Zpravodaj 2/2003
Milí spoluobčané,
po delší odmlce dostáváte druhé číslo Zpravodaje. Je to v době, kdy už většina z nás
má po dovolených, děti mají měsíc školy za sebou a všichni se pomalu připravujeme
na dlouhé zimní večery.

Svěcení praporu obce
S odstupem doby můžeme zhodnotit oslavy, které proběhly v naší obci 21. června. Jistě mi dáte všichni za
pravdu, že to byla akce velmi zdařilá až na nepřízeň počasí, která Vás přesto neodradila a v hojném počtu
jste se zúčastnili. Chtěla bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli ať už
finančními nebo materiálními prostředky, dále organizacím v obci, které pomohly zajistit přípravu a prodej na
samotné slavnosti, dobrovolníkům, kteří zapůjčíli své dokumenty a fotografie. Bez Vás by se akce v takovém
rozsahu asi těžko mohla uskutečnit. Kladně jsou hodnoceny při vjezdech do obce smaltované znaky obce
Bordovice.
Na oslavy zůstaly už jen vzpomínky v podobě fotografií a video kazety. Výstava fotografií bude uskutečněna
před zasedáním ZO Bordovice 22.10.2003. Kdo by měl zájem, může si zapůjčit video kazetu, doobjednat
suvenýry z keramiky.
Pozdě, ale přece, máme nové pohlednice obce, které si můžete zakoupit na OÚ, v prodejně Jednoty a v
Informačním centru ve Freštátě p/R..

Informace činnosti OÚ
Obec požádala v loňském roce o dotaci z programu obnovy venkova na plynofikaci budovy OÚ Bordovice.
Žádost byla vyřízena kladně a dostali jsme přiděleno 140 000,- Kč s podmínkou, že větší polovinu investic
bude hradit OÚ. V současné době je už celá instalace v budově ukončena a čeká se jen na administrativní
úkony, které dovolí namontovat plynoměr a můžeme začít topit. Celková hodnota díla je 331 305,- Kč.
Obec Bordovice konečně získala do svého vlastnictví v červenci Srub partyzána Drozda. Majiteli byli stále
Josef Ermis z Třebíče a Marie Poláková z Prostějova (dříve sourozenci Ermisovi ). Tříleté úsilí bylo
korunováno úspěchem. Údržba se musela provádět , ale majetek obce to nebyl. Co teď ale se srubem? ZO
Bordovice se bude v říjnu na svém zasedání touto otázkou zabývat. Naskýtá se několik řešení: zřídit čajovnu
+ cukrárnu, vinárnu, někomu pronajmout nebo pronajímat k individuální rekreaci.
ZO se zabývalo na svém pracovním zasedání otázkou obnovení tradic v obci , ke kterým určitě patří pouť
a krmáš. Letošní pouť se už nepodařilo zajistit. Krmáš bychom chtěli uskutečnit podle tradice v úterý, tj.
4.11.2003. Začali bychom mší svatou v místní kapli, pokračování by bylo v restauraci Růže, kde by byl
připraven oběd, hudba a další občerstvení. Bližší podrobnosti se včas dovíte.
v druhé polovině listopadu plánujeme uspořádat v MŠ praktické ukázky zdobení adventních věnců a
výroby vánočních ozdob.
OÚ pronajal paní Rekové Ludmile, Bordovice čp. 31, místnost v druhém patře za účelem provozování
krejčovství.

Drakiáda
Pro děti i dospělé uspořádá ZO Bordovice v neděli 12.10.2003 ve 13.00 hod. drakiádu spojenou s výstavkou
výrobků z podzimních plodů (žaludy, kaštany, šípky, listy, dýně). Občerstvení (svařené víno a pod.) bude
zajištěno.

Odpady
Ve dnech 3.-5.10.2003 bude přistaven v Pasekách kontejner na velkoobjemový odpad. V pondělí 6.10.2003,
případně 7.10., bude přistaven kontejner za stejným účelem u budovy OÚ.

Knihovna
Na vlastní žádost ukončila k 1.10.2003 svou dloholetou práci knihovnice paní Daniela Holubová. OÚ jí touto
cestou děkuje za obětavou a svědomitou práci.
Knihovna nepřerušuje svou činnost.

