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OBEC BOHATICE
OBECNÍ ÚŘAD BOHATICE, Bohatice 79, 470 02 Česká Lípa 2
tel.: 731 466 804; E-mail: obecbohatice@tiscali.cz; web: www.bohatice.cz
nově také FACEBOOK Bohatice

Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom se s vámi touto cestou podělili o svou radost. Dne
1. března jsme v sídle Ministerstva zemědělství České republiky převzali „REGISTRACI AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE“
na akci Vodovod Bohatice. Celková výše této dotace činí 13 469 000,Kč. Poskytnutím dotace vstoupila v platnost smlouva se zhotovitelem
stavby vodovodu a tak nám již nic nebrání v zahájení výstavby vytouženého vodovodu. Harmonogram prací spojený s budováním vodovodu je zveřejněn na internetových stránkách obce a tak si každý
z vás může udělat představu o průběhu výstavby. Jistě si všichni uvědomujeme komplikace, jež nám stavba přinese a tak bychom vás
chtěli požádat o shovívavost a trpělivost.
Dále bychom vás chtěli informovat, že jsme v měsíci únoru podali dvě
žádosti o dotace a to:
 na výstavbu dvou altánů, instalaci několika stolových setů a
laviček kolem ohniště v místní pískovně. Akce bude částečně
financována z dotačního titulu SZIF (dotace pokryje 70% nákladů) a předpokládaná celková cena díla je 225 544,- Kč bez
DPH.
 na rekonstrukci křížku na místním hřbitově jako jediné památky nezapsané na seznamu památek ČR a nacházející se
na pozemku ve vlastnictví obce. Rekonstrukce bude částečně
financována z dotačního titulu SZIF (dotace pokryje 70% nákladů) a předpokládaná celková cena díla je 77 420,- Kč bez
DPH.
jk
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Kultura
MAŠKARNÍ KARNEVAL 2017
Na sobotu 4. 2. 2017 jsme pro naše děti a jejich rodiče připravili
maškarní rej plný her a soutěží. Tímto bychom chtěli moc poděkovat
dětem a také rodičům za účast, za krásné, originální a vtipné masky a
hlavně za skvělou atmosféru, kterou jsme si užili nejen my, ale i
všichni zúčastnění.

Strana 3

Plán kulturních akcí pořádaných OÚ Bohatice - rok 2017
Březen 25. 3. sobota

Setkání seniorů, odpolední akce na
sále OÚ

Duben 14. 4. pátek

Velikonoční dílna od 10:00 hodin nejen pro děti,
vyhlášení soutěže o největší dýni Bohatic

15. 4. sobota

Velikonoční zábava, slosovatelné lístky o ceny

30. 4. neděle

Čarodějnice, pálení vatry, hry a stezka odvahy
pro děti

Červen 3. 6. sobota

Den dětí

Léto

Akce výlet Ostrá u Lysé nad Labem

Září

2. 9. sobota

Říjen 28. 10. sobota

Rozloučení s prázdninami - pohádková
cesta
Dopolední Halloween vyřezávání dýní,
Halloweenská party pro masky

Prosinec 2. 12. sobota Mikulášská nadílka

O každé akci budete včas informování prostřednictvím Novinek, facebooku, rozhlasem…

Změna termínů jednotlivých akcí je možná.
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Milé dámy (možná i páni ?),
naší myšlenkou na rozšíření sportovního vyžití občanů, je pořádání
pravidelného cvičení. Před samotnou realizací je ale potřeba vědět,
zda bude o tato cvičení mezi našimi občany zájem. Proto bychom
vás chtěli pozvat na předcvičební schůzku, kde bychom vaše názory, případně nápady a připomínky prodiskutovali.
Schůzka se bude konat na sále OÚ 24. 3. od 19:00 hodin.
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Krátké informace
Zastupitelstvo obce konané 15. 2. 2017
Vzhledem k velkému množství sdělovaných informací a dotazů
občanů, jenž jsme na tomto zastupitelstvu zodpovídali, jsme se
rozhodli zveřejnit zápis z tohoto jednání na internetových stránkách
obce.

Vodovod
V pondělí 6.3. bylo předáno zhotoviteli staveniště, čímž oficiálně
započala výstavba vodovodu. Hurá!!!!!

Další ročník akce "Ukliďme příkopy" v rámci akce
"Ukliďme Česko" proběhne od 18. března do 2.
dubna 2017.
V Bohaticích budeme uklízet dne
1. 4. 2017, start před obecním úřadem v 9:30 hodin.
Všichni přátelé čistého okolí jsou srdečně zváni!
Po skončení úklidu na Vás čeká zajímavý program v areálu pískovny, kde se můžete těšit na:
opékání buřtů a něco teplého.
Pokud byste chtěli přispět k čistému okolí a nemůžete se zúčastnit,
budeme velice rádi za jakékoli dary v podobě igelitových pytlů či
ochranných rukavic.
Strana 6

V měsíci ÚNORU oslavili narozeniny tito spoluobčané:
Šustová Věra, Jogheeová Eva, Mudruňková Marie, Čerňanský Dominik, Neumann Jaroslav, Cichák Jaroslav, Dvorná Marcela, Motlová
Barbora, Luxíková Petra, Blehová Natálie, Pavelková Kateřina, Ondrejková Šárka, Panchártková Dana, Novotný Tomáš, Sukdolák Ivan,
Nussbaumerová Jaroslava, Mihálik Ondřej

V měsíci BŘEZNU oslaví narozeniny tito spoluobčané:
Majerová Lucie, Březina Jakub, Sukdoláková Hana, Chramostová
Marcela, Kodytek Vojtěch, Němec Richard, Bleha Lukáš, Šimková
Marie, Löserová Lenka, Bilá Helena, Šafránek David
Blahopřejeme k narození dětí:
 Davídek Lupoměský

Sviť, sluníčko, zlatým světlem,
s láskou pohlaď zemi teplem.
Pohlaď toho, kdo dnes slaví
a popřej mu štěstí, zdraví.
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Jak třídíme u nás v Bohaticích?
Myslím, že třídíme hodně. Většinou také správně, ale občas by se
mně kudla, kdybych ji nosila v kapse, otvírala. Když třeba najdu
v kontejneru na papír plastovou krabici od oběda, ještě se zbytkem
nudlí… Které prase, napadne mě, ale hned se zvířeti omluvím, protože
prase poctivě hledá žaludy a bukvice a do našeho kontejneru by se
nedostalo, ani kdyby se na zadní postavilo…
Také už jsem viděla mezi plasty starý reproduktor a otlučenou keramickou sošku tučňáka. Nebo stojí vedle kontejneru plastová židle a
stará přepravka. Možná tu židli připravil její majitel pro lidi, co svážejí
odpad. Aby se na ni pěkně posadili a pečlivě rozbili přepravku a jiné
harampádí, které se do kontejneru nevleze… Protože v tom nemám
moc jasno, jestli se taková plastová židle může dát ke kontejneru, zeptala jsem se našeho místostarosty. Zjistil to. A napsal: „Když se bude
jednat o plastový odpad, který patří do separovaného odpadu (bez
příměsi něčeho jiného), tak to chlapi při svozu naloží. V žádném případě nenaloží ale například polystyren.“
Také mě napadá, co by tomu řekli Japonci, kdyby nějací do Bohatic
přijeli. Jednou jsem tady o tom psala. Japonci už tenkrát, před deseti
lety, třídili asi padesát druhů odpadu. Japonec to vůbec nemá lehké.
Když chce například vyhodit čajovou konvici, musí si k tomu vzít metr.
Bude-li mít konvice do třiceti centimetrů, hodí ji do drobného kovu,
větší patří do velkoobjemového. Ještě horší je to s ponožkami. Pokud
je jen jedna, hází se do pytle pro spalitelný odpad, dvě patří do textilu,
ale jen v případě, že nejsou roztrhané a mají stejný vzor a barvu.
Tak si říkám, že když Japonci zvládnou roztřídit desítky druhů odpadů, měli bychom my ty naše tři druhy, na které máme ve vesnici kontejnery, zvládnout levou zadní.
(mag)
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Odpady
JAK TŘÍDIT aneb CO KAM PATŘÍ?












Do modrého kontejneru na
papír PATŘÍ:
krabičky od pytlíkových čajů,
vnější obaly čokolád,
pytlíky od mouky, strouhanky,
cukru,
noviny, časopisy s papírovou
obálkou,
krabice od bot,
lepenkové krabice od spotřebičů (rozřezané),
sešity, paperbacky,
knihy bez vazby,
kancelářský papír,
ostatní papír všeho druhu



Do modrého kontejneru na
papír NEPATŘÍ:
uhlový (karbonový) papír,
znečištěný papír všeho druhu
– mastný, od barev, po malířích, od masa a potravin,
nápojové kartony









Do žlutého kontejneru na
plasty NEPATŘÍ:
podlahové krytiny,
PVC,
novodurové trubky,
koberce,
obaly od olejů,
obaly silně znečištěné,
obaly od nebezpečných látek
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Do žlutého kontejneru na
plasty PATŘÍ:
kelímky od jogurtů,
obaly od špaget, bonbónů,
čipsů,
tácky z balené zeleniny a ovoce,
obaly z CD,
sáčky z odnosu potravin,
tašky z igelitu, PET lahve,
obaly od šampónů, obaly z
kosmetiky (tělová mléka,
krémy,…),







obaly od běžných domácích
čisticích prostředků na mytí
nádobí, oken, podlah,
obaly a balící fólie od spotřebních zboží – bublinkové
fólie a další,
fólie, do nichž jsou baleny PET
lahve s nápoji,
pěnový polystyren (menší kusy, větší do sběrného dvora),
uzavírací víčka od instantní
kávy,
obaly od polévek a dalších potravin v prášku
krabice od džusů, mléka, rajského protlaku, vína (nápojové kartony)

JARNÍ SVOZ NADMĚRNÉHO A
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne ve dnech 7. – 9. 4. 2017.
Kontejner na nadměrný odpad bude přistaven v pátek 7. 4. a odvezen bude v pondělí 10. 4. 2017.
Příjem nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 8. 4. 2017 od
10:00 - 11:00 hodin na rozcestí u rychty.
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Z kroniky obce Bohatice
Rok 1954-1958
Přijel-li na leckterou schůzi zástupce ONV či OV-KSČ, musil vyslechnout
celou řadu stížností a nářků. Lidé neměli možnost výdělku a byli odkázáni na své záhumenkové hospodářství. Pomoc pro JZD šla dál. Byl
sem dosazen placený organizátor. Byl jím L. Pečinka, který se pak stal
účetním a o rok později zde byl placený předseda odněkud
z Mladoboleslavska Š. Jeřábek. Nebyl to však předseda, který by se
hodil pro toto družstvo. Nebudeme zde vypisovat chyby, jichž se vedení v čele s předsedou a účetním dopouštělo, protože tím JZD již nezachráníme. Bylo to nakonec družstvo uměle udržované při životě ke
škodě družstevníků, kteří v něm pracovali, byli pak nadále nespokojeni, při tom však pracovali a výsledky žádné. Na začátku r. 1958 téměř
polovina družstevníků z JZD vystoupila a přestoupila do Velkovýkrmny
st. Statku Mimoň. JZD se připravovalo na likvidaci a ta byla provedena
koncem roku 1958 a začátkem r. 1959 JZD se rozpadlo, s družstevníky
bylo provedeno vyúčtování a všechno co v JZD bylo převzal stát. statek
Velkovýkrmna Mimoň. Až do likvidace JZD byl zde jediný soukromý
zemědělec Josef Svoboda v č.p. 82. Hospodařil ještě v době, kdy stát.
statek JZD převzal.
Měl malé hospodářství, plnil na 100% dodávky v rostlinné i živočišné
výrobě. V JZD sice byl, ale krátkou dobu a opět vystoupil s tím, že na
svoje hospodářství stačí a že co si udělá, bude mít.
(pokračování příště)
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Předávání informací - tímto bychom chtěli požádat ty z vás, kteří
jsou ochotni poskytnout své kontaktní údaje (telefon, e-mail), aby
nám je zaslali na obecní e-mail obecbohatice@tiscali.cz. Tyto kontakty obec nebude šířit, ale využije je pro rychlejší komunikaci a předávání aktuálních informací.
Bohatice jsou sice malé, ale někdy člověk neví, co se děje na opačném konci… co někoho trápí nebo štve, nebo se můžete podělit i o
radost…
Novinky jsou vaše, ne naše. Takže pište, foťte, dejte všechno a všem
vědět!
Pokud bude kdokoliv chtít přispět do Novinek nebo se nás na něco
zeptat a nemá čas na osobní setkání s námi, může využít Novinek.
Každý příspěvek otiskneme a na případné dotazy se pokusíme odpovědět. Příspěvky zasílejte na mail: obecbohatice@tiscali.cz. nebo
vhoďte do poštovní schránky OÚ. Velmi nás tím potěšíte!

Za případné tiskové chyby se vám omlouváme.
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