Zpravodaj č. 2/2009
Vážení občané
Nechce se tomu věřit, ale polovina roku 2009 je za námi. Astronomicky začalo léto, ale podle teploměru
to vypadá spíš na sychravé podzimní počasí. Snad jsme si už příděl teplého počasí nevybrali. Letošní
duben byl čtvrtým nejteplejším dubnem od roku 1794, kdy se u nás začala zaznamenávat teplota.
Průměrná teplota dosáhla+ 12,3°C. Tepleji bylo jen v roce 1800 + 16,2°C, 1794 + 13,9°C, 1961 + 13,2°C.
Letos byl překročen dlouhodobý teplotní standard o + 4,8°C, dlouhodobý normál pro duben je + 7,5°C.
Za pár dnů začnou dětem prázdniny, na které se těšily určitě celých deset měsíců. Odpadne příprava na
výučování, přinesou domů vysvědčením a začnou dva bezstarostné měsíce. S dětmi se určitě těší na
dovolenou i dospělí. Ať Vám vyjde počasí, načerpejte nové síly, které budete potřebovat do všedních dnů.

Informace z činnosti OÚ
- technické vybavení na zřízení pracoviště CZECH POINTu je už na obecní úřad dodáno. Teď se vyřizují
písemné formality
- byla provedena oprava střechy na restauraci Růže. Po letošní zimě do prostor restaurace zatékalo na
několika místech. Opravu provedla firma Zdeněk Bačák nákladem 74 715,-Kč se zárukou 5 let. Naši
pracovníci pak natřeli oplechování střechy.
- v měsíci květnu byla provedena poslední oprava na „Malém“ vodovodu Bordovice. Poslední úsek
vodovodního řadu od čp. 95 k čp. 54 a 132 byl ještě v železe, docházelo k poruchám. Proto bylo v celém
úseku položeno nové potrubí. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude prodloužen hlavní řad vodovodu, a
to od čp. 95 až po odbočkám k čp. 54 a 132. Veškeré finanční náklady ve výši 30 172,-Kč na tomto úseku
bude financovat obecní úřad.
- zastupitelstvo obce schválilo na svém 15. zasedání konaném 15. 6. 1. úpravu rozpočtu na rok 2009 ve
výši + 168 771,- Kč na straně příjmů i výdajů.
- TJ SOKOL Bordovice požádal obecní úřad o příspěvek na opravu šaten na místním hřišti. Šatny se
stavěly v roce 1970 -71 a od té doby se neprováděly žádné vnitřní úpravy,což odpovídá nynějšímu stavu.
Opravy by spočívaly v obložení koupelny a výměně celého zařízení (vana, umyvadlo +
příslušenství),záchodů, položení nové dlažby v šatnách a na chodbě. Nabídková cena oprav je 76 200,-Kč.
ZO schválilo přispět na opravy v maximální výši 76 200,- Kč.
- zaměstnanci obce budou kromě starosti o místní zeleň a hřbitov provádět opravu venkovní fasády na
dílnách v mateřské škole,postaví během prázdnin nový přístřešek pro vstup do kuchyně, pokračovat
v nátěrech zábradlí na místních komunikacích.

Odpady
Při letošním jarním sběru se posbíralo 6,42 t objemného odpadu. Jeho likvidace stála 12 456,-Kč. Odvoz
nebezpečného odpadu vyšel na 10 187,-Kč. Občané odevzdali 432,5 kg nebezpečného odpadu, 337 kg
pneumatik, 1 082 kg elektrozařízení, které samozřejmě nebylo zpoplatněno. Sokoli posbírali 5,38t
železného šrotu.
Koncem měsíce září bude uskutečněn podzimní sběr, termín bude včas oznámen.

Pošta v Bordovicích
15. května 2009 obdržel obecní úřad dopis od České pošty s. p. Stávající hodiny pro veřejnost jsou ze
strany klientů využívány na cca 30%. Proto se na nás Česká pošta s. p. obrátila s žádostí o souhlas se
snížením rozsahu hodin pro veřejnost na 2 hodiny denně. ZO se tímto problémem zabývalo a schválilo
rozdělení úředních hodin na dobu:
8. 00 - 9. 00hod a 15. 00 - 16. 00hod denně.
Kdy k této úpravě úředních hodin dojde, budou občané včas informováni.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
V Bordovicích bylo zapsáno pro volby do Evropského parlamentu 466 občanů, zúčastnilo se 145 tj.
31,1%. Kandidovalo celkem 31 stran a hnutí, občané vybrali 17 stran a hnutí. Uvádíme přehled těch, kteří
získali v Bordovicích alespoň 1% hlasů:
ODS -38,6%, ČSSD - 20,68%, KSČM - 8,96%, KDU - ČSL - 7,58%, Suverenita - 6,2%, Věci veřejné 4,8%, Moravané - 2,75%, Evropská demokratická strana - 2,06%, Nejen hasiči a živnostníci s učiteli…,
SNK - Evropští demokraté, Strana svobodných občanů - 1,37%.

Mateřská škola Bordovice, příspěvková organizace
MŠ oznamuje, že bude uzavřena v době od 1.7. do 31.8.2009
Pro důchodce a ostatní strávníky se bude vařit od 17.8.2009

Oznámení
Obecní knihovna bude uzavřena 17. srpna 2009
Odpočet vody bude proveden na přelomu července a srpna panem Josef Špačkem. Ty občany, kteří
nebudou zastiženi pracovníkem, žádáme, aby nahlásili stav vodoměru do konce měsíce srpna na obecní
úřad.

Informační servis
Na silnicích Novojičínska markantně poklesl letos počet nehod. Policisté velice pozitivně vnímají fakt, že
počet dopravních nehod se smrtelnými následky poklesl oproti loňsku o 69%. Zatím co letos zemřely
bezprostředně na následky dopravní nehody čtyři osoby, loni to bylo za prvních 5 měsíců 13 lidí.
Za prvních pět měsíců letošního roku vykazuje policejní statistika 375 dopravních nehod
v Novojičínském okrese. Ve srovnání loňským stejným obdobím to bylo 869 nehod. Těžce se zranilo 13
osob, loni jich bylo 18, lehkých bylo letos 83, loni 134.
K hlavním příčinám dopravních nehod patří:
- nesprávný způsob jízdy
- nepřiměřená rychlost
- nedání přednosti v jízdě a špatné předjíždění

Za velmi znepokojující je i nadále požívání alkoholických nápojů před jízdou - 49 nehod. Do konce
května bylo zadrženo 49 řidičských průkazů. V květnu proběhlo na Novojičínsku několik dopravně
bezpečnostních akcí. Ve 455 případech se zjistilo porušení rychlosti jízdy, což znamenalo 574 000,-Kč na
blokových pokutách, 120 řidičů nepoužilo během jízdy bezpečnostní pásy.

