
 

PROGRAM ROZVOJE OBCE

BAČALKY
NA OBDOBÍ LET

2023 - 2028



PROGRAM ROZVOJE OBCE BAČALKY 1 / 13

Úvod

Cílem strategického rozvojového programu obce Bačalky a Lično je vymezení investičních akcí, které
přispějí k udržení současného života obce a zároveň dají jistou perspektivu do nejbližší budoucnosti
s možností dalšího výhledu.

Obnova je zaměřena na zkvalitnění trvalého i rekreačního bydlení, na rozšíření služeb obyvatelům obce i
turistům. Rozvoj veškeré činnosti zohledňuje upevnění ekologické stability krajiny.

Rozvojový strategický dokument je OTEVŘENÝ dokument, který umožňuje doplňovat, realizovat a
navrhovat další nové na sobě relativně nezávislé aktivity, přičemž jejich vzájemná koordinace a
provázanost vychází z urbanistické studie a plánu územního rozvoje.

Do rozvojového strategického dokumentu je možno zařadit i další aktivity.

Do procesu tvorby PRO byla také zapojena veřejnost, která se formou dotazníkového šetření podílela na
formování výsledné podoby tohoto dokumentu. Dále měli občané Bačalek a Lična příležitost dokument
připomínkovat v průběhu tvorby, pracovní verze byla zveřejněna na stránkách obce a bylo uskutečněno
veřejné projednání strategie na zasedání zastupitelstva.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce

1. Území

Poloha:

Obec Bačalky se nachází na rozhraní Královéhradeckého a Středočeského kraje, 4 km od spádového
městečka Libáně. Asi 20 km severovýchodně leží město Jičín. V těsné blízkosti se nachází rozsáhlý les
Křižánek, s vyhlídkou na Krkonoše, Bezděz i Ještěd. Tvoří ji dvě části – Bačalky a Lično. Obec se nalézá
v nadmořské výšce 374 m n. m. a v délce 3 km.

Rozloha: 

Katastr obcí zaujímá celkovou rozlohu 570 ha.

 

2. Obyvatelstvo

Počet obyvatel:

V současné době má obec 161 trvale žijících občanů. V obci je cca 50 využívaných rekreačních objektů.
Chalupáři významně ovlivňují společenský chod obce.

Kulturní a společenský život obce

K tradičním událostem v obci patří například Svatomartinské posezení, taneční zábavy, zábavy dětí či
dospělých, jako je klobouková slavnost, selské trhy, vítání jara a pálení čarodějnic, sportovní utkání ve
fotbale, nohejbale, stolním tenise, srazy rodáků, dětské dny, ruční dílny pro občany (korálkové šperky,
malování  velikonočních  vajíček,  pletení  vánoček  „ze  šesti“),  Mikuláš,  obecní  zabijačkové  hody,
silvestrovská veselí,  přednášky, setkávání Bačalského kávového spolku, sousedské vánoční zpívání u
obecního vánočního stromečku a řada dalších.

V obci působí dobrovolné spolky, nebo členy spolků jsou jednotliví občané. Jsou to např.:

Spolek bačalský Pramínek
Myslivecká sdružení – v obci Veselice a Dětenice
Český svaz včelařů (ČS chovatelů včel)

Vítání  občánků  –  přivítání  nově  narozených dětí  spojené s  posezením a  kulturním programem a
předáním finanční podpory od obce

Vítání prvňáčků - přivítání nových žáků a předání finanční podpory od obce

Setkání se seniory – tradiční vánoční setkání seniorů se členy zastupitelstva obce s příjemnou hudbou a
občerstvením. Obec zajišťuje rovněž svoz účastníků.
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Kronika

V současné době jsou staré kroniky obce Bačalky uloženy a k nahlédnutí v Jičíně v oblastním archivu.
Vedení novodobé kroniky obce Bačalky zajišťuje kronikářka. Co se týče obrazové kroniky, v současné
době  obec  pořizuje  fotografickou  dokumentaci  a  videa  pro  budoucí  generace.  Část  starých  kronik
byla  přenesena  na  elektronické  nosiče.

Veškeré záležitosti a události v obci jsou dokumentovány (fotodokumentace) a ukládány (zálohovány) na
webových stránkách obce: www.bacalky.cz a na facebookovém profilu @bacalkypronas.

Informování občanů

V obci vychází pravidelně (měsíčně) časopis Pramínek,  zpravodaj, který svépomocí vydává skupina
občanů  podporovaná  obecním  zastupitelstvem sdružená  ve  Spolku  bačalský  Pramínek.  V  časopisu
Pramínek mají zastupitelé možnost sdělit občanům důležité informace o tom, co se děje v obci. Občané
s přístupem na internet  se  mohou informace dovědět  z  našich  webových stránek www.bacalky.cz,
záležitosti obce jsou projednávány na veřejných zasedáních zastupitelstva, všechny důležité informace
jsou na úřední desce obce a o těch nejdůležitějších jsou občané informováni také místním rozhlasem
nebo letáky.

Symboly obce

Obec nemá své symboly. Ke zvýšení  prestiže určitě přispěje zpracování nových symbolů - znaku a
praporu. Při jejich heraldickém návrhu je potřeba vycházet z historických pramenů vztahujících se k obci.
Symboly musí být schváleny Parlamentem ČR. V souvislosti s výročím a dle finančních možností obce se
zastupitelstvo rozhodlo nechat symboly obce zpracovat. Při slavnostních událostech se obec prezentuje
zrestaurovaným, ručně vyšívaným praporem ochotnického divadelního spolku České srdce, který působil
v obci za první republiky.

 

3. Hospodářství

Obec vzhledem ke své poloze neskýtá podmínky pro rozvoj průmyslových podniků. I  v minulosti  se
obyvatelé věnovali pouze zemědělské činnosti, do roku 1990 formou JZD; nyní v části areálu bývalého
JZD působí  firma na výkrm jatečních  kachen.  Zbývající  nemovitosti  tvoří  brownfields,  nyní  stále  ještě  v
insolvenčním řízení.

Na zemědělských pozemcích v obou katastrech působí 3 zemědělské společnosti: ZEMA Markvartice, ZEM
Záhornice a pan Jaroslav Slavík.

Lesy jsou ve správě obce nebo Lesů ČR.

Ubytovací kapacity v obci nejsou téměř žádné, jediný malý rodinný penzion má kapacitu 4 lůžka.

Některé rekreační chalupy slouží k pronájmu.

 

http://www.bacalky.cz
http://www.bacalky.cz
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4. Infrastruktura

Doprava

Obcí prochází silnice 3. třídy, která je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, vlastní správu zajišťuje SÚS
KHK, pobočka Kopidlno.  Dopravní  obslužnost zajišťují  dopravní  společnosti.  Autobusy jezdí  do Mladé
Boleslavi přibližně sedmkrát denně v pracovní dny a tolikrát i do Libáně. Frekvence dopravní obslužnosti
je dostačující.

Díky rozvoji cykloturistiky projíždí obcí značné množství cyklistů.

Pohostinství s letní terasou nabízí turistům a dalším příchozím příjemné posezení, jejich dětem pak vyžití
na přírodním dětském a sportovním hřišti.

Vodovod

Vodovod byl vybudován v roce 1963 pro členy družstva. Roku 2008 byl vodovodní řad zrekonstruován,
nově se do něho připojila další řada domů, na tento projekt obec dostala dotace od MZ ČR v programu
SZIF. Od roku 2009 – 2010 má nově přístup k pitné vodě 107 domácností.

Kvalita vody i technický stav vodovodu je zajišťován dodavatelsky. 

Výstavba kanalizačního řadu

Problém odkanalizování splaškových vod v obci je veliký. Vzhledem k finanční náročnosti celého projektu
si obec nechala zpracovat projektovou dokumentaci, která počítá i s výstavbou čistírny odpadních vod.
Celá  stavba  bude  realizována  v  dalším  období  dle  finančních  možností  obce  s  přispěním  dotačních
prostředků. Důležitým předpokladem získání dotace je podíl, který musí obec zajistit ze svých prostředků.
V obci je funkční dešťová kanalizace.

Bytová výstavba

Obec  vyčlenila  v  územním plánu  schváleném v  roce  2014 pozemky pro  výstavbu  pro  individuální
výstavbu dalších rodinných domů. Jedná se o pozemky jak obecní tak soukromých vlastníků.

Místní komunikace a chodníky

Chodníky  obec  vzhledem  k  šíři  hlavní  dopravní  komunikace  (silnice  3.  třídy)  nemůže  vybudovat.
S úpravou je počítáno též na řadě místních komunikací, které jsou v majetku obce. Opravy místních
komunikací  budou  probíhat  dle  finančních  možností  obce  a  v  závislosti  na  dotačních  podmínkách
příslušných  ministerstev.

5. Vybavenost obce

Historická spádovost obce směřuje do obce Libáň. Zde sídlí stavební úřad, matrika, pošta, zdravotní
středisko, lékárna, je zde i benzinová pumpa. Policie ČR sídlí v obci Kopidlno. Do základních a středních
škol dojíždějí děti do obcí Libáň, Veliš, Mladá Boleslav a Jičín. Záchranné služby, sociálního odboru, úřadu
práce a dalších služeb využívají občané převážně ve městě Jičín. Obec nemá prodejnu, potraviny jsou pro
občany  zajišťovány  pojízdnými  prodejnami,  které  obec  finančně  podporuje.  V  obci  je  veřejný  telefon,
v úřadovně je veřejně přístupný internet. Pro zvýšení kvality života seniorů a sociálně slabých občanů
spolupracuje obec s Oblastní charitou Jičín, která poskytuje základní zdravotní služby, případně dovoz
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obědů.

Ve vlastnictví obce je budova obecního úřadu, místní vodovod s vodárnou a vodojemem, místní pivnice U
Bači,  sportovní  víceúčelové hřiště,  dětské hřiště,  dále  pozemek místního hřbitova s  kaplí,  hasičská
zbrojnice v Bačalkách, čtyři křížky Božích muk, místní rozhlas, veřejné osvětlení, čekárny (celkem tři),
požární nádrže, rybníky, lesy a další pozemky.

Veřejné osvětlení a rozhlas

V roce  2009  byla  provedena  rekonstrukce  veřejného  osvětlení  a  místního  rozhlasu.  Byla  pořízena
indukční  světla,  čímž jsou sníženy výdaje na jejich provoz.  Projekt  byl  částečně financován z  programu
SZIF. Program počítá s trvalou udržitelností osvětlení v obci.

Je uvažováno o zřízení soukromé stomatologické ambulance.

 

6. Životní prostředí

Životní prostředí

Krajina v okolí obce je zemědělsky obdělávána, vyskytují se zde i ve velké míře listnaté nebo smíšené
lesy,  část  z  nich je přírodně chráněna z důvodu velkého výskytu chráněných rostlin jako například
bledule, konvalinky a petrklíče. V lesích i otevřené krajině žije mnoho zvěře. Snahou obce je proto i
ochrana a revitalizace existující zeleně a nezastavěné krajiny, zajištění revitalizace původních dřevin na
návsi,  podniká  kroky  k  ochraně  mezí  a  remízků  v  krajině  a  aktuálně  inventarizuje  veřejnou  zeleň
v zastavěném území obce. V rámci činností směřujících k zadržování vody v krajině se bude obec věnovat
úpravám malých vodních ploch v intravilánu obce - opravy hasičských nádrží a tzv. "louží". Sadové
úpravy kolem těchto ploch přispějí ke zvýšení celkové atraktivity obce.

Pozemkové úpravy

V závislosti na získání potřebného počtu souhlasných stnovisek majitelů pozemků v obou katastrech
hodlá  obec  provést  pozemkové  úpravy;  následně  opravit  nově  vzniklé  účelové  komunikace  mezi
zemědělskými pozemky s cílem využít je jako součást plánovaných cyklostezek.

Třídění odpadu

Občané jsou zapojeni do třídění odpadu, odvoz pytlů zajišťuji Severočeské komunální služby. V obci jsou i
dvě místa na kontejnery pro tříděný odpad,  které spravuje EKO-KOM. Přibližně dvakrát  ročně obec
zajišťuje odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Do budoucna budeme podporovat občany v důslednějším třídění odpadu, likvidovat černé skládky, které
se vyskytnou v katastru obce a zajistíme, pokud možno, aby další nevznikaly.

Celkový vzhled obce

Záleží nám na celkovém vzhledu obce. Pravidelně jsou proto na náklady obce udržovány trávníky a
veškerá zeleň v obci. Probíhá výsadba nových stromů a keřů. K tomuto účelu obec zaměstnává sezonní
pracovníky.  Veřejná  prostranství  byla  vyčištěna  (dobrovolnými  pracovními  sobotami  občanů  i
„chalupářů),  dále  jsou  udržována  v  čistotě.
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Objekty v majetku obce budou pravidelně udržovány, pokud je třeba, pak postupně rekonstruovány
v rámci možností obce nebo svépomocí.  Na tyto investice bude finanční krytí obec hledat i v dotačních
titulech.

7. Správa obce

Obecní úřad a kompetence obce

V obci působí obecní úřad, obec spadá pod ORP Jičín,matriku i stavební úřad můžeme využít i v Libáni. 

V obci je neuvolněný starosta i místostarosta; administrativní činnosti zajišťuje hospodářka a účetní.

Úřední hodiny pro občany jsou každé pondělí od 17 do 18 hodin, v období od března do října také každou
první sobotu v měsíci od 10 do 11 hodin.

Obec Bačalky je členem DSO Mariánská zahrada,  díky které se účastní  regionálních projektů.  Úzce
spolupracuje s obecními úřady všech sousedních obcí.
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A.2 Východiska pro návrhovou část

SWOT analýza

Silné stránky

aktivity se zaměřením na seniory a děti
třídění odpadů na vysoké úrovni
volné pozemky k výstavbě RD
bohatý kulturní a společenský život
Ochota občanů i chalupáři spolupracovat na rozvoji obce.
aktivní působení spolku a jeho podpora obecním úřadem
Čisté ovzduší.
Hostinec.
Vlastní vodovod.
Krásné výhledy do krajiny
Turisticky atraktivní lokalita

Slabé stránky

nedostatek parkovacích a odstavných ploch
chybějící cyklostezky
nerealizované KPÚ
brownfield v obci
Není zde ZŠ ani MŠ.
Chybějící maloobchodní prodejny.
Nevyřešené zpracování odpadních vod.
Neexistence přímého dopravního spojení s okresním městem.
Nedostatek pracovních příležitostí.
Hraniční obec okresu i kraje - periferie.
Vysoký počet občanů seniorského věku.

Příležitosti

Potenciál pro turistiku a cykloturistiku
Kulturně-historický potenciál oblasti
Rozvoj obce prostřednictvím svazku obcí
Využití finančních prostředků z dotačních titulů jak národních, tak i evropských

Hrozby

Zvyšování náročnosti administrativy v souvislosti s řízením chodu a rozvoje obce
Nebezpečí bleskových povodní a následné eroze půdy v důsledku přívalových dešťů
Sociální dopady stárnutí obyvatelstva
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost     Střední důležitost     Nízká důležitost

Cíl: „Podpora třídění odpadů”
Podpořit třídění odpadů, likvidace černých skládek.

Opatření: „Třídění odpadů”
- Šířit informovanost občanů o nezbytnosti třídění odpadů pro ochranu životního
prostředí - Rozšířit počet kontejnerů na třídění odpadů, - Zvýšit motivaci občanů,
zejména starších věkových kategorií, pro třídění bioodpadu a hledat nové způsoby
zpracování a dalšího využití bioodpadu.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Podpora aktivit občanů”
Podpořit tvůrčí a podnikatelské aktivity občanů, které přinesou nové nápady a rozšíří možnost zaměstnání ve
vsi a nejbližším okolí.

Cíl: „Spolupráce s okolními obcemi”
Spolupracovat s okolními obcemi, vzájemně se informovat o jednotlivých aktivitách a nabídkách pro občany.

Cíl: „Udržovat tradice”
Udržovat tradice pro příští generace.

Cíl: „Organizování kulturních akcí”
Organizovat výlety po místních památkách a zájezdy do městských divadel. Organizovat setkávání seniorů.

Cíl: „Chodníky”
Výstavba chodníku podél komunikace v místech čekáren a obecního domu k zajištění bezpečnosti chodců a
zlepšení vzhledu obce.

Cíl: „Propagování obce”
Propagace obce v rámci Královéhradeckého kraje, oblasti Jičínska, zapojení se do akcí svazku obcí Mariánské
zahrady

Cíl: „Podpora turistického ruchu”
Oprava, údržba a aktualizace turistického značení, označníků, informačních tabulí, podporovat turistický ruch.
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Cíl: „Výsadba zeleně”
Výsadba zeleně v obci, úprava veřejného prostranství.

Cíl: „Zapojení obyvatel do dění”
Aktivní zapojení obyvatel obcí Bačalky a Lično do dění v obci a její obnovy.

Cíl: „Sdružení”
Aktivně spolupracovat v rámci sdružení obcí Mariánská zahrada, Místní akční skupiny Otevřené zahrady
Jičínska, Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR).

Cíl: „Kronika”
Vedení kroniky obce a zajišťování písemných a obrazových materiálů o životě v obci pro budoucí generace.
Vydávání tiskových materiálů, jako například pohlednice obce, kalendář, prospekty apod.

Opatření: „Kronika”
navázat činnost kronikáře na aktivity občanských spolků; - v rámci dobrovolné činnosti
digitalizovat kroniky obce, které se nacházejí v oblastním archivu; - podpora
soustavného vzdělávání kronikáře

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Knihovna”
Podpora aktivit vedoucích k obnovení a rozvoji knihovny - čítárny, nákup nových knih nebo časopisů,
spolupráce s ostatními knihovnami v regionu.

Opatření: „Knihovna”
- Požádat o spolupráci a náměty občany a chalupáře, např. vést lidovou knihovnu jako
dobrovolnou činnost i bez napojení na síť národních knihoven. - Vybudovat z lidové
knihovny místo i pro jiné kulturně-vzdělávací aktivity. - Podpořit i vybudování lidové
knihovny v soukromém objektu.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Zajištění údržby komunikací”
Zajištění zimní údržby komunikací a veřejných prostranství.

Opatření: „Údržba komunikací”
– zajištění zimní údržby komunikací a veřejných prostranství z větší části dodavatelským
způsobem; - zakoupit drobnou komunální techniku + personální zajištění pro úklid těch
komunikací, které již nejsou starší občané schopni sami provést. - V letním období
spolupracovat s SÚS při udržování zeleně podél silniční komunikace III. třídy v
intravilánu obce.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Realizace KPÚ”
Realizovat KPÚ

Opatření: „KPÚ”
Osvětová činnost mezi vlastníky pozemků k. ú. Bačalky a Lično u Milkovic. Vysvětlit
potřebnost a užitečnost KPÚ. Získat finanční prostředky z dotačních programů; následně
provést KPÚ, následně pak úprava nově vzniklých účelových komunikací a jejich využití
např. pro individuální rekreaci (cyklostezky a turistické cesty)

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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Cíl: „Podpora mládeže a dětí”
Podpora mládeže v mimoškolní činnosti a jejich zapojení do komunitního života v obci. Podpora mimoškolního
vzdělávání dětí.

Opatření: „Děti a mládež”
- Organizovat pro děti naučně – zábavné programy a zájezdy zejména se zaměřením na
poznávání přírody a historie. - Kultivovat vztah dětí a mládeže k místu a lidem, kde žijí.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Podpora místních spolků”
Podpora místních spolků a aktivit občanů, sloužících ke kulturnímu, osvětovému a sportovnímu vyžití.

Cíl: „Údržba vodovodní sítě”
Rozšiřování a údržba vodovodní sítě, zajišťování dobré kvality vody.

Opatření: „Vodovodní síť”
- Trvalá soustavná údržba vodovodní sítě v dobrém provozuschopném stavu. -
Dodržování pravidelných revizí a výměny zařízení s cílem udržet vysokou kvalitu pitné
vody. Vybudování nového vodovodního přivaděče ve spolupráci s okolními obcemi.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Údržba veřejných prostranství”
Zajistit pravidelné sečení trávy a údržbu veřejných prostranství a podél místních komunikací

Opatření: „Veřejná prostranství”
- Zapojit do údržby veřejných prostranství občany a chalupáře formou dobrovolných
brigád. - Spolupracovat při letní údržbě zelených prostranství se soukromými zemědělci,
aby se posečená tráva využila ekologickým a ekonomickým způsobem. - Nechat
vyhotovit pasport obecní zeleně a v souladu s ním postupovat při péči o ní.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Vzhled obce”
Šířit osvětovou činnost mezi občany o zlepšení vzhledu svých nemovitostí, zahrad, oplocení a požadovat
odstranění vraků starých vozidel, strojů apod.

Opatření: „Vzhled obce”
- Podnítit zájem občanů o vzhled jejich nemovitostí i celé obce formou soutěže. - Zapojit
do činností na úpravě vzhledu obce děti a mládež s využitím jejich vlastní tvorby. - Jako
obec se zapojit do soutěže Vesnice roku.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Výstavba kanalizace”
Výstavba kanalizace obce a čistírny odpadních vod, se zajištěním jejího provozu.

Opatření: „Kanalizace”
- Vytvoření jednotné kanalizace a vybudování podmínek pro budoucí výstavbu ČOV v
obci (vykoupení pozemku, na kterém bude ČOV umístěna, zachování přístupové cesty k
budoucí ČOV ve vlastnictví obce). - Podpora občanů při budování biologických septiků
nebo domácích ČOV – využití příp. dotačních titulů MZe, MŽP a MMR.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Rybníky”
Oprava cest k rybníkům v majetku obce, čištění rybníků a vodních nádrží.
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Cíl: „Údržba majetku obce”
Pravidelná údržba obecního domu, veřejného osvětlení, místního rozhlasu, hydrantů, prostranství kolem
čekáren. Provádění pravidelné údržby místních komunikací, oprava cest (výtluky)

Opatření: „Majetek obce”
- Pravidelná revize využitelnosti obecních pozemků pro zemědělské účely (pronájem). -
Hledat využití pro pozemky obce v k. ú. Rabakov (možné využití pro individuální
zástavbu, příp. pro veřejně-prospěšné stavby) – v této oblasti spolupracovat s obcí
Rabakov. - Rozšířit zázemí pivnice U Bači dle aktuálních požadavků a potřeb občanů.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Zázemí v obci”
Zajištění hospodářského, kulturního, společensko-sociálního zázemí v obci, dále pak kulturního a sportovního
vyžití.

Opatření: „Zázemí”
- Podpora pojízdné prodejny zabezpečující základní potraviny a podpora všech
podnikatelských aktivit občanů a chalupářů obce, které zlepší podmínky v oblasti
zásobování, stravování, dopravy a dalších služeb občanům.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Péče o životní prostředí”
Kvalitní péče o životní prostředí a krajinu kolem nás. Podpora a realizace činností vedoucí ke zkvalitnění
způsobu života v obci.

Opatření: „Životní prostředí”
- Úprava požárních nádrží a malých vodních ploch v obci a jejich okolí tak, aby sloužily
své původní funkci, zároveň byly využitelné jako jedno z protipovodňových opatření,
příp. jako retenční nádrže pro období sucha. - Osázení některých malých vodních ploch
vodními rostlinami, a tím zlepšení ovzduší v obci, příp. využít rostlinstva jako přírodních
čistíren. - Podpora nefosilních zdrojů vytápění jak v RD občanů, tak v objektech obce
(solární panely pro ohřev vody a vytápění v budově obecního úřadu). - Vytvoření
jednotné kanalizace a vybudování podmínek pro budoucí výstavbu ČOV v obci
(vykoupení pozemku, na kterém bude ČOV umístěna). - Péče o lesní pozemky v souladu
s lesním hospodářským plánem, pravidelné probírky i zalesnění vytěžených ploch. -
Vybudování naučné stezky „Ličenský les – Hrubý háj“.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Kulturní a společenské tradice”
Hledání, objevování a obnovování místních kulturních a společenských tradic, zakládání tradic nových, které
povedou k větší pospolitosti místních obyvatel.

Opatření: „Kultura”
- Pokračování v nově založených tradičních akcích (klobouková slavnost, bačalské selské
trhy) a tradiční akce spojené se státními, venkovskými nebo církevními svátky. -
Podpora občanských spolků. - Obcí organizované společné výlety za kulturou nebo za
poznáním krás naší vlasti.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Úprava veřejných prostorů”
Úprava a čistota veřejných prostorů a staveb, zlepšování občanské vybavenosti a technické infrastruktury
včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí.
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Opatření: „Veřejné prostory”
- Finální úprava nově vzniklého veřejného prostranství pod obecním úřadem. -
Organizace soutěže o nejlepší projekt, který zajistí jak využití sportovně-rekreační, tak
bude i optimálním estetickým řešením pro vesnici 21. století. - Úprava požárních nádrží
a malých vodních ploch v obci a jejich okolí tak, aby sloužily své původní funkci, zároveň
byly využitelné jako jedno z protipovodňových opatření, příp. jako retenční nádrže pro
období sucha. - Vybudování nové autobusové zastávky na Ličně (na místě bývalé garáže
ČSAD) – k tomuto nutno dokoupit garáž a pozemky od ÚZSVVM. - Dokončit a dovybavit
odpočinkové turistické místo na Ličně u barokní Kalvárie. - Dokončit a dovybavit
odpočinkové turistické místo na Bačalkách „U Panenky“. - Ve spolupráci se soukromým
vlastníkem vybudovat odpočinkové turistické místo „na vyhlídce“ na konci Lična.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Podpora výstavby rodinných domů”
Podporovat výstavbu rodinných domů a objektů k drobnému podnikání Hledat vhodné zdroje a podpořit
přechod na alternativní zdroje vytápění (tepelná čerpadla, solární kolektory apod.)

Opatření: „Vybudování zázemí pro výstavbu nových RD”
Oprava a rozšíření místních komunikací, které vedou do lokalit, jež jsou dle ÚPO
navrženy k bytové zástavbě.

Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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B.3 Podpora realizace programu

Pro úspěšnou realizaci PRO Bačalky je důležité se do budoucna zaměřit především na efektivní spolupráci
jednotlivých aktérů, a to konkrétně obce, spolků, občanů i subjektů vně obce. Na základě tohoto
programu bude obec postupně realizovat všechny prakticky a finančně realizovatelné záměry, a to se
zohledněním určených priorit k jednotlivým záměrům.

Před realizací budou jednotlivé projekty konkretizovány, ať už z hlediska projekčního, vyžaduje-li to daný
záměr, tak z hlediska finančního a časového.

 Zajištění řízení a naplňování Programu rozvoje obce Bačalky

Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele se starostou.
Zastupitelstvo obce koordinuje všechny činnosti spojené s administrativní podstatou činností spojenou
s naplňováním a aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu vyhodnocování a
monitoring. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů, které se
v průběhu platnosti programu vyskytnou. Zodpovídá za přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších
podkladů v návaznosti na využití programu. Podílí se na zajištění dodržování harmonogramu a přípravě
podkladů pro vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring programu.

 Zpřístupnění dokumentu

Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k
zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě.

 Monitoring a hodnocení plnění programu

Plnění strategie bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké míry byly naplánované záměry
skutečně realizovány či z jakých důvodů případně realizovány být nemohly. Současně budou případně
přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace a bude také
zkontrolováno nastavení priorit záměrů.

Přehodnocení mohou předcházet doplňující dotazníková šetření, které zaktualizují názor veřejnosti na
jednotlivé aspekty života v obci a vyhodnotí dosavadní plnění strategie a budou sloužit jako zpětná vazba
pro vyhodnocení, zda se řešené aspekty života v obci zlepšily či nikoli.


