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Slovo starostky
Tak se nám pomalu, ale jistě blíží ke konci další rok. Dovolte mi pár
slov. Ač jsem v pozici, která není jednoduchá, jsem na druhou stranu
ráda, protože i když jsou dny nebo týdny, které jsou opravdu
náročné, stojí to vše za to! Naše obec za to stojí! Všechno je
zkušenost a mě těší a baví fungování nás všech, jak zástupců naší
obce, tak i jakákoli pomoc od vás, občanů. Doufám, že nám tato
spolupráce vydrží i v budoucnu. 
Ač to zní jako klišé, zdraví je nejdůležitější a na prvním místě před
vším. Proto na sebe buďte všichni opatrní, ať se vám nemoci a úrazy
vyhýbají.
Příští rok si držme palce, ať vše dobře dopadne a podaří se nám
konečně po tolika letech mít v obci vodovod. Nepřestaneme pracovat
ani na dotaci na chodníky ze Státního fondu dopravní infrastruktury
a na dalších, pro obec výhodných projektech.
Přeji vám jménem celého zastupitelstva naší obce krásné prožití
vánočních svátků, co nejméně stresu, čas na své nejbližší a klidný
vstup do roku 2017. Těším se, že se budeme dál všichni vídat na
kulturních akcích naší obce, kterých pro vás v příštím roce
připravujeme zase o něco víc, ale to už předbíhám, to se dozvíte
v příštích Novinkách od naší kulturní komise. 
Eva Lacková

Strana 2

Mikulášská nadílka
proběhla první prosincovou
sobotu na místním sále.
Hodné děti pověděly básničku,
zlobivé odnesl čert.
Vyslechli jsme krásné písničky a
originální básničky, za které děti
dostaly od Mikuláše balíček
dobrot.
Vše se povedlo a tak se my i děti můžeme těšit na příští rok.
Fotografie z akce budou v nejbližších dnech k dispozici na obecních
stránkách.
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Krátké informace
Upozorňujeme občany, kteří využívají autobusovou
dopravu, že s platností od 11. 12. 2016 vstoupila
v platnost změna jízdních řádů.
Hřbitov - na listopadovém zastupitelstvu obce byly mimo jiné
schválen Řád veřejného pohřebiště obce Bohatice a znění Smlouvy o
pronájmu hrobového místa. Tato smlouva bude nově uzavírána na
dobu 10 let. Nájem hrobového místa činí 10,-Kč/m2/rok + 90,-Kč/rok
za služby s nájmem spojené (údržba zeleně, komunikací, hřbitovního
zařízení, sečení a úklid trávy, likvidace odpadů).
Internet – připojení obce k internetu prostřednictvím optické sítě se
bohužel odkládá na rok 2017. Důvodem odkladu jsou průtahy
spojené se stavebním povolením, které si vyžádali přepracování
projektové dokumentace a doložení souhlasu vlastníků některých
pozemků s umístěním vedení.
ROZLOUČENÍ S ROKEM 2016, VÍTÁNÍ ROKU 2017 – dovolte,
abychom vás dne 6. 1. 2017 pozvali do místní pískovny, kde se
společně rozloučíme s rokem 2016 a přivítáme rok 2017. Opečeme
buřty (buřty každý své), uděláme v kotlíku na ohni buřtguláš a
zahřeje nás teplé svařené víno, děti teplý čaj. Začínáme v 18:00
hodin a OHŇOSTROJ zapálíme zhruba hodinku poté. Akce proběhne
pouze za příznivého počasí!

jk
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V měsíci listopadu
oslavili narozeniny tito občané:
Nussbaumerová Natálie, Steidel Jiří,
Panchartek Petr, Surá Ludmila, Müller Jiří,
Soušková Zuzana, Cichák Radek, Šimíček
David, Šimíčková Tereza, Miháliková Emilie,
Kubátová Eliška, Pavelka Lukáš, Resl Kamil

V měsíci prosinci
oslavili a oslaví narozeniny tito občané:
Mázl Václav, Kováčová Nikol, Ondrejka Štěpán, Mihálik Václav,
Šafránek Josef, Plecháč Milan, Pásek David, Vávra Daniel, Vávrová
Liliana, Chvátalová Sylvie, Štěrba Richard, Pokorná Jaroslava, Pavelka
Vojtěch, Lacková Eva, Bleha Vlastimil, Dvorný Jan, Soušek Vladislav,
Svárovská Pavla, Pechková Adela, Němcová Petra, Neumann Jakub,
Svárovská Kristýna, Kozáková Jana, Kumžáková Iveta, Tichý Martin,
Sobolík Jaroslav, Surý Milan, Šimková Hana
Blahopřejeme k narození dětí:
 Van Man Dong jr.
 Matěj Soušek
Všem moc blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a rodinnou
pohodu.
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OBEC BOHATICE
OBECNÍ ÚŘAD BOHATICE
v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, informuje o konání zasedání zastupitelstva
obce Bohatice, svolaného starostkou obce Bohatice v souladu s § 92 odst. 1 zákona
o obcích.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Bohatice
středa 28. 12. 2016 od 16:00 hod.
Místo konání: Obec Bohatice – sál obecního úřadu, Bohatice č. p. 79
Program:
Informace o předchozím usnesení
1) Schválení programu
2) Zpráva o kontrole kontrolního výboru
3) Zpráva o kontrole finančního výboru
4) Rozpočtový výhled Mikroregionu Podralsko na období let
2018 -2020
5) Rozpočet Mikroregionu Podralsko pro rok 2017
6) Rozpočet obce Bohatice pro rok 2017
7) Kulturní komise obce
8) Smlouva o pronájmu prostor místní Klubovny
9) Program rozvoje obce Bohatice
Diskuze
Jiří Kováč
místostarosta obce
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Z kroniky obce Bohatice
Rok 1948-1953
V tomto období je třeba se zmínit o úmrtí J. Stalina 5. 3. 1953 a o
úmrtí presidenta republiky Kl. Gottwalda 14. 3. 1953. Byla to hrozná
rána pro pracující lid naší republiky, když tuto zprávu ohlásil
československý státní rozhlas. Odešel veliký syn našeho národa a
bojovník za práva dělnické třídy.
Důležitým opatřením vyplývajícím z usnesení strany a vlády byla
peněžní reforma provedená 30. května 1953 zároveň se zrušením
potravinových lístků a vyhlášením nových cen zboží.
Tato reforma zasadila rozhodnou a zdrcující ránu naší reakci, která
opět začala narušovat národní hospodářství tím, že si nahromadila
spousty peněz a shromažďovala trh. Reforma povolovala výměnu
300 Kč na osobu 5:1 a všechny ostatní peníze k výměně v poměru
5:1, ovšem jenom ty, které měli jednotlivci doma.
Peníze uložené na vkladních knížkách zůstaly až na nepatrné ztráty
netknuty.
Občané, kteří byli svoláni v naší obci na veřejnou schůzi, aby byli
seznámeni s peněžní reformou schválili jednomyslně usnesení strany
a vlády a zaslali v tomto smyslu stylizovaný telegram ÚV KSČ a
předsednictvu vlády.
Nové peníze jsou vydány tyto:
 Mince: 1 haléř, 3 hal., 5 hal., 10 hal., 25 hal.
 Státovky: 1 Kčs, 3 Kčs (papírové)
 Bankovky: 5 Kčs, 10 Kčs, 25 Kčs, 50 Kčs, 100 Kčs.
Zbavili jsme se po 14 letech potravinových lístků a máme nové,
hodnotné peníze se zlatým krytím, opírající se o sovětský rubl.

(pokračování příště)
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OTEVÍRACÍ DOBA BOHATCKÉHO
KLUBU:
23. 12. 2015

od 19:00 hod.

28. 12. 2015

od 19:00 hod.

30. 12. 2015

od 19:00 hod.

6. 1. 2016

od 19:00 hod.
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