Vážení občané
Letošní první číslo se Vám dostává do rukou v době, kdy nám zima ukázala, že se ještě
nechce vzdát své vlády. Snad to byl poslední záchvěv a my se budeme těšit z paprsků jarního
sluníčka.Všichni se už jistě těšíme, abychom mohli začít zkrášlovat své okolí
Informace z činnosti OÚ
- na sklonku loňského roku byl uveden do provozu nový místní rozhlas. Jeho doslech byl
rozšířen i na Paseky.Pořizovací cena byla 523 767,-Kč. Rozhlas je bezdrátový, reproduktory
jsou umístěny na sloupech veřejného osvětlení spolu s napájením. Bylo provedeno několik
zkoušek slyšitelnosti s dodatečným natočením reproduktorů. Po olistění stromů se musí
provést ještě jedno doladění na základě Vašich připomínek. Je pochopitelné, že není v silách
techniky, aby všichni občané mohli slyšet místní rozhlas v obývacím pokoji.
- ZO schválilo výběrové řízení na opravu místní kaple – za celou investiční akci bude
zodpovídat p.Petr Boháč, který provede tesařské práce, pokrývačské práce provede fa
Klempířství a pokrývačství Zdeněk Matúš.Rozpočet na oplechování kaple je 151 082,-Kč,
Rozpočet na tesařské práce je stanoven jen předběžně, upřesnění bude možné až po odkrytí
střechy a zjištění stavu dřevěné konstrukce. Předpoklad je, že celková investice nepřesáhne
200 000,-Kč.
- ZO rozhodlo, na svém 3. zasedání o výstavbě nových čekáren v obci. Stávající stejně už
potřebují generální opravu. Zastávka u „Růže“ je nevhodně umístěná, což je obci vytýkáno.
ZO vybíralo ze 6 nabídek. Kriteriem byla cena, funkčnost a vzhled. Nabídky na jednu
čekárnu se pohybovaly od 120 000,-Kč po 40 000,- Kč. Pokud se týká funkčnosti, čekárny by
měly skutečně sloužit jen pro cestující veřejnost a ne pro vykonávání vylučovacích potřeb
člověka.Zvítězil návrh dřevěné čekárny s průhledy vyrobenými z polykarbonátu.
- ZO se zabývalo také přípravami oslav Dne obce. Ten by měl proběhnout v první polovině
září. Termín bude upřesněn po dohodě s účinkujícími.
- bude se v letošním roce pokračovat v organizování akcí jako je lampionový průvod,
smažení vaječiny a drakiádě. Termíny budou vždy včas upřesněny.
Územní plán obce
Obec Bordovice má územně plánovací dokumentaci z roku 1996 – 1997. Od té doby došlo
k legislativním změnám, vývoji vlastnických vztahů, ke změně nároků na výstavbu. Kromě
jiného nebyl zpracován v elektronické podobě. Podle nového stavebního zákona se nesmí už
nyní povolovat nové stavby pokud by nebyly v tzv. zastavitelném pásmu. Z tohoto důvodu
ZO rozhodlo na svém 3. zasedání o pořízení nového územního plánu. Samozřejmě,že to bude
určité vydání pro obec, ale určitě to bude pro obec přínos. Není totiž týdne, aby se na OÚ
nepřišel někdo zeptat na možnost stavby nového domku. Obecní úřad požádá Odbor
výstavby a územního plánování při Městském úřadu ve Frenštátě p. R. o pořízení nového
Územního plánu obce Bordovice.

Výzva
V souvislosti s pořizováním nového Územního plánu obce vyzýváme všechny občany, aby
podávali své návrhy na vytvoření nových zástavbových zón nebo zón pro drobné podnikání,
vytvoření ploch pro sportování, atd. Každý Váš návrh je vítán. Vašim přispěním se může
obec dále rozvíjet.Přijďte i s návrhy, které se Vám v nynější době budou zdát jako
nadbytečné nebo zbytečně náročné.Územní plán je pro obec zákon a co v něm nebude
zakotveno,to se nemůže podle nového stavebního zákona realizovat. Proto raději víc návrhů
než míň.
Návrhy předkládejte do 15. 6. 2007.
Zakončila bych tuto výzvu pořekadlem „Víc hlav, víc rozumu“.

Povolení ke studnám
V roce 2004 vyšla novela vodního zákona z roku 2001, která stanovila konec všech povolení
s výjimkou čerpání pro potřeby domácností na začátek roku 2008.Na majitele studní u
rodinných domů, kteří je užívají pouze pro svou domácnost, se tedy aktuální povinnost žádat
o prodloužení povolení nevztahuje. V povolení však musí být přímo uvedeno, že studna
slouží pouze pro domácnost.
Kdo musí mít povolení:
Platí jednoduché pravidlo, že odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1.lednem
1955 se považuje za povolený, nehledě na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno
být nemuselo. Pokud odběr vody slouží pouze k zásobování domácnosti včetně zalévání
zahrady , považuje se odběr za povolený i po 1.lednu 2008 a o žádné povolení není třeba
žádat. K prokázání stáří studny může sloužit např. svědecké výpovědi nebo čestné
prohlášení, kupní nebo darovací smlouva, atd.
Odebírat podzemní vodu ze studny vybudované po 1.lednu 1955 lze pouze na základě
platného povolení. Pokud povolení není, je nutné o ně co nejdříve zažádat na Městském
úřadu ve Frenštátě p. R., odbor životního prostředí.
Pokud máte studnu postavenou po1.1.1955, máte vše řádně povoleno a využíváte vodu
pouze k zásobování domácnosti(včetně zalévání zahrady, napouštění bazénu), platnost
povolení nezaniká 1.lednem 2008.
Prodloužení povolení k používání studny potřebují podnikatelé a drobní živnostníci, kteří
vodu ze studny používají pro podnikání a jejich povolení nabylo platnosti před1.1. 2002. O
prodloužení musí zažádat do 1.7.2007.
Povolení nepotřebují majitelé studní, kteří studnu vůbec nepoužívají.
Pokud je studna vybudovaná po 1.1.1955 a je uvedena pouze v kolaudačním rozhodnutí
k domu a nemá povolení k nakládání s vodou, je třeba rovněž neprodleně požádat o vydání
povolení k odběru vody.

Tříkrálová sbírka
Tradičně proběhla na začátku roku v naší obci Tříkrálová sbírka, při které se v Bordovicích
vybralo 15 928,-Kč.Všem dárcům, kteří letos přispěli na sbírku děkuje za Charitu Frenštát
p.R. koordinátoka.
Statistika obce Bordovice za rok 2006
Počet obyvatel obce k 31.12.2006: 549, z toho 277 mužů, 272 žen
Počet narozených:
9
Počet zemřelých:
2
Počet svateb:
2
K trvalému pobytu se přihlásilo:
8
Z obce Bordovice se odhlásilo:
11
Jubilanti letošního roku
V letošním roce se dožívá: 70 let 7 občanů, 75 let
80 let 5 občanů, 85 let
90 let 1 občan, 92 let
94 let 1 občan

4 občané,
3 občané,
1 občan,

Všem jubilantům upřímně blahopřejeme.
Odpady
Stejně jako v minulých létech bude i v letošním roce probíhat v obci sběr objemného a
nebezpečného odpadu.
Svozové dny
Nebezpečný odpad : 27.4.

16.00 - 16.30 hod u budovy OÚ
16.40 – 17. 00 hod v Pasekách

Objemný odpad - kontejner bude přistaven :
v Pasekách
20.4. – 22.4.
u budovy OÚ
23.4.

5.10. – 7.10.
8.10.

Mateřská škola
Ředitelka MŠ Bordovice po dohodě se zřizovatelem Obcí Bordovice stanovuje zápis do
mateřské školy v Bordovicích pro školní rok 2007/2008 na den 30. března 2007 v době od
14.00 do 17.00 hod. Zápis se bude konat v budově MŠ Bordovice, k zápisu je nutné vzít OP
zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Výpis z rejstříku trestů
Výpis z rejstříku trestů si mohou občané vyřídit od 20.2.2007 na počkání v prostorách
Krajského soudu v Ostravě, Ostrava Sokolovská 935/16.
Úřední hodiny:
Od pondělí do pátku v době 8.00 – 12.00

12.30 - 15.30

Výměna řidičských průkazů
V letošním roce končí platnost řidičských průkazů, které byly vydány do konce roku 1993.
Každý držitel tohoto řidičského průkazu je povinen požádat o výměnu tohoto průkazu za
průkaz nový. Protože počet řidičů, kteří jsou povinni vyměnit tento řidičský průkaz v obvodu
Frenštátu je poměrně vysoký ( asi 2500 osob), věříme, že tímto oznámením předejdeme
frontám v posledních měsících roku.
Odbor dopravy MÚ Frenštát p. R.
Informace pro občany Novojičínska
Přehled dopravních nehod za první dva měsíce letošního roku:
Na silnicích Novojičínska došlo k 28.2.2007 k 384 dopravním nehodám, při nich zahynul
jeden člověk, 9 osob bylo zraněno těžce a 36 lehce. Ve srovnání se stejným obdobím roku
2006 je počet dopravních nehod nižší o 114, což je pokles o 23%.Policisté zaznamenali
pokles u smrtelných úrazů o jedno úmrtí, u zranění těžkých pak vzrostl o 6 a u lehkých
rovněž vzrostl o 12 osob.
Mezi nejčastější příčiny letošního roku patří:
nedání přednosti v jízdě 46, nesprávné předjíždění 9, rychlost 97, nesprávný způsob jízdy
205.
V únoru 2007 zaznamenali novojičínští policisté 21 dopravních nehod, které byly způsobeny
pod vlivem alkoholu. Proti stejnému období loňského roku je nárůst o 75 %.
V letošní roce se velmi množí krádeže ze zaparkovaných vozidel.
- proto zamykejte vozidlo při sebemenším vzdálení od vozidla, krádež věcí lze provést
během několika vteřin.
- nenechávejte ve vozidle předměty, tašky, a cennosti na sedadlech ani jiných odkládacích
místech ve vozidle
- při koupi radia dejte přednost autorádiu s odnímatelným panelem
- hlídejte pečlivě své klíče od vozidla
- neparkujte vozidla na odlehlých místech
- při odchodu z vozidla zkontrolujte všechna okna, zda jsou uzavřená a také uzamčení všech
dveří

Pozor na podvodníky!
Obětí podvodníků se stali opět důchodci. 6.3.2007 to byla devětasedmdesátiletá
důchodkyně z Frenštátu p. R. Rovněž začátkem března se stali obětí podvodníků manželé ve
věku 75 a 70 let z obce nedaleko Nového Jičína. Proto policie radí seniorům:
- nikdy neotevírejte dveře automaticky, aniž byste věděli, kdo je za dveřmi
- nedůvěřujte cizím lidem, byť by vás požádali o pomoc, např. o možnost si zatelefonovat
- nedůvěřujte ani různým prodejcům, kteří nabízejí levné zboží
- mějte důležitá telefonní čísla vždy při ruce
- udržujte dobré vztahy s vašimi sousedy, nikdy nevíte, kdy je budete potřebovat
- máte-li podezření, že se něco děje cosi podezřelého, zavolejte okamžitě na bezplatnou linku
policie 158
- zamykejte své domy při každém odchodu, i v případě krátkého se vzdálení od domu
Zpracoval:
nprap. Zbyněk Tomšík
vrchní inspektor
OŘ PČR Nový Jičín

