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ÚVOD
Program rozvoje obce Bordovice pro období 2015 - 2022:






zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná
řešení;
je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech;
zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů;
je nástrojem k upevnění pozice obce v regionu a k posílení její
konkurenceschopnosti.
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A. ANALYTYCKÁ ČÁST
A. 1 Základní údaje o obci Bordovice
Název: Obec Bordovice
Adresa: Bordovice 130, 74401
IČ: 00600687
DIČ: CZ00600687
Zastupitelstvo: 7 členů
Rada: není
Statutární zástupce: Ladislav Matúš, starosta
Telefon: 556 855 537
Email: obecni.urad@bordovice.cz
www stránky: www.bordovice.cz
ZUJ: 568431
Katastrální výměra: 630 ha
Počet obyvatel k 1.1.2015: 610
Mateřská škola: ANO
Základní škola: NE
Pošta: pouze výdejní místo
Zdravotnické zařízení: NE
Vodovod: ANO
Kanalizace: ANO
Plynofikace: ANO
Internet: ANO
Kabelová televize: NE
Knihovna: ANO
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A. 2 Historie obce
Vznik obce Bordovice nelze jednoznačně určit a její vznik je předpokládán ve 13. století našeho
letopočtu. Obecně převládá domněnka, že obec vznikla na pozemcích po vyklučení lesa na
Hukvaldském panství. Svolení k výstavbě měl dostat jistý Burda, od jehož jména se patrně odvozuje
název obce.
Poprvé se obec připomíná v r. 1396. Osud obce je úzce spjat s Hukvaldským panstvím. V roce
1565 byl vojvodou Matyáš Krpec z Kozlovic, potvrzen od biskupa Stanislava pavlovského r. 1581. Po
něm byl vojvodou Matěj a po něm František Žáček.
Dne 5. Září 1567 byla městu Příboru potvrzena výsada, že od něj několik vesnic včetně Bordovic bude
odebírat pivo. Bordovice byly již větší obcí, která měla svůj šenk.
V roce 1656 bylo v Bordovicích 11 sedláků a 5 zahradníků. V té době byl také v obci mlynář.
Dne 21. února 1713 byla obec osvobozena od placení mýta z obilných fůr. Bordovice měly tedy
právoplatné mýto.
Roku 1747 Marie Terezie potvrzuje Městečku Frenštátu privilegie biskupy propůjčené a tím zároveň
vyplývající výhody pro obec Bordovice.
Do roku 1785 byly Lichnov a Bordovice přifařeny k Frenštátu a až v roce 1785 byl Lichnov oddělen
a k němu byly přifařeny Bordovice. Lichnov měl již dříve na místě nynějšího hřbitova dřevěný kostelík,
kde se odbývaly bohoslužby, než byl postaven nynější kostel. Občané Bordovic vykonávali bohoslužby
v dřevěné zvonici. Děti z Bordovic chodily do školy v Lichnově. Vyučovalo se v pastoušce, která stála
na místě obecního hostince. V roce 1804 obec na tom místě pozastavila zděnou školu, ze které se po
výstavbě nynější školy zřídil obecní hostinec.
V roce 1871 odešlo mnoho rodin do Ameriky (Texasu). V téže roce byla zřízena komise pro
obhlédnutí místa pro školu, ale ze stavby sešlo.
V roce 1874 se začala stavět okresní silnice z Frenštátu do Veřovic a Nového Jičína. Stará cesta do
Frenštátu byla polní, v obci vedla cesta potokem.
V roce 1877 byla dostavěna zděná kaple a v roce 1894 byla vysvěcena, ale první bohoslužby zde byly
konány až v roce 1925.
V roce 1879 obec znovu usilovala o vybudování školy. I z této iniciativy sešlo.
V roce 1885 nabídlo hukvaldské panství obci plán na dřevěnou školu. Obec nabídku přijala.
25. června 1888 byl položen základní kámen školy v Bordovicích, dokončena byla v roce 1889.
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A. 3 Poloha obce
Obec Bordovice se nachází podél břehu Lichnovského potoka 390 - 420 m n.v., v délce cca
2 km od jihozápadu k severovýchodu. Údolí je sevřeno vysokými svahy, které dosahují
na severozápadě 608 m n.v. vrcholem Na Peklech, na jihovýchodě Velkým Javorníkem 918 m
n.v. Část obce patří do CHKO Beskydy, část do přírodního parku Podbeskydská pahorkatina.
Jedná se o území kopcovité až hornaté krajiny, která je předělena údolím Frenštátské brázdy.

A. 4 Obyvatelstvo
Obec má ke dni 1.1.2015 celkem 610 obyvatel, počet obyvatel se postupně zvyšuje, obec má
zpracován územní plán, kde jsou pozemky určené k zástavbě, bohužel jsou v soukromém
vlastnictví občanů obce. Dochází spíše ke kupování již hotových nemovitostí, probíhá však i
individuální výstavba.
V obci působí tyto spolky a občanská sdružení: Sbor dobrovolných hasičů, Sokol, Javor,
Myslivecké sdružení, včelaři.
Obec pořádá ve spolupráci se spolky tyto akce: Končiny, Lampionový průvod, Smažení
vaječiny, letní kino, Poutˇ, drakiádu, krmáš, rozsvěcení vánočního stromku, novoroční
ohňostroj.
Spolky pak pořádají letní večery, sportovní utkání, karetní turnaje, svatojánský oheň.

A. 5 Hospodářství
Největším zaměstnavatelem na území obce je firma ROLOFOL a.s. Bordovice 9, která se
zabývá obalovými materiály a sídlí v areálu bývalého JZD. Dalším zaměstnavatelem je COOP
Hodonín a v obci jsou i OSVČ. Většina obyvatel dojíždí do zaměstnání do okolních měst
(Frenštát p/R., Kopřivnice, Nový Jičín).

A. 6 Infrastruktura
Pozemní komunikace
Obcí prochází páteřní komunikace II/483, která je spojnicí mezi Frenštátem pod Radhoštěm a
Novým Jičínem. Kolem komunikace vede souvislý chodník. V obci se nacházejí místní
komunikace v délce cca 7 km, většinou s asfaltovým povrchem.
Železnice
Katastrem prochází jednokolejná železniční trat, nejbližší železniční zastávka Veřovice
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Vodovod
Obec je zásobena vodou za dvou vlastních zdrojů. Větší část obce je zásobována z tzv.
Velkého vodovodu, na něj je napojeno i několik obyvatel Lichnova, část obyvatel na horním
konci je zásobována vodou z tzv. Malého vodovodu, rodinné domy hlavně v oblasti Daremní
a Paseky mají vlastní studny.
Kanalizace
Od roku 2011 má obec vybudovanou splaškovou kanalizaci s ČOV v Lichnově.
Zásobování teplem
V devadesátých letech minulého století byl v obci vybudován plynovod, který využívá
k vytápění většina obce, část obyvatelstva využívá k topení lokální topeniště nebo elektrickou
energii.
Telekomunikace a radiokomunikace
Telefonické a datové služby jsou v obci poskytovány operátory, kteří mají platnou licenci na
území ČR s velmi dobrým pokrytím celého území obce.

A. 7 Vybavenost
V obci jsou vybudovány tyto objekty, které slouží široké veřejnosti:
Obecní úřad s hasičskou zbrojnicí, knihovnou, kadeřnictvím a masážemi, mateřská škola,
kaple, víceúčelové sportovní hřiště, hřiště Sokol Bordovice, šatny na hřišti, restaurace Růže,
hřbitov, kanalizace, vodovod, plynovod.

A. 8 Životní prostředí
Směsný komunální odpad se odváží na skládku ASOMPO a.s. Životice u Nového Jičína, na
určených místech jsou kontejnery na tříděný odpad, plasty se sváží pomocí pytlového sběru,
nebezpečný a objemný odpad se sváží 2 x ročně mobilním svozem. U prodejny COOP je
rovněž kontejner na oblečení a popelnice na použitý olej.

A. 9 Správa obce
Obec má 7 členné zastupitelstvo, starostou je Ladislav Matúš. Je zřízen kontrolní a finanční
výbor a komise kulturní, sociální, životního prostředí a rozvoje obce.
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A. 10 SWOT analýza
Silné stránky








Příležitosti



dobrá dopravní obslužnost
dostatek pracovních příležitostí v
blízkém okolí
poloha v blízkosti Beskyd (příroda,
turistické atrakce)
kompletní technická infrastruktura
(voda, plyn, kanalizace)
rozvinutá spolková činnost
příznivý demografický vývoj (průměrný
věk, imigrace)
základní vybavenost v rámci obce









Slabé stránky






vybudování dětských hřišť
výstavba multifunkčního kulturního
domu
dotační tituly EU v oblasti sociální,
kulturní
výstavba domu pro seniory
rozvoj turistického ruchu
volné průmyslové prostory k podnikání;
rozvoj podnikání
rozvoj volnočasových zón pro setkávání
občanů, dětí a dalších
zvelebení obecní zeleně - zlepšení
vzhledu obce ve vazbě na její polohu
v krajině
vybudování cyklotrasy Nový Jičín Frenštát p.R - prioritně část Bordovice Frenštát p.R.

Ohrožení


zvýšený provoz/dopravní zátěž - vliv na
ovzduší a bezpečnost
absence společenského sálu a dětského
hřiště
chybějící služby (pošta, zdravotnictví,
sociální služby)
nedostatek stavebních pozemků pro
stavby veřejné vybavenosti ve vlastnictví
obce
geografická odlehlost částí obce
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povodně - zvyšující se četnost vlivem
klimatických změn
novodobé sociální trendy nepodporující
zapojení do spolkové činnosti
nezískání dostatku grantových
prostředků na plánované akce
zvyšování dopravní zátěže
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B. 1 Strategická vize
STRATEGICKÁ VIZE OBCE BORDOVICE
Přirozeně se rozrůstající, čistá a bezpečná obec propojená dostupnou fungující infrastrukturou, v níž
obyvatelé nacházejí blízkost přírody, ale zároveň kvalitní společenský život s možností zapojení do
fungujících místních spolků, které udržují tradice obce.

B. 2 Programové cíle
1) Rozvinout současný rozsah kulturního a společenského života obce
2) Rozvoj a obnova technické infrastruktury
3) Zlepšení životního prostředí

B. 3 Opatření
1) Výstavba infrastruktury pro kulturní a volnočasové aktivity
2) Podpora a rozvoj volnočasových aktivit v obci
3) Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury
4) Zlepšení péče o veřejnou zeleň
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B. 4 ROZVOJOVÉ AKTIVITY
Opatření 1 – Výstavba infrastruktury pro kulturní a volnočasové aktivity
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Náklady

Zdroje
financování

15.000.000,Kč

dotace, obec

600.000,-Kč

dotace, obec

900.000,-Kč

dotace, obec

obec

50.000,-Kč

obec

Odpovědnost

1.1 Výstavba
vysoká
2017-2021
obec
multifunkčního kulturního
zařízení
Komentář: Zlepšení kulturního, společenského, sportovního vyžití obyvatel
1.2 Výstavba dětského
vysoká
2015-2017
obec
hřiště s minifitness
1.3. Výstavba dětského
hřiště u MŠ v přírodním
vysoká
2015-2017
obec
stylu se zaměřením na
environmentální výchovu
Komentář: Výchova dětí a utváření vztahů k přírodnímu prostředí
1.4. Rekonstrukce
střední
2015-2017
víceúčelového hřiště
Komentář: Zlepšení využití volnočasových aktivit dětí a mládeže
1.5. Rekonstrukce
fotbalového hřiště

střední

2017-2021

obec

1 000.000,Kč

dotace, obec

střední

2016-2021

obec

1 000.000,Kč

dotace, obec

Komentář: Obnova
1.6. Rekonstrukce hostince
Růže

Komentář: Rozšíření potenciálu prostor pro spolkovou a jinou činnost, základní obnova vybavení

Opatření 2 – Podpora a rozvoj volnočasových aktivit v obci
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

2.1 Podpora stávajících
společenských akcí

vysoká

průběžné

Obec

40.000,-Kč

Obec

120.000,-Kč

Obec

350.000,-Kč

Obec

Komentář: Udržování tradic, setkávání občanů a rozvoj mezilidských vztahů
2.2 Podpora spolkové a
sportovní činnosti

vysoká

průběžné

Obec
Sokol/SDH/MS
ČSV,

Komentář: Rozvoj spolkové činnosti, širší zapojení občanů
2.3
Podpora
školství,
vysoká
průběžné
památek
Komentář: Zachování MŠ a kulturního dědictví
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Opatření 3 – Výstavba a rekonstrukce technické infrastruktury
Název aktivity
3.1 Rekonstrukce místní
komunikace - Súhrady

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

vysoká

2016-2018

obec

600.000,-Kč

Rozpočet obce

2015- 2018

obec

600.000,-Kč

Rozpočet obce

2015-2018

obec

400.000,-Kč

Rozpočet obce,
dotace

obec

500.000,-Kč

Rozpočet obce

Komentář: Zlepšení stavu komunikací, zvýšení bezpečnosti
3.2 Výstavba komunikace
v obytné zóně Z1

vysoká

Komentář: Zajištění přístupu k nemovitostem
3.3 Rozšíření kanalizační a
vodovodní sítě v obytné
zóně Z1

vysoká

Komentář: Vybudování základní infrastruktury pro novou zástavbu
3.4 Rekonstrukce části
Velkého vodovodu

vysoká

2016-2020

Komentář: Velká poruchovost vodovodního řadu
3.5 Rozšíření sítě veřejného
osvětlení-zóna Z1, nové
domy

střední

2015-2018

obec

250.000,-Kč

Rozpočet obce

3.6 Rekonstrukce
komunikace Nové domky u
Rolofolu

střední

2016-2018

obec

300.000,-Kč

Rozpočet obce

3.7. Rekonstrukce chodníku

střední

2016-2018

obec

150.000,-Kč

Rozpočet obce

obec

300.000,-Kč

obec

obec

900.000,-Kč

dotace, obec

150.000,-Kč

obec

800.000,-Kč

obec

Komentář: Zvýšení bezpečnosti

Komentář: Stabilizace stavu a bezpečnosti
3.8 rekonstrukce
vysoká
2015-2018
dopravního značení na
místních komunikacích
Komentář: Bezpečnostně preventivní opatření
3.9 zakoupení zásahového
střední
2017-2020
vozidla JSDH
Komentář: Končící životnost současného zásahového vozidla

3.10 instalace
vysoká
2015-2017
obec
zpomalovacího semaforu
Komentář: Zvýšení bezpečnosti chodců v prostoru křižovatky na Lichnov
3.11 Výkup a rekonstrukce
střední
2015-2021
cesty Paseky-Daremní
Komentář: Zlepšení propojení místních částí obce
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Opatření 4 – Zlepšení péče o veřejnou zeleň
Název aktivity

Důležitost

Termíny

4.1 Zakoupení malotraktoru
vysoká
2015-2017
s kartáčem na snížení
prašnosti v obci
Komentář: Eliminace prašnosti, příznivý vliv na životní prostředí
4.2 Obnova a výsadba
střední
zeleně v obci
Komentář: Esteticko-ekologická funkce

průběžně

Náklady

Zdroje
financování

obec

500.000,-Kč

dotace, obec

obec

30.000,-Kč

obec

Odpovědnost

B. 5 Podpora realizace programu
Garantem Programu rozvoje obce Bordovice na období 2015–2022 je starosta obce, který bude
odpovídat za realizaci a aktualizaci programu. Představitelé obce budou naplňovat svou zákonnou
povinnost pečovat o všestranný rozvoj svěřeného území a o potřeby jeho občanů, které s nimi budou
průběžně konzultovat a budou aktivně dohlížet na úspěšnou realizaci, aktualizaci PRO a plnění
navržených cílů.
Program rozvoje obce bude zpřístupněn všem občanům na internetových stránkách obce
www.bordovice.cz, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě. Na obecních
stránkách budou rovněž zveřejňovány informace o jeho plnění a aktualizaci.
PRO bude vyhodnocovat komise rozvoje obce, ve které bude starosta obce, případně jím pověřená
osoba. Monitorovací zprávu předloží starosta jedenkrát ročně a během roku bude průběžně
informovat o stavu realizace PRO zastupitelstvo obce. Monitorovací zpráva bude předložena před
schválením rozpočtu obce tak, aby rozpočet reagoval na zhodnocení realizace PRO.
Aktualizace PRO budou prováděny v případě, že se vyskytnou nové problémy, situace vyžadující
řešení nebo na podněty občanů. Dílčí revize PRO budou provádět zastupitelé obce. Aktualizaci bude
provádět komise rozvoje obce. Aktualizace a dílčí revize budou prováděny přímou úpravou PRO
s uvedením termínu aktualizace a vyznačením provedených změn.

Návrh tohoto dokumentu byl vytvořen Komisí rozvoje obce. Byly do něho promítnuty poznatky
občanů z dotazníkového šetření a z veřejného projednání.
Program rozvoje obce Bordovice byl schválen zastupitelstvem obce dne 11.2. 2015 usnesením č. 34/4
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