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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

Úvodem bychom rádi shrnuli dění v obci, jakož i práci
zastupitelstva od vydání posledních Bohatických novinek.
Hospodaření obce – k 30. 4. 2017 činily příjmy obce 1 922 399,43 Kč,
přičemž výdaje byly 960 825,79 Kč. Stav finančních prostředků na běžných
účtech k tomuto datu byl 4 434 755,64 Kč.
Údržba veřejné zeleně - v měsíci březnu byla zveřejněna výzva na údržbu
veřejné zeleně v obci pro rok 2017. Bylo osloveno 7 subjektů, z nichž se do
výzvy přihlásili čtyři uchazeči. Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka
firmy Údržba Doksy s.r.o. Tato firma bude provádět údržbu obecní zeleně
spočívající v sekání včetně shrabání za cenu 1,90 Kč/m2 a odvozu posečené
trávy za 500 Kč/kontejner. Oproti letům minulým se může zdát cena vyšší,
ale je potřeba přihlédnout ke kvalitě a rychlosti provedených prací, jakož
i ke skutečnosti, že posečená hmota je shrabána a odvážena mimo obec.
Úvěr na vodovod - vzhledem k potřebě dofinancovat výstavbu vodovodu
z vlastních zdrojů vstoupila obec v jednání s bankami o poskytnutí
dlouhodobého úvěru na částku 12 968 333,- Kč. V úvahu přicházeli pouze
tři banky a to Komerční banka, ČSOB a Česká spořitelna (úvěry pro obce se
zabývají pouze tyto tři banky). Komerční banka, u které má obec
dlouhodobě vedený běžný účet, nám i přes předchozí příslib odmítla úvěr
poskytnout a tak jsme jednali pouze s ČSOB a Českou spořitelnou.
Počáteční nabídky měsíčních splátek (při variantě 5 let fixace úroku
a splatnosti 20 let) byly 64 809,- Kč/měsíc (ČSOB) a 62 525,40 Kč/měsíc
(Česká spořitelna). Intenzivním jednáním a dokazováním zdravého
hospodaření obce se nám podařilo vyjednat konečné nabídky ve výši
51 500,- Kč/měsíc (ČSOB) a 48 840,- Kč/měsíc od České spořitelny.
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 22. 5. 2017 schválilo uzavření smlouvy
s Českou spořitelnou, ze které obci plynou roční náklady na splácení úvěru
ve výši 586 080,- Kč. Tato částka je o 164 224,80 Kč nižší než původní
levnější nabídka. Tyto ročně uspořené prostředky může obec v budoucnu
investovat například do oprav místních komunikací.
Vodovodní přípojky - zastupitelstvo obce se shodlo na uzavření smluv
s občany, na základě kterých obec zajistí a bude hradit projekční
a inženýrské práce vztahující se k vodovodním přípojkám. V odpověď na
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mnohé dotazy ohledně způsobu připojení jednotlivých nemovitostí na
vodovod jsme nově na stránkách obce zveřejnili „Technické standardy
vodovodu Bohatice“, kde lze najít většinu odpovědí. Tímto nám dovolte
připomenout těm, kteří nám dosud nevrátili podepsané smlouvy, aby tak
učinili co nejdříve.
Podpěrné sloupy ČEZ a.s. - v minulém týdnu se nám podařilo dovršit téměř
rok trvající jednání se společností Telefonica O2 o uvolnění nevyužívaných
betonových sloupů a instalaci nových dřevěných podpěrných bodech pro
jejich vedení. Tímto dojde v nejbližších týdnech k uvolnění a odstranění
nevyužívaných betonových sloupů v obci.
VZMR na dotační projekty „Pískovna“ a „Křížek na hřbitově“ - vhledem ke
skutečnosti, že obec obdržela pouze jednu nabídku, jenž splňovala zadávací
kritéria, přistoupilo zastupitelstvo ke zrušení výběrových řízení a vyhlášení
nových řízení s upravenými zadávacími kritérii. Výzvy k těmto zakázkám
jsou zveřejněny na internetových stránkách obce.
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Kultura

Pozvánka :
Obec Bohatice Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ DEN
spojený s kácením Májky.
Akce se uskuteční v sobotu 3. 6. 2017 v místní pískovně
od 15:00 hodin.

Co vás čeká?
* Soutěže o ceny * Kácení Májky
* Fotbal- děti proti dospělým
* Točené pivo
Těšíme se na Vás 

Velikonoční dílna
14. 4. 2017 byla obcí pořádána již druhá „Velikonoční dílna“, které se
zúčastnili jak děti (cca 34 dětí), tak mnozí dospělí. Účastníci měli možnost
vyzkoušet si různé techniky zdobení vajíček a vyrobit si velikonoční
dekorace. Většina z výrobků byla věnována do „Velikonočního jarmarku“,
kde se následně prodala. Výtěžek z této akce byl vložen do fondu dětí
a bude použit na plánovaný letní výlet.

Velikonoční zábava
proběhla v sobotu 15. 4. Zlatým hřebem akce byla „slosovatelná soutěž
o ceny“, kdy mezi hlavními cenami byl fotoaparát, tablet a poukaz na
zapůjčení elektroautomobilu. Akce se zúčastnilo více jak 90 hostů, kteří
jistě uvítali fakt, že platil zákaz kouření, jakož i velmi příznivé ceny
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nápojů. Součástí večera byla i dražba velkého dortu, ze které byly
utržené peníze rovněž vloženy do fondu dětí.

Další podařenou akcí bylo PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v místní pískovně.
Počasí se vydařilo, dětem se líbila strašidelná stezka
odvahy, hudba hrála a pivo teklo proudem.
Děkujeme za občerstvení panu Pavelkovi a ostatním za
přípravu zázemí.
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Krátké informace

1.4.2017 proběhl čtvrtý ročník úspěšné úklidové akce, kterou
z loňských dvou let známe pod názvem Ukliďme Česko.
Jelikož se Obec Bohatice do této akce po tři roky zapojuje,
v den konání úklidu proběhla i v obci jarní brigáda.
Udělala se spousta práce, ať už dřevo na místní čarodějnice,
hrabání dětského hřiště, nebo úklid zastávek.

Všem zúčastněným chceme moc
poděkovat!!!
P.S. Je to akce, která má smysl!
Odpady:
těm kdo zapomněli nebo nestihli zaplatit poplatky za svoz odpadů
(popelnice), tímto připomínáme, že mají nejvyšší čas tak učinit. Od měsíce
června vstupuje v platnost pravidlo, že popelnice bez vylepené známky na
rok 2017 nebude vyvezena!!!!
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V měsíci DUBNU a v měsíci KVĚTNU s námi
oslavili narozeniny tito spoluobčané:
1. -30.4.2016
Mihálik Miroslav
Smetaník Jaroslav
Šimíčková Kateřina
Nováková Hana
Krajčíková Barbora
Krajčíková Nicol
Dohnalová Petra
Folaufová Anna
Šusta Antonín
Mihálik Ladislav
Majerová Zdeňka
Hendrych Daniel
Wagner Richard
Steidelová Lenka
Bíbrová Jana
Šafránková Světlana
Wagnerová Lucie
Panchártková Dana

1.-30.5.2016
Kováčová Eva
Cichák Jaroslav
Oliva Luboš
Brož Josef
Mázl Václav
Miháliková Ludmila
Pechek Milan
Nohýnková Leona
Šusta Josef
Tichá Anna
Krajčík Pavel
Kováčová Eliška
Müllerová Sylvie
Lacek Adam
Cicháková Aneta
Justová Jaroslava
Löserová Lenka

Všem moc
blahopřejeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví.
Pokud chcete napsat či vyfotit něco do bohatických
Novinek, zasílejte příspěvky na email:
obecbohatice@tiscali.cz
Rádi je zveřejníme.
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Z kroniky obce Bohatice
Rok 1954-1958
V JZD mnoho práce prováděla traktorová stanice, protože družstvo
mělo jenom jeden traktor. Byla to rovněž velká položka vydání JZD.
Hektarové výnosy nebyly valné. Zejména velmi nízké byly výnosy
brambor a ozimů. Velkým zatížením pro JZD byla cukrovka, která zde
dala mnoho práce, a výsledky nebyly. Stalo se každý rok, že
družstevnice v době senoseče obdělávaly cukrovku a několik málo
družstevníků za pomoci brigády patronátního závodu sklízeli seno.
Patronát se také každou chvíli měnil. Prvním patronátním závodem
byla továrna. Tonet z Mimoně, pak vojáci z Hradčan, pekárny z Č.Lípy,
Severka z Mimoně a opět vojáci.
Družstvo se však nezvedlo a bylo nutno je likvidovat. Velkou
katastrofu v živočišné výrobě způsobila nemoc hovězího dobytka
nakažlivé zmetání-bang, kterou byly postiženy všechny dojnice.
To způsobilo neplnění mléka a hovězího masa. U prasat občas řádila
játrovka a mezi slepicemi se projevoval kanibalismus v takovém
měřítku, že se navzájem uklovali a uklované slepice snědly. Toto byli
průvodci neutěšeného stavu JZD a k tomu ruku v ruce šel nedostatek
krmiva pro koně, pro dojnice i mladý dobytek, pro prasata i pro
slepice. Všude podvýživa.
(pokračování příště)
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