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Dovolte mi pár slov při skončení mé funkce starosty.
… poslední tři roky ve funkci starosty mi osobně hodně
daly i vzaly. Daly mi zkušenosti, přátele, vzaly mi některé iluze. Co
ale daly jistě převážné většině občanů je vodovod. Po letech různých
návrhů a příprav se vše konečně podařilo úspěšně zrealizovat.
Veškeré práce jsou hotové a určitě nejsem sama, která do poslední
chvíle čekala, jestli ta voda z toho kohoutku nakonec vážně poteče
nebo ne. Dalo to opravdu hodně práce: zařizování a komunikace
s různými společnostmi najednou, projít mnoho dokumentů,
položkové rozpočty a neustále hlídat, aby obci nevznikla sebemenší
škoda a zhotovitel udělal vše, jak bylo projektem a smlouvou dané. A
protože jsem se s panem Kováčem účastnila téměř každého
kontrolního dne, který se konal každých 14 dní, vím, že bez
současného pana starosty, který byl v celém projektu osoba
oprávněná ve věcech technických a který měl s celým projektem
nejvíce práce, by vše neproběhlo tak, jak se nakonec podařilo!
I přesto, že většinu veškerého našeho času zabrala realizace
vodovodu, dařilo se i úspěšně připravit a dokončit projekty pro
zpříjemnění žití v obci jako kompostéry, které ve spolupráci
s Mikroregionem obec dotačně získala, altány v pískovně a jejím
okolí, stezky nad pískovnou, oprava hřbitovního kříže, chodník, jehož
realizace se kvůli počasí přesunula na jaro, pročištění koryta přítoku
k rybníku a úprava zeleně v obci, jejíž první etapa právě probíhá atd.
Neustále bráníme těžbě štěrkopísku všemi možnými zákonnými
způsoby. Další projekty jsou naplánované a bude se pracovat na
jejich úspěšném dokončení.
Jsme malá obec, různým pohádkám o nás samých se mezi sebou
nevyhneme, budiž, berme to s nadhledem, něčím se zabavit musíme,
když už nic jiného, ale jsem stále toho jistého názoru, že si
v zastupitelstvu nehrajeme na žádnou politiku. Všem by mělo jít o
jednu a tu samou věc bez ohledu na to, jestli dotyčný volí levici či
pravici a tou je, že nám jde o jedno společné dobro, dobro naší
vesnice! A jsem ráda, že vím, že všem současným zastupitelům o něj
jde a snaží se, aby tomu tak bylo i nadále.
EL
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Vážení spoluobčané,
můj úvodní článek se těžko může týkat jiného tématu, než jsou
proběhnuvší volby do zastupitelstva naší obce. Na prvním místě patří
mé poděkování vám všem, kteří jste k volbám přišli. Zatímco celková
účast v okrese Česká Lípa byla 40,89 %, tak v naší obci to bylo
krásných 58,08 %. Ti, jenž přišli k volbám a svými hlasy nás potvrdili
ve vedení obce nás (a to nezastírám) potěšili, ale zároveň na nás
uvalili obrovské břemeno odpovědnosti a závazek činit vše co bude
v našich silách, abychom je nezklamali.
Ačkoliv má staronové zastupitelstvo trošku jinak rozdané role, věřte
mi, že směr, kterým jsme se vydali v minulých letech a nasazení
s jakým jsme ochotni pracovat se nezměnili. Při ohlédnutí zpět se
nemohu ubránit údivu, kolik se nám toho podařilo a co vše je
připraveno k realizaci. Zde je na místě říci, že lví podíl na
realizovaných i připravovaných projektech má předchozí starostka
paní Lacková a já jí tímto za vše děkuji!
Probíhající a připravované projekty
Jistě jste si všimli probíhající úpravy zeleně kolem OÚ a na
prostranství před úřadem. Hlavním cílem této činnosti je ošetření
vzrostlých stromů, které se pomalu stávaly nebezpečné, výsadba
nových stromů za již přestárlé a vybudování malého ovocného sadu
pro naše občany. Tento projekt bude dokončen ještě v tomto roce.
Výstavba chodníku od OÚ k autobusové zastávce naproti Stihlu se po
dohodě se zhotovitelem přesouvá na jaro příštího roku. Důvody jsou
klimatické podmínky a nežádoucí souběh prací s probíhající údržbou
zeleně.
Místní komunikace: i my vnímáme, že to je jeden z velkých problémů
této obce. V současnosti typujeme zhotovitele pasportizace jak
komunikací, tak veřejného osvětlení. Tyto pasporty jsou nezbytným
podkladem pro dotace a budou přínosem i pro budoucí správu a
údržbu. Výhledově bychom chtěli řešit změnu povrchu těch
nejhorších komunikací a výměnu osvětlovacích těles za LED svítidla.
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Stávající veřejné osvětlení je z roku 2009 a instalovaná svítidla
začínají dosluhovat.
O letos vybudované naučné stezce jsme toho řekli i napsali celkem
dost, ale vzhledem k opakujícím se dotazům jsme si uvědomili
potřebu představení celkového záměru. Cílem je vytvořit trasu pro
přístup do krajiny a možnosti pěšího napojení na Zákupy. Pro ilustraci
přikládám hrubý nákres. Modrá část byla vybudována letos, na
červenou budeme znovu žádat o dotaci, žluté bychom rádi realizovali
brigádně a šedivá je stávající „polní“ cesta.
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Plánované terénní úpravy v pískovně se pozdržely povolovacím
řízením, nicméně podle posledních informací z minulého týdne se
administrativní část blíží ke zdárnému konci. Vizí, která stojí za
těmito pracemi je vybudování malého multifunkčního hřiště, které by
vyrostlo na upravené ploše.
Na příští rok je plánováno Workoutové hřiště v pískovně pro náctileté
a „dospěláky“ sestávající ze soustavy hrazd a laviček. Na tuto akci je
již vybrán zhotovitel a v současnosti se čeká na vyhlášení dotačního
titulu.
Jelikož budova OÚ potřebuje komplexní rekonstrukci včetně opravy
střechy a zateplení, spojili jsme se s firmou na vyhledávání a
zprostředkování dotací, která připravuje podklady a hledá vhodný
dotační titul, ze kterého by šlo alespoň částečně tuto rekonstrukci
financovat.
Plány do dalších let
Na následující léta bychom chtěli připravit realizaci několika dalších
akcí. Zejména jde o další část revitalizace zeleně na pozemcích obce,
vybudování komunitního centra v budově OÚ, již výše zmiňované
multifunkční hřiště, další etapy chodníku, rekonstrukce a snad
i přemístění autobusových zastávek,…. Nápadů a snů máme přehršel,
bohužel jsme limitováni finančními prostředky a vhodnými pozemky.
I tak se hodláme snažit vytěžit z toho mála, co máme k dispozici
maximum pro lepší a příjemné žití nás všech.
jk

Krátké informace
Ačkoliv nerad, budu vás muset v průběhu prosince vyrušit
v přípravách na svátky a navštívit ty z vás, kteří jsou již připojeni na
vodovod. Potřebuji provést kontrolní odečty a kontrolu zapojení
vodoměrů.

Strana 5

Tímto bych vás chtěl upozornit, že v průběhu prosince obdrží někteří
z vás doporučený dopis od obce. Tyto dopisy musí obec rozeslat
z důvodu zabránění tzv. vydržení pozemků obce. Nejedná se o naši
zvůli, ale o podmět k dalšímu jednání mezi vámi a obcí.
V uplynulém období se nás několik občanů dotazovalo na možnost
zvýšení četnosti svozů popelnic nebo na zvýšení jejich počtů.
Vzhledem k tomu jaké náklady obec na svoz odpadů vynakládá, je
jakákoliv změna prozatím nereálná.
Odpady shrnutí za loňský rok 2017:
- Vybráno od obyvatel obce
133 500,- Příjmy od EKO-KOM
22 618,50
- Náklady na svoz komunálního odpadu
215 151,- Náklady na svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
30 695,Při ročních zálohách 600 Kč/osobu doplácí obec 89 727,50 Kč, což
není zanedbatelná položka v rozpočtu obce.
Navýšení platby v následujícím roce vedení obce neplánuje, avšak
jedná s dodavatelem služby o změně způsobu fakturace. Prozatím
apelujeme na občany, aby třídili odpad a popelnice využívali co
nejvíce ekonomicky.

Upozornění od Vás:
V remízku za autobusovou zastávkou, nahoře směrem na Mimoň
byla nalezena uhynulá ovce. Medvěd zde asi neřádí.
Nevím, jestli si na dané místo došla ovce sama zemřít, nebo ji tam
někdo pohodil.
Zde jsou pozemky Anguslandu a po oznámení nebyli moc nadšeni, že
musí dané zvíře odklidit na vlastní náklady.
Je to i ostuda občana, který takto se zvířaty zachází !!!
občan obce Bohatice
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Plánované akce obce
Srdečně zveme děti i dospělé na každoroční Mikulášskou

nadílku, která se uskuteční v sobotu 8.12.2018 od 16.00 hodin
na místním sále OÚ.





Občerstvení zajištěno
Nadílka pro děti
Malá diskotéka
Večerní posezení
pro rodiče

Zájemci o návštěvu Čerta a Mikuláše 5. 12. 2018 domů, prosím včas
zarezervovat konkrétní čas návštěvy na tel. čísle 777 804 069

Vítání Nového roku 2019
Již podvakrát jsme s občany naší vesnice
přivítali v místní pískovně příchod nového
roku. Předchozí akce se i přes „hromady“
sněhu, nebo třeskuté mrazy vydařily, tak si to
pojďme zopakovat i s tím „symbolickým“
ohňostrojem….
Přijďte poklábosit se sousedem,
zahřát se svařeným vínem, opéct
buřta a popřát si zdraví v Novém
roce 2019
Těšíme se na Vás 😊
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Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom Vám popřáli klidné prožití vánočních
svátků, hodně úspěšných dnů a pohodu v současné
uspěchané době, v kruhu rodinném i s přáteli a Vám
blízkými lidmi.
Do roku 2019 Vám přejeme splnění všech přání pro Váš
spokojený život a hlavně zdraví.
Zastupitelstvo obce se bude i nadále snažit přispívat
k tomu, aby život a bydlení v obci Bohatice bylo co
nejpříjemnější.
Zastupitelé obce Bohatice

Pokud chcete napsat či vyfotit něco do bohatických Novinek,
zasílejte příspěvky na email: obecbohatice@tiscali.cz
Rádi je zveřejníme.
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