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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a mělo by se bilancovat. V minulosti jsme na
konci roku hodnotili uplynulý rok, připomínali podařené obecní
akce a zvali Vás na další připravované v novém roce. Letos se
vzhledem k nařízeným opatřením nemohlo nic uskutečnit (tedy
až na Den dětí ☺) a akce na leden a únor příštího roku zůstávají
s otazníkem. Vládní PES na nás stále cení zuby, nicméně i tak
stále počítáme a připravujeme oblíbené „Vítání Nového roku“,
které by mělo proběhnout 9. ledna 2021. Pokud nám to
epidemiologická opatření nedovolí v lednu, uspořádáme jej
hned, jak to bude možné.
Pomalu se všichni učíme žít s tím koronaprevítem, jako jsme si
už zvykli třeba na chřipku. Jen tak se ho asi nezbavíme
a vypadá to, že ani roušek, i když počáteční panika už je dávno
za námi. Nezlehčuji to, ale snad nám bude normální, běžný život
narušovat stále méně. Opatření se mění tak často, že se už v
tom většina z nás neorientuje. Přesto všechno co se dnes děje,
mám naději. Naději, že se vše v dobré obrátí už na jaře a na
celý rok 2020 a jeho koronaproblémy zapomeneme a rádi. Přeji
to nám všem.
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Krátké informace z obce
Štítkování veřejného osvětlení
V obci jsou nově oštítkovány sloupy veřejného osvětlení. Každý štítek
nese
unikátní
číselný
kód,
který
koresponduje s číslováním dle pasportu
veřejného osvětlení. Toto označení slouží
jako identifikační místo pro případ nehody,
kdy
účastník
nehody
identifikuje
záchranným složkám svoji polohu pomocí
unikátního čísla, které je uvedeno právě na
sloupu veřejného osvětlení. Záchranné
složky, které následně vyrazí na místo, mají
perfektní přehled o pozici, na kterou musí
včas dorazit. Tímto vás chceme požádat, aby jste nám hlásili poruchy
na veřejné osvětlení s uvedením těchto čísel. Vadná výbojková
svítidla budou postupně vyměňována za úsporná LED svítidla.
Odpady - třídění
Opět a zase si dovolujeme všechny požádat,
aby nenechávali igelitové tašky a jiné pytle
vedle nádob na separovaný odpad. Odpad
umístěte přímo do kontejnerů k tomu
určených. Například zrcadla ani autoskla
nejsou tříditelný odpad, a tak je prosím
neodkládejte u nádob na tříděný odpad.
Vyhneme se tak válejícímu se odpadu po
vesnici a hříšníci se vyhnou pokutě za zakládání černých skládek.
Pro zvýšení komfortu při třídění plastů jsme ve spolupráci se svozovou
firmou rozdali těm občanům, kteří projevili včas svůj zájem, speciální
svozové nádoby na plasty. Tyto 240 l „popelnice“ jsou vybaveny
čipem, který je jednoznačně identifikuje dle čísla popisného a
v budoucnu bude každá z nich při svozu vážena. Svoz těchto nádob
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bude probíhat jednou měsíčně a to vždy ráno poslední středu
v měsíci. První svoz proběhne 30. prosince 2020.
Pokud se tato novinka osvědčí a občané projeví zájem, bude na jaře
počet nádob navýšen.
V měsíci prosinci dojde k odstranění nádob na tříděný odpad na
stanovišti u zeleniny.
Odpady - komunální odpad
Svoz komunálního odpadu v období Vánočních svátků a začátkem
ledna:

- 23. 12. 2020
- 8. 1. 2021
- 13. 1. 2021

st v ranních hodinách
pá
st

Poplatek za odpady pro rok 2021 zůstává stejný tj. 600,- Kč osoba,
600,- Kč/nemovitost (chata). Zaplaceno musí být do konce května
2021. Platbu je možné provést v úředních dnech na OÚ, popřípadě
zaslat na bankovní účet OÚ. Číslo účtu: 4851297349/0800, do textu
pro příjemce uveďte své celé jméno a číslo popisné.
Tímto chceme poděkovat všem občanům, kteří poplatek za rok 2020
zaplatili včas. Obecní úřad neeviduje ke konci roku 2020 žádné
nedoplatky za odpady.
Svoz nadměrného a nebezpečného odpadu
V následujícím roce dojde ke změně v systému svozu nadměrného
a nebezpečného odpadu. Na základě dotazu občanů proběhnou tři
svozy za rok s tím, že velkoobjemový kontejner nebude přistaven celý
víkend, ale pouze v sobotu v předem oznámených hodinách.
K tomuto kroku nás vede nezodpovědnost některých občanů, kteří
nerespektují druhy odpadu pro který je svoz nadměrného odpadu
určen a pletou si kontejner se skládkou (viz. foto na další straně). Po
celou dobu přistavení kontejneru bude přítomna osoba, která bude
kontrolovat, co se do něj ukládá a nepřipustí uložení odpadu, který do
kontejneru nepatří.
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Vstup obce do Honebního společenstva Zákupy
Státní pozemkový úřad bohužel už do budoucna nebude moci být ze
zákona držitelem honitby, proto je nutné založit tzv. „Honební
společenstvo“, které bude držitelem honitby Zákupy a následně právo
myslivosti bude vykonávat, tedy uživatelem honitby
Zákupy se stane Myslivecký spolek Zákupy. Mění se
tedy pouze právní forma držitele honitby.

Vodovod
Cena vody pro rok 2021 byla na základě spotřeby a navýšení ceny
nakupované vody od společnosti SČVaK zastupitelstvem stanovena
na 60,- Kč/m3.
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Most v Zákupech
Z důvodu nedostatku v projektové dokumentaci zrušil Liberecký kraj
výběrové řízení na zhotovitele díla. Nové výběrové řízení bude
vypsáno zřejmě na jaře příštího roku. Přesný termín realizace není
zatím znám a bude se odvíjet od průběhu výběrového řízení
a finančních prostředků kraje.
Pískovna
V tomto roce proběhla úprava malé pískovny, kde vznikla plocha pro
vybudování multifunkčního hřiště, které je plánováno do (doufejme)
nepříliš vzdálené budoucnosti. Součástí akce bylo vybudování nového
přístupu do pískovny včetně směny pozemků s manželi Kohákovými,
kteří nám směnu umožnili a my jim za to tímto ještě jednou děkujeme.
Změna č. 1 Územního plánu obce Bohatice
Dne 25. 1. 2021 od 15:00, proběhne v budově obecního úřadu
Bohatice veřejné projednání změny ÚP v souvislosti s úpravou
železničního koridoru v našem katastru. Lhůta pro podání námitek,
připomínek a uplatnění stanovisek je nejpozději do 7 dnů ode dne
veřejného projednání tj. do 1. 2. 2021.
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Opravené herní prvky na hřišti pod Pískovnou
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Pokud chcete napsat či vyfotit něco do bohatických
Novinek, zasílejte příspěvky na email:
obecbohatice@tiscali.cz
Rádi je zveřejníme.
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