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Vážení spoluobčané,
Pomalu, ale jistě nám přichází jaro a s ním i další dění v naší obci Bohatice.
Všichni se asi těšíme na práci na zahradě, na sluníčko a na rozkvetlé
stromy. S příchodem jara je spojen jarní úklid.
Dne 9. 4. 2016 (sobota) bude v 9:00 hodin přistaven velkoobjemový
kontejner na odpad a to na rozcestí pod Obecním úřadem (jako v loňském
roce). Kontejner bude k dispozici do 17:00 hodin téhož dne. Prosíme
spoluobčany, aby dodržovali v okolí kontejneru pořádek a aby rovněž
dodržovali třídění odpadu. U kontejneru bude ze strany obce zajištěn dozor,
aby nedocházelo k nepořádku kolem kontejneru a aby byl objemný odpad
řádně rovnán do kontejneru z důvodu větší skladnosti a většího využití
nádoby.
Vážení občané Bohatic, záměrem a touhou našeho zastupitelstva je více
rozpohybovat společenský život v obci, více stmelit obyvatele, založit v naší
obci tradice, vše k Vaší spokojenosti. Někde se začít musí, a proto
vyhlašujeme pro tento rok dvě soutěže, které zkrášlí naší obec a rozproudí
zdravou soutěživost dospělých i dětí. Pevně věříme, že se zapojí co nejvíce
obyvatel a založíme tak tradice, které bude možné každoročně opakovat.
Soutěž - Rozkvetlá zahrada
Obec Bohatice vyhlašuje soutěž o nejrozkvetlejší zahradu.
Většina z Vás pečuje nejen o své domy ale i zahrady, nenechávejte to, co
se Vám podaří jen za svými ploty, ale podělte se o Vaše pěstitelské
úspěchy i s ostatními. Pořizujte fotodokumentaci svých rozkvetlých
záhonů, truhlíků či keřů. Fotky můžete zasílat na email obce
obecbohatice@tiscali.cz do konce září 2016, nebo přinést přímo na obecní
úřad v úřední hodiny. Fotogalerie bude zpřístupněna na webu obce.
Nejlepší pěstitele čeká odměna.
Soutěž o největší dýni Bohatic
Obec Bohatice vyhlašuje soutěž o vlastnoručně vypěstovanou největší dýni.
Vypěstovat obří dýni je umění, ukážete nám i ostatním jak se to dělá?
Sázejte, zalévejte a pořizujte dokumentaci růstu Vaší vítězné dýně. Na
podzim roku 2016 se budeme těšit na ty největší. Pěstitele těch největších
čeká zajímavá odměna.

Dotazníkové šetření
V minulých dnech proběhlo anonymní dotazníkové šetření v elektronické
nebo listinné podobě. Věřte, že vaše přispění a váš zájem obci pomůže při
tvorbě důležitého dokumentu „Program rozvoje obce Bohatice“, který bude
obsahovat zhodnocení vašich názorů z dotazníků. Všem, kteří se podíleli
vyplněním dotazníku, velmi děkujeme. Abychom umožnili více lidem
účastnit se dotazníkového šetření obce, termín odevzdání dotazníků
v listinné podobě nebo elektronické podobě se prodlužuje do 31. 3. 2016.
Dotazníky v listinné podobě můžete odevzdávat na obecní úřad osobně
v úředních hodinách nebo vhodit kdykoliv do schránky obce.
Dotazník v elektronické podobě: http://goo.gl/forms/cx9Nal7FoK .
Brigáda v Bohaticích
V sobotu 16. dubna 2016 se od 9:30. hodin uskuteční brigáda za
účelem uklidit obec od nežádoucího odpadu spojená s přípravou dřeva na
„Čarodějnice 2016“. Prosíme všechny ochotné spoluobčany, aby se v daný
čas dostavili před Obecní úřad v pracovním oděvu a pomohli tím zvelebit
naši obec. Máme v plánu uklidit autobusové zastávky, okolí obecního
úřadu, atd. Tato brigáda se uskuteční v rámci úspěšné úklidové akce,
kterou z loňských dvou let známe pod názvem Ukliďme Česko. Letošní
ročník oproti těm předchozím proběhne ve vzájemné spolupráci
organizátorů akce Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody.
Povinné očkování psů proti vzteklině 2016
Dne 22. 4. 2016 proběhne v naší obci očkování psů proti vzteklině. V tento
den můžete od 16:15 hodin před obecním úřadem nechat vaše psy očkovat
proti vzteklině. Tato povinnost pro majitele vyplývá ze zákona.
Nezapomeňte si s sebou vzít očkovací průkazy.
Velikonoční dílna a Velikonoční jarmark
Jaro je za dveřmi a s ním i velikonoční svátky. Nejen pro děti, ale i pro
dospělé bude v pátek 25. 3. 2016 otevřena Velikonoční dílna na sále OÚ.
Letošní dílnu bychom chtěli pojmout trochu netradičně a vyzvat nejen děti,
ale i dospělé aby si přišli vyzkoušet nejrůznější techniky zdobení. Věříme,
že se hojně zapojíte a obohatíte i následující Velikonoční jarmark o skvělé
výrobky.
Velikonoční dílna bude otevřena od 10:00 hodin a končit bude v 13:00, poté
otevřeme Velikonoční jarmark, který bude do 15:00 hodin.
Co budeme tvořit v naší dílničce???
* zdobení vajec různou technikou (voskem, drátkováním, bavlnkou,
kreslením…);

* výroba velikonočních dekorací
omalovánky a vystřihovánky, …);
* zdobení velikonočních perníčků;
* pletení pomlázky;

(zápichy

do

květináčů,

papírové

Účastníci s sebou – nůžky, vařená či vyfouklá vajíčka!!!
Jak bude probíhat velikonoční jarmark?
Spousta z Vás si jistě na Velikonoce zdobíte Vaše domovy a zahrady.
Každý z Vás má jiné techniky, vyrábí z jiných materiálů a právě toto
bychom chtěli ukázat i ostatním našim spoluobčanům. Jde o nejrůznější
velikonoční dekorace, které si doma sami vyrábíme, ať už jsou to zdobená
vejce, květinové, háčkované, papírové i ostatní dekorace, mazance,
koláče,…. Vše je vítáno!
První tři místa vyhlásíme a odměníme cenou.
Na jarmarku se za symbolickou cenu budou prodávat nejen Vaše výrobky,
ale i výrobky vyrobené v dopolední dílničce. Bude záležet pouze na Vás,
jestli si výrobky odnesete domů, nebo je věnujete na jarmark. Finanční
výtěžek z jarmarku bude vložen na dětský fond a použit při další akci s
dětmi.
Vaše výrobky můžete nosit v úředních hodinách na OÚ, nebo v pátek 25. 3.
2016 v dopoledních hodinách, kde výrobky zaregistrujeme.
Pozvánka na II.Velikonoční večírek
Po úspěšném uvedení prvního ročníku Velikonoční zábavy, pořádáme
ročník druhý.
Přijďte se pobavit, zatančit a popít.
Kdy: 26.3.2016 sobota
Od: 19:00 hod
Kde: sál obecního úřadu Bohatice
Co vás čeká?
- Živá hudba (hudební skupina pana Kouby)
- Slosovatelné lístky o ceny (hlavní cena uzená kýta, dorty a další
velikonoční ceny)
- Zahájení soutěže „Dýně Bohatic 2016“ a soutěže „Rozkvetlá zahrada“
- Panák za 20,- Kč
- Točíme Kozlíka a Svijany

Aktuální informace o vodovodu
V tuto chvíli je projekt vodovodu zadán panu projektantovi k přepracování.
Pan projektant nás v pondělí 14. 3. navštívil. Jednali jsme o spolupráci,
podepsali smlouvu a celou trasu vodovodu jsme já, pan projektant a pan
místostarosta prošli. Cena za celé dílo je stanovena na 285 tisíc. Projekt
bude předán v potřebných formátech, aby se s ním v případě potřeby dalo
v budoucnu pracovat a nenastaly podobné problémy jako u projektu
předešlého. S přihlédnutím k časovému presu a srovnáním s ostatními
nabídkami vypadá opět celá realizace vodovodu nadějně. Doufejme, že
nás léto bude v tomto roce šetřit, co se sucha týče a pokud vše půjde
dobře, příští rok bychom se ti, kteří mají s nedostatkem vody nepříjemnosti,
nemuseli suchých dnů obávat.
(lac)




Kronika v listinné podobě je k zapůjčení na OÚ Bohatice – v době
úředních hodin
Chystáme vyhlásit veřejnou soutěž na sekání obecní zeleně na rok
2016. Podmínky a specifikace soutěže budou včas zveřejněny.
Připomínka plateb za rok 2016 – platba za svoz odpadu a poplatky
ze psů (do 31. 5. 2016)

V březnu oslavili narozeniny tito naši spoluobčané:
Majerová Lucie, Sukdoláková Hana, Chramostová Marcela, Miháliková Hana,
Kodytek Vojtěch, Němec Richard, Šimková Marie, Loserová Lenka, Bilá Helena,
Šafránek David
13.března 2016 se narodil Jakub Březina. Blahopřejeme k narození syna.
Všem oslavencům a miminku přejeme jen to nejlepší,
štěstí, zdraví a něco dobrého.
Úmrtí:

Houštecká Julie
Mihálik Jaroslav

* 10. 10. 1929
* 20. 6. 1932

† 7. 3. 2016
† 2. 3. 2016

Tímto nám dovolte vyjádřit upřímnou soustrast.

Přejeme Vám krásné prožití
Velikonočních svátků a bohatou
pomlázku!

