Zpravodaj č. 3/2009
Vážení občané
Většina už má jistě dovolenou za sebou, děti už chodí skoro měsíc do školy. Nezbývá nám nic jiného než
se připravit na dlouhé večery. Zatím nás doprovázejí celkem pěkné podzimní dny a mnozí si určitě
přejeme, aby vydržely co nejdéle. Představa, že budeme čelit sněhové nadílce a mrazům je pro některé
stresující.
I voda po povodni už dávno opadla, ale její následky budeme pociťovat ještě dlouho. Proudy vody, které
se řítily na okolní kopce se obrovskou rychlostí valily do údolí. A z nepatrných potůčků se staly dravé
potoky, jejichž vody braly vše, co jí stálo v cestě. Břehy Lichnovského potoka a Javorničky nestačily
přívaly vody pojmout, ta se vylila z břehů, zaplavila okolní pozemky, sklepy a další nemovitosti. Voda
v Bordovicích způsobila škody hlavně na březích a korytech Lichnovského potoka a Javorničky.
Je třeba si uvědomit, že obnova poškozených míst bude dlouhodobější záležitostí a bude odvislá od
finančních prostředků. Od nás to bude chtít určitou míru trpělivosti.
Přestože i naše obec byla postižena povodní, projevili naši občané solidaritu a vyslyšeli výzvu obecního
úřadu na uspořádání sbírky pro obec Jeseník n. Odrou. 1. července jsem předala na obecním úřadě
v Jeseníku n. Odrou 45 000,- Kč spolu s 25 koláči - lopaťáky. Všem, kteří na sbírku přispěli chci touto
cestou ještě jednou poděkovat.
Bordovice se zařadily rovněž mezi obdarované obce. Městys Přídolí, okres Český Krumlov s počtem
obyvatel 637 daroval 100 000,- Kč, obec Zbečno, okres Rakovník s počtem obyvatel 436 darovala
50 000,- Kč, obec Bohdaneč u Ledče nad Sázavou s počtem obyvatel 413 darovala 25 000,- Kč. KÚ
MSK dal obci 30 000,- Kč. Finanční částka bude použita na opravy povodňových škod.

Informace z činnosti OÚ
- zastupitelstvo obce se zabývalo cenovou nabídkou firmy AVE na likvidaci odpadů, vzhledem k tomu, že
ceny za likvidaci všech odpadů jsou vyšší, nabídka byla odmítnuta
- na zářijovém zasedání ZO byl schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu
města Frenštátu p. R.
- v příštím roce bude obec opět přispívat na ostatní dopravní obslužnost, výše příspěvku bude stanovena až
po vyhodnocení ztrát jednotlivými dopravci
- obec obdržela od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje celkem tři dotace, a to 30 000,- Kč na
odstranění povodňových škod, 4 000 000,- Kč na kanalizaci (2 000 000,- Kč jsou už poukázány na účet
obce), 17 000,- Kč na výdaje Jednotky sboru dobrovolných hasičů způsobené zásahem při povodni. Vše
bylo zahrnuto v rozpočtových opatřeních č. 2 a 3 pro rok 2009
- připravovala se pouť, která už je za námi a podle ohlasů to byla akce zdařilá
- naši pracovníci během prázdnin zbourali a postavili nový přístřešek ke vchodu do jídelny.
- řešily se dvě poruchy na „Velkém“ vodovodu
- během prázdnin jsme měli obsazené všechny týdny ve srubu partyzána Drozda

- na hřišti TJ SOKOL Bordovice byla provedena generální oprava jak vnitřního zařízení, tak i venkovního
příslušenství. Celková cena rekonstrukce je 220 000,- Kč, obec přispěla 76 200,- Kč, zbývající hodnota
byla pokryta sponzorskými dary a vlastní prací fotbalistů

Pošta v Bordovicích
Od 1. října se mění hodiny pro veřejnost na poště v Bordovicích, a to:

8.00 - 9.00 a 15.00 - 16.00
Odpady
Podzimní sběr nebezpečného a objemného odpadu proběhne v těchto termínech:
Nebezpečný odpad se bude sbírat 2. října 2009
u budovy OÚ

16.00 - 16.30

v Pasekách

16. 40 - 17.00

Objemný odpad - kontejner bude přistaven
v Pasekách
u budovy OÚ

od 2.10. do 4.10.
5.10.

Mateřská škola Bordovice, příspěvková organizace informuje
Ve školním roce 2009/2010 navštěvuje mateřskou školu 24 žáků, z toho 13 chlapců a 11 děvčat ve věku
od 2,5 let do 6 (respektive 7) let. Na konci června odešlo do základní školy 7 dětí a 7 jich bylo nově
přijato. Jejich adaptace na nové prostředí byla dobrá. V mateřské škole se stravuje 24 dětí MŠ, 5 žáků
jiných škol a 25 dospělých. Loni prošla škola vnitřní rekonstrukcí. Letos jsme se zaměřili na zlepšení
vybavení školní zahrady. Bude zde instalovaná dětská skluzavka, houpadlo a míčová stěna. V MŠ jsou
zaměstnány na plný úvazek 2 pedagogické a 2 nepedagogické pracovnice.
Děti letos stejně jako loni pracují podle školního vzdělávacího programu s názvem „ Putování
s Javorníčkem“. Na podzim se zaměří na poznávání budov obce, sběr lesních plodů, výrobu draků. Budou
si připravovat Mikulášskou a Vánoční besídku, péct cukroví a perníčky. Uspořádají si besedu s myslivci a
hasiči. Nebude chybět karneval, oslava Dne matek, stavění a kácení máje. Kromě toho budou absolvovat
plavecký výcvik, navštěvovat dle možností divadlo.

Oznámení
V době od 28.9. do 8.10. bude na našem území provedeno letecké kladení návnady s očkovací látkou proti
vzteklině lišek. Proto dodržujte tyto pokyny:
- nedotýkejte se návnad
- nepoužívejte k výkonu práva myslivosti lovecké psy
- v případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastikovém obalu uvnitř návnady, vyhledejte lékaře
- poučte své děti

Včelařství MAREK - med z místních lesů, 0,7 l (950g) za 100,- Kč
Medovina, medové pivo ve skle i rozlévané, vše jakékoliv množství dovezu, tel.: 731 280 387

Úvaha
Bordovice jsou obec s krásným okolím, hezky upravenými domy, občané jsou chráněni chodníkem před
rychle se pohybujícími auty, ale bohužel nejsou dostatečně chráněné před nájezdy zlodějů. Nevíme, čím
jsme si tuto čest zasloužili. Na rok 2009 hned tak nezapomeneme. K 17. září 2009 nám vykradli 1x poštu
a prodejnu Jednoty navštívili zloději dokonce 4x. Do konce roku schází ještě tři a půl měsíce.
Všímejme si proto podezřelého pohybu cizích osob po obci, aby se tato statistika do konce roku
nerozšířila.

Obecní úřad Bordovice Vás srdečně zve na akce pořádané v závěru roku:

VI. DRAKIÁDA - 17. října 2009
Sraz na hřišti TJ SOKOL BORDOVICE ve 13.30 hod
Připraveny budou ukázky leteckých modelářů
Kynologický výcvik
Na zahřátí nebude chybět svařák, čaj
Na zakousnutí párek v rohlíku a cukrovinky

KRMÁŠ - 10. listopadu
Vše ostatní se dozvíte včas na plakátech a v relaci místního rozhlasu

