová Ivana.
OÚ dostal v letošním roce 5 000,- Kč na jednorázový sociální příspěvek. Občané, kteří chtějí
požádat o tento příspěvek na zabezpečení např. zimního období, nechťsi podají žádost na OÚ
do 15. 5. 2004 s potvrzením výše důchodu.
byla schválena oprava místní komunikace a mostu parc. č. 970 ještě v letošním roce
13. 3. se uskutečnily doslova za minutu 12 hod závody na posledním sněhu. Závodilo se ve
sjezdu, jezdil se slalom, skákalo se na lyžích, jezdilo se na bobech. Na závěr byl i sjezd v
maskách. Paní Mláděnková a Sosenková nasmažily koblihy, Kvitová Lidka upekla věnečky,
opékal se kabanos, čaje byl dostatek a něco na zahřátí bylo také k dispozici. Pan Mrozowski
Pavel se postaral o technické zázemí. Všem mladým i dříve narozeným se akce líbila a proto ji
v příštím roce zopakujeme.

Odpady
Již tradičně jsou občané naší obce seznamováni na stránkách Zpravodaje s otázkou nakládání s
odpady. Nemůže tomu být jinak ani v tomto vydání. Jaro už nesměle zaťukalo na dveře a tak
je třeba provést jarní úklid. Stejně jako v loňském roce, tak i letos zajišťuje OÚ odvoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu v těchto termínech:
- svoz nebezpečného odpadu
- 30. 4. 16. 00 - 16. 30 u budovy OÚ
- 30. 4. 16. 40 - 16. 50 v Pasekách u slévárny
- kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven:
Pasekách u slévárny - 23. 4. až 25. 4. a 1. 10. až 3. 10.
u budovy OÚ - 26. 4. a 4. 10.
V obci je k dispozici ještě jedno sběrné místo pro separovaný odpad(sklo, plasty) u bývalé
Restaurace na Rozcestí. Kontejnery jsou majetkem ObceLichnov, ale po dohodě jsou k dispozici
i našim občanům. Zastupitelstvo obce doufá, že budou občané v letošním roce víc uvědomělí,
nebudou nechávat vyvážet popelnice z poloviny naplněné a ještě lépe budou domácí odpad
separovat.

POZOR
Firma Strnadel mění termín vývozu popelnic. Popelnice se budou vyvážet od 1. 4. 2004 každé
sudé pondělí. První vývoz bude uskutečněn 12. 4. 2004 i když tento den připadne na
velikonoční pondělí ! Výjimečně bude pro zapomětlivé vývoz uskutečněn i 14. 4. tj. ve
středu.

Mateřská škola
Ředitelka MŠ vyhlásila na 30. 3. 2004 zápis nových školáčků do MŠ. Kdo z rodičů tento termín
propásl, může své dítě přihlásit dodatečně. K zápisu se mohou být přihlásit děti od 2let, děti
maminek na mateřské dovolené, které mohou navštěvovat MŠ 5dnů v měsíci.

Školní jídelna při mateřské škole nabízí našim spoluobčanům - důchodcům možnost stravování
ve školní jídelně. Cena jednoho obědu je 33,-Kč. Zájemci se mohou hlásit přímo v MŠ. U
nemocných občanů by byla možnost po dohodě roznáška až do domu.

Nová služba občanům
V 2. podlaží budovy OÚ zahájí 5. 4. 2004 svoji činnost zdravotní masér, paní Ivana
Černochová, která nabízí tyto služby:
klasické zdravotní masáže
Bowenovu masáž k uvolnění svalových úponů (po úrazech a operacích)
Lymfatickou masáž k očištění organismu od všech škodlivin, zmírňující otoky a celulitidu
odblokování vnitřních orgánů a poradenství při nadváze.
Kontakt: Ivana Černochová, tel: 604 281 342 begin_of_the_skype_highlighting
281 342
end_of_the_skype_highlighting, Po - St - Pá, na objednávku.
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Co se pro Vás připravuje na I. pololetí letošního roku
10. 4. ukázky pletení pomlázek, výstavka a malování kraslic - začátek ve 14 hod na hřišti TJ
SOKOL Bordovice
7. 5. tradiční lampiónový průvod s vatrou na hřišti TJ SOKOL, sraz u Restaurace Růže v 19. 30
hod
29. 5. pochod kolem Bordovic se zakončením smažení vaječiny na myslivecké chatě. Místo a
hodina srazu bude upřesněna.

UPOZORNĚNÍ
Kontrolou na univerzálním a fotbalovém hřišti bylo zjištěno potrhané pletivo a napínací
dráty,vytlučená okýnka v přístřešku střídaček,rozbitá světla na budově šaten a zničený trávník
před brankami.
Upozorňujeme a žádáme všechny, kteří chodí sportovat na místní hřiště, aby se chovali na
našich sportovištích ohleduplně, kopanou hráli uprostřed hřiště, ne před brankami. Budou
prováděny namátkové kontroly a v případě zjištění zaviněni závady bude náhrada škody
vymáhaná na viníkovi.
Zřízení a udržování hřiště stojí nemalé finanční náklady a proto by bylo nanejvýš
vhodné abyste se na hřištích chovali jako k vlastnímu majetku.

