Číslo vydání: 1/2016

Bohdalovický věstník
Vážení a milí spoluobčané,
v prvním vydání krátce po volbách jsme slibovali, že informace formou věstníku vám
budou předávány v pravidelných intervalech. Bohužel pracovní vytížení a nedostatek času
jsou příčinou toho, že se vám do rukou dostává teprve druhé číslo. Tímto se proto chceme
omluvit za to, že jste museli tak dlouho čekat. Do budoucna se pokusíme psát tento věstník
mnohem častěji. Zároveň uvítáme jakýkoli příspěvek, kterým by kdokoli z vás chtěl obohatit
další čísla. Pojďme si tedy připomenout, co vše se od prvního čísla v naší obci stalo.
Kritickou situaci, která nastala krátce po volbách do obecního zastupitelstva, jsme
úspěšně překonali, a zastupitelstvo záhy mohlo začít naplno pracovat.

Co jsme tedy plánovali a co se povedlo:
1) Zvýhodněný prodej palivového dřeva našim občanům z obecních lesů s možností
dovozu.
Tento bod se podařilo splnit. Každý, kdo potřebuje a má zájem, se může na obecním
úřadě přihlásit a dřevo je mu dovezeno až domů.
2) Dovoz obědů z vývařovny v Kájově všem zájemcům.
Obědy dovážíme. Nyní se po několika změnách (z důvodu kvality) dováží z restaurace
Slavie ve Větřní. Obědy jsou zde chutnější, navíc ušetříme i čas a pohonné hmoty za
dovoz.
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3) Postupná výměna neekonomických výbojek veřejného osvětlení za svítidla LED.
V roce 2015 jsme nakoupili potřebný materiál. S výměnou se začne letos na jaře. Jako
první přijde na řadu osada Slavkov, neboť zde je situace nejhorší, osvětlení nefunguje.
Dále se bude postupovat dle potřeby. Výměnu bude provádět starosta obce spolu se
zaměstnanci.
4) Uskutečnění projektu ordinace praktického lékaře MUDr. Jaroslava Vojtíška
v obecní budově na návsi Bohdalovic.
S MUDr. Vojtíškem je spolupráce již dohodnutá. Vytvoření vhodného prostředí pro
ordinaci bude v rámci rekonstrukce celého objektu, která je plánovaná na rok 2017.
Financována bude částečně z dotací (veřejné prostory) a částečně z výtěžku ze správy
obecních lesů (byty).
5) Úprava parku v osadě Suš u májky.
Úprava je plánovaná na letošní léto. Provedou ji zaměstnanci obce spolu se starostou
obce.
6) Vybudování cesty u novostaveb na příjezdu do Bohdalovic.
Přístupové cesty se vybudovat podařilo, a to včetně vjezdů a chodníků k příslušným
parcelám. Při konečném vyúčtování starosta vyjednal neplánovanou slevu. Chodníky
tak byly vybudovány prakticky zdarma. Díky tomu bylo možné vybudovat za ušetřené
peníze stání na kontejnery v Suši, na Slavkově a na Slubici.
7) Zakoupení mechanizace na udržování obecních cest v zimním období a rozvoz
dřeva.
Díky dohodě 3 obcí, které společně jednaly s dodavatelem o svých nákupech, se
podařilo vyjednat výhodnou velmi výhodnou cenu na nákup požadované mechanizace
pro všechny zúčastněné obce. Bohdalovice tedy zakoupily traktor s radlicí za velmi
výhodnou cenu. Což bylo velmi dobře, neboť na nákup mechanizace nebyly v loni
vypsané dotace a do budoucna s nimi ani není počítáno. Investice tedy byla
financována úvěrem od Komerční banky, a. s., a to s velmi nízkou úrokovou sazbou
0,4 % p. a.
8) Pořízení mulčovacího ramene pro údržbu okolí obecních cest.
Zakoupení bychom rádi uskutečnili letos v létě. Nyní však čekáme, zda budou
vyhlášené nějaké dotace. Situace s evropskými dotacemi je nyní spíše kritická, proto
bude nejspíš nutné hledat jiný způsob financování.
9) Instalace bezdrátového rozhlasu.
Obecní rozhlas můžete slýchat již od druhé poloviny loňského roku, a to v Suši,
Svérázu, Slavkově, Kališti i Bohdalovicích. Na financování tohoto projektu jsme
využili dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje.
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10) Realizace zástavby v oblasti pod vodárnou v Bohdalovicích.
V současné době hledáme případného investora, který by zafinancoval zasíťování
pozemků. Přitom je nutné brát ohledy na to, aby se poté parcely nestaly neprodejnými
z důvodu vysoké ceny.
11) Bezplatný převod cest do majetku, které jsou v současné době v nájmu.
Žádosti o převod se budou podávat po schválení zastupitelstvem v březnu 2016. Vše
bude tedy záležet na kladném vyřízení na Pozemkovém fondu, který tyto převody
provádí.
12) Obnova návsi v osadě Slavkov.
Na návsi je opravené parkoviště, revitalizovala se zeleň. Stavební práce provedla firma
Swietelski, revitalizaci a zahradnické práce zaměstnanci obce.
13) Oprava stavidla a přítoku obecního rybníku v Suši.
Na rybníku v zimě zaměstnanci vykáceli náletové dřeviny, uklidili okolí, dále se nově
zbudovala přístupová cesta s horním parkovištěm. Rybáři v rámci svých
brigádnických hodin vybudovali jsme přístřešky a lavice, abychom zde mohli pořádat
akce.
14) Oplocení nových vrtů u Bohdalovic.
Oplocení plánuji místní rybáři ve spolupráci se zaměstnanci obce.
15) Udržení ceny vodného a stočného na současné hranici.
S provozovatelem vodovodního řadu a kanalizace se podařilo vyjednat, že pro rok
2016 cena nestoupne a zůstane na stejných hodnotách jako v roce 2015.
16) Dokončení realizace malometrážních bytů a kulturního zařízení v obecním domě
v Bohdalovicích na návsi.
Tato realizace je naplánovaná na rok 2017.
17) Oprava technického zázemí údržby zeleně v osadě Slavkov.
Zázemí z bývalé hasičárny je opravené od léta 2015. Okolí je ozdobené výsadbou
rostlin a květináči, které vyrobili zaměstnanci obce.
18) Realizace odvodu dešťové vody z obecní komunikace u objektu p. Linhy.
V létě 2015 byla voda odvedena a zároveň se zbudovala vpusť na křižovatce u
Ferencových.
19) Aktualizace webových stránek obce a využití nových možností pro informování
obyvatelstva o důležitých skutečnostech.
V současné době jsou nové webové stránky zadány novému administrátorovi, který na
jejich tvorbě již pracuje.
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Mimo uvedené akce se podařilo ještě mnoho dalšího:
-

-

-

-

obec převzala hospodaření s vlastními lesy, do obecní pokladny tak přiteče více peněz,
z tohoto důvodu obec najala odborného lesního hospodáře, bylo také nutné zakoupit
terénní auto, které využívají jak zaměstnanci ke své práci, tak starosta pro hlídání lesů;
opravila se kaple v Suši;
zrekonstruoval se současný obecní úřad – zasedací místnost, kancelář starosty, chodba,
sklepy se vybavily regály, zařídila se dílna a šatna pro zaměstnance, vytvořil se prostor
pro obecní archiv, zbývá ještě opravit kancelář hospodáře, který měl dosud příliš velký
nápor nové administrativy, aby bylo možné ho z tohoto místa „vystěhovat“, aniž by to
ohrozilo provoz obecního úřadu;
obecní úřad dostal také novou fasádu a zkrášlilo se jeho okolí;
skládka za obecním úřadem byla uklizena a zrevitalizována;
vykáceli jsme a upravili pravý svah na příjezdu do Bohdalovic od Č. Krumlova –
vytěžené dřevo se prodávalo důchodcům za zvýhodněnou cenu, prodaly se i štěpky a
kulatina;
opravil se most u střelnice a natřelo se zábradlí;
levý svah podél silnice směrem od obecního úřadu na Suš je vykácený od náletových
rostlin a uklizený, následně bude bagrem vyrovnán terén, osadí se novou zelení;
kolem hřbitovní zdi ve Svérázu byly vykáceny nevzhledné dřeviny a okolí se uklidilo;
ve Veleslavicích se vykácely náletové dřeviny, uklidilo se smetiště u kaple a
hasičárny, kaple byla natřena;
pořídila se nová vánoční výzdoba na strom s úspornými LED světly;
opravilo se veřejné osvětlení v nové zástavbě;
ve Slavkově na hřišti byly odklizeny betonové panely a další nepořádek;
z recyklátu se zbudovala cesta kolem hřiště k nové zástavbě v Bohdalovicích a
opravila se cesta kolem staré zástavby od křižovatky s hlavní silnicí směrem
k Františku Račákovi.

A co společenský život v obci?
Obec začíná více společensky žít. Kromě již tradičních akcí jako je dětský den, letní
zábava ve stanu na hřišti či rozsvěcení vánočního stromu, zpívání u stromu a koncertu v kapli
ve Svérázu, jsme se sešli také při rybářských závodech, vepřových hodech a oslavili jsme
jednotlivé adventní neděle. Novou formu také dostalo setkání důchodců. Velký dík patří
všem, kteří přípravě všech akcí věnovali svůj volný čas a fantazii.
Na letošní rok také připravujeme různé akce. V nejbližší době se tedy můžete těšit opět na
vepřové hody, které loni měly velmi velký ohlas, dále na rybníku zahájíme rybářskou sezonu
a pokračovat budeme rybářskými závody. O dalších akcích budete informování na nástěnce a
místním rozhlasem.
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Jaké máme plány dál?
Letos jsme již podali žádost o dotaci na MMR na vybudování nové cesty v Suši. Chceme
odbagrovat mez, vystavět betonovou zeď, čímž se stávající cesta rozšíří, udělat nové svody
vody, asfaltový povrch a vjezdy k domům. Dotace by měla být 50 % celkové ceny zakázky.
Plánujeme postavit hospodářské zázemí pro komunální techniku za obecním úřadem. I
zde žádáme dotaci z POV Jihočeského kraje.
Čekáme na vyhlášení dotačního programu, ze kterého bychom mohli získat finance na
opravu kaple a hřbitovní zdi v osadě Svéráz.

Přinášíme vám několik fotografií
Kaple a hasičárna ve Veleslavicích před úpravou …
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… a po úpravě

Podzimní práce na rybníku

6

7

Opravy obecního úřadu

Úklid hřiště na Slavkově
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Práce v lese

Oprava veřejného osvětlení

Revitalizace příjezdové stráně před obcí
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Hasičárna ve Slavkově před opravou…

… a po opravě
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Koupili jsme nový traktor na práci

Ale aby se jen nepracovalo, byla i zábava
Letní rybářské závody na rybníku v Suši
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A té radosti z úlovků…
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I počasí přálo…

15

Vydařil se také dětský den
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18

Letní zábava s buchtobraním
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Dobře jsme se najedli a napili i při vepřových hodech na podzim
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A na závěr roku jsme si vyslechli nádherný vánoční koncert v kapli ve Svérazu.

Zazpívat nám přijel krumlovský sbor Vaganti, který vede Šárka Kodymová.
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A úplným závěrem potěšte oko pohledem na naše okolí
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A takový byl rok 2015 v Bohdalovicích!
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