VEDENÍ OBCE JE PROTI TĚŽBĚ
Vážení občané,
dovolte nám několik informací o plánované těžbě štěrkopísku
na k. ú. Pertoltice pod Ralskem. Seznámíme Vás s postojem vedení obce
a budoucí možnou strategií. Dříve než se dostaneme k jednotlivým
událostem, upřesníme si cíle účastníků.
ČESKÉ ŠTERKOPÍSKY, těžební společnost
– CHTĚJÍ TĚŽIT = přínos pro těžaře
PERTOLTICE POD RALSKEM, obec (smluvně vázaná s těžařem)
– TĚŽBU CHTĚJÍ = přínos do rozpočtu
BOHATICE, obec – S TĚŽBOU NESOUHLASÍ

www.bohatice.cz
obecbohatice@tiscali.cz

Neprodejné
Obecní úřad, Bohatice 79, 470 02 Česká Lípa

Hrozí ztráta vody (pohyb sesuvných území), zvýšení dopravy,
nehodovosti na komunikacích, nebezpečí pohybu pěších a cyklistů,
hlučnost, prašnost, narušení statiky některých domů v obci i památkových
staveb. Ohrožena by byla okolní příroda, biotopy některých druhů
vzácných či málo vyskytujících se zástupců z oblasti fauny a flory.

¨

Rekapitulace událostí:
Rok 2008
Zájem společnosti České štěrkopísky byl STVRZEN smlouvou
s obcí Pertoltice pod Ralskem. Obec se smluvně zavázala. Musí se chovat
jako partner a neklást žádné překážky, v realizaci napomáhat.
Rok 2011
(možnost nahlédnout na stránkách obce www.bohatice.cz – složka
ŠTĚRKOPÍSKY 2011)
V březnu nastupujeme do vedení úřadu a obce. Po krátkém čase
nás navštíví RNDr. Josefus, zástupce těžební společnosti. Nabízí výhody a
pokračování ve spolupráci. Právě schůzka s panem doktorem nás navedla
k tomu, zjistit si o problematice mnohem víc, než nám řekl. Začali jsme
jednat s pracovníky a zástupci úřadů, institucí, kraje a misterstva životního
prostředí.
Žádný úřad ani institut neregistroval písemnou zmínku
o nesouhlasu s těžbou štěrkopísku v k. ú. Pertoltic ze strany obce Bohatice.
Společnost České štěrkopísky začala realizovat svůj záměr úřední cestou
(smlouvy, žádosti, povolení apod.) plynule a bez problémů.
Alarmující pro nás byla zpráva, že bychom mohli přijít o vodu
a svou apatií těžaři akorát nahráváme!

Černý kruh = lokalita plánované těžby štěrkopísku (tzv. za vepřínem)

Nesouhlas s těžbou jsme začali upevňovat osobními návštěvami
dotčených institucí i písemnými podklady. Za občany byla spuštěná
PETICE, kterou vedla paní Hana Steidelová. Zapojili se i někteří
jednotlivci z obce. Zajistili nám informace z veřejných jednání v okolních
městech na téma Surovinová politika kraje. Zveřejnili jsme pro Vás výzvy
a zprávy. Dne 26. 3. 2011 vedení obce pořádá Mimořádnou schůzku,

které se zúčastnili p. Bilá, p. Tichý, p. Kováč, Jan Soušek, Jaroslava
Tomanová, Josef Šáfránek, Petra Luxíková.

Str. 190, upravené znění textu Regionální surovinové politiky
Libereckého kraje:

Podařilo se nám prosadit první možnou překážku vybudování
vodovodního řádu (…dnes je vidět, že plní svůj účel) do Regionální
surovinové politiky kraje. Jde o nadřazený dokument, kterým se musí
úřady i těžař řídit.

- využití ložiska Bohatice stanovit jako náhradu dotěžovaného
výhradního ložiska Velký Grunov nacházející se v deficitní části okresu
Česká Lípa; nezbytnou podmínkou před zahájením využití je podrobný
hydrogeologický průzkum vlastního ložiska a předpolí navazujícího
registrovaného prognózního zdroje Bohatice (akce Ploučnice,
č. 90322001) a posouzení možného ovlivnění jímacích zdrojů
podzemních vod v obci Bohatice v důsledku těžby. V případě možného
ovlivnění jímacích zdrojů podzemních vod v obci Bohatice v důsledku
těžby zajištění trvalého zásobování obyvatelstva obce Bohatice pitnou
vodou (vybudování vodovodního řadu, popřípadě prohloubení
stávajících studní do vydatnějších křídových zvodní). Další podmínkou
je důsledné vyhodnocení kvality dotčeného lesního porostu, vymezení
ochranného pilíře zastavěné části dotčených obcí Bohatice a Pertoltice p.
R. a návrh kombinovaného způsobu postupné rekultivace. I přes
potenciální negativní vlivy je otvírka ložiska Bohatice a ArnolticePertoltice výhodnější než otvírka na blízkém ložisku Česká Lípa-Dubice;

Str. 190, původní znění textu Regionální surovinové politiky
Libereckého kraje:
- využití ložiska Bohatice stanovit jako náhradu dotěžovaného
výhradního ložiska Velký Grunov nacházející se v deficitní části okresu
Česká Lípa; nezbytnou podmínkou před zahájením využití je podrobný
hydrogeologický průzkum vlastního ložiska a předpolí navazujícího
prognózního zdroje, důsledné vyhodnocení kvality dotčeného lesního
porostu, vymezení ochranného pilíře zastavěné části dotčených obcí
Bohatice a Pertoltice a návrh kombinovaného způsobu postupné
rekultivace. Další nezbytnou podmínkou před zahájením hornické činnosti
je realizace vrtných prací těžební organizací za účelem zásobování pitnou
vodou z vydatnějších křídových zvodní. I přes potenciální negativní vlivy
je otvírka ložiska Bohatice a Arnoltice-Pertoltice výhodnější než otvírka
na blízkém ložisku Česká Lípa-Dubice;

…text po prosazených změnách:

Schváleno zastupiteli kraje v 9. jednání dne 25. 10. 2011. Těžební
společnost se nějaký čas neozvala.
VODOVOD – půlroční „nevládou“ (podzim 2010 - jara 2011)
se projekt ve fázi výkresů zastavil. Obec byla pod dohledem správce
z ministerstva vnitra. Na jaře 2011 přebíráme dokumentaci vodovodu.
Bývalé vedení odmítá pomoct v pokračování a dotažení projektu do
stavebního povolení. Projektantka požaduje za dobu prodlení
(překreslování skutečností) 70tisíc. Obec vyjednává. Cena za znovu
projektování je výrazně nižší. Žádáme o územního a stavební povolení.
Proces byl ukončen 2013 stavebním povolením.

Rok 2012

Rok 2013

(možnost nahlédnout na stránkách obce www.bohatice.cz – složka
ŠTĚRKOPÍSKY 2012)

(možnost nahlédnout na stránkách obce www.bohatice.cz – složka
ŠTĚRKOPÍSKY 2013)

Kontrolní výbor obce je zastupitelstvem pověřen sledovat,
informovat o dění kolem plánované těžby. Jednatel Českých štěrkopísků
RNDr. Josefus telefonicky a emailem komunikuje s vedením obce.
Požádal o schůzku na téma Vzájemné vztahy mezi obcí a těžařem,
podpora ze strany těžaře (vrtání studen pro účely občanů obce Bohatic).
Mimořádná schůzka se konala 30. 5. 2012 od 17h na sále OÚ za účasti
jednatelů těžební společnosti RNDr. Josefus, p. Jampílek, zastupitelé obce
Bc. Jaroslava Tomanová, Petra Luxíková, Hana Steidelová, členové
komisí a dobrovolníci Mgr. Jogeeová, pánové Pechek, Soušek, Tichý,
Kováč, Pražák.

Žádné jednání s těžaři neproběhlo. Aktivita probíhá na straně
Pertoltic (majetek, pozemky, přístupové cesty apod.). Společnost České
štěrkopísky si připravují studii na EIA – posuzování vlivu záměru
na životní prostředí. Postoj obce se nezměnil, byl vyjádřen písemně
a podložen odbornými studiemi, které zajistili Ing. Holinka a p. Kováč
(MŽP a všem spojeným s touto problematikou). K našemu vyjádření jsme
přidali posudky odborníků z oblastí (mykologie, entomologie, botaniky,
ornitologie…některé průzkumy ještě pokračují). Spolupracujeme
s muzeem v České Lípě (archeologie). Od roku 2011 se nám nedařilo
přesvědčit Vás o nutnosti založit občanské sdružení a vytvořit tak další
překážku plánům v těžbě. Velká škoda, už se mohlo sdružení zapojit
do procesu EIA. Zvýšili bychom si laťku.

Nabídky těžební společnosti obci

Zastupitelky obce navazují kontakty s odborníky. Sestavují
odbornou skupinu, která by přijela do obce o problematice vodního zdroje
diskutovat. Plánovaná schůzka se posunula na únor 2014.

Květen - umístění dvou ze 4 hydrovrtů, plánované na srpen - září
2012 tak, že by se daly využít jako domovní studny pro majitele RD,
na kterých budou provedeny.
To by znamenalo, že dva domy v blízkosti lokality plánové těžby
by měly vrty do hloubky 30 – 50 m…vedení obce zamítlo…a co ostatní!!!
Společnost připojuje další nabídku a to 25 vrtů pro obyvatele obce.
Veškeré nabídky zastupitelstvo obce ve složení: starostka,
místostarostka, zastupitelky P. Luxíková, Š. Ondrejková na veřejném
zasedání dne 26. 7. 2012 projednalo a zamítlo. Písemně odesláno.

Počátkem prosince schůzka s Ing. Holinkou specialistou v
hornictví.
P. Kováč žádá o schůzku 5. 12. (více informací ve věci těžby).
Nakonec odloženo (předvánoční čas).

Rok 2014
(možnost nahlédnout na stránkách obce www.bohatice.cz)
Sledujeme proces EIA - posouzení vlivu záměru na životní
prostředí a dokončujeme a realizujeme schůzku na téma „Zdroje vody
a těžba štěrkopísku“ konala se 13. 2. na OÚ.
Pozvání do diskuse přijali: Ing. Píšková – referent ochrany vody
ŽP MěÚ ČL, RNDr. Lusk – hydrogeolog a projektant, PhDr. Hudec –
psycholog, krajský zastupitel - Spolek na ochranu ŽP, Ing. Holinka báňský
inženýr, Ing. Jadrný náměstek hejtmana LK.
Promýšlíme další kroky. Spolupracujeme s okolními městy. Jsme
ve spojení s odborníky, kteří chrání kopec Tlustec. Připravujeme právní
ochranu. Zapojíme se svým vyjádřením do další fáze plánovaní
rozvojových dokumentů kraje na rok 2020.

Za čerstvě založený spolek BOHATICE PROTI TĚŽBĚ Magda
Jogeeová uvádí:
Už všichni asi víte, že těžit by se mělo doslova za humny Bohatic (zhruba 200
metrů od některých domů). Vypracovaná studie hovoří o tom, že se nás těžba
vlastně vůbec nedotkne. Nemusíme se bát o vodu, hluku, prachu, náklaďáků ani
zamořené půdy či nějakých prasklin na domech. Většinou se hovoří o hodnotách
žádná celá, nula, nic. Všechno půjde jako po másle. A ještě pak rekultivací
získáme nádherné jezírko, nejspíš s labutěmi a vzácným ptactvem…

Žijeme v požehnané krajině. Vlevo je ohlodaný kopec Tlustec, ze kterého
ukusovala celé roky čedič firma pražských taxikářů a teď se na něj chystá jiná
parta (zatím neúspěšně). Vpravo Tachov, ze kterého zůstala jen jizva v krajině a
náklaďáky jezdí z lomu dál. V Provodíně se už pro kamiony postavila v lese
dokonce asfaltka. Půda v bývalém vojenském prostoru v Ralsku se dodnes
nevzpamatovala z ropných, benzinových a petrolejových dávek, granátů a další
munice. O pár kilometrů dál, jsou momentálně uzavřené uranové doly. A teď
ještě štěrkopísek…
18. února 2014 byl zaregistrován ve spolkovém rejstříku spolek s názvem
„Bohatice proti těžbě“ (pokud by někdo chtěl, může přistoupit). Těžařům tímto
vzkazujeme, ať si nechají svoje vrty, případně jiné výdobytky i hodinky
s vodotryskem. Budeme se bránit proti tomu, aby nám někdo těžil skoro za
humny. Uděláme pro to všechno. Je pravda, že v posledních letech nabyla v celé
zemi korupce nebývalých rozměrů, že se podvádí, podplácí a fixluje. Lidé jsou
lhostejní. Už Václav Klaus tvrdil, že přírodu budeme chránit až si na sebe sama
vydělá. Poněkud zvrhlá myšlenka. Chtěla bych se zeptat všech, kdo si myslí totéž,
kde by asi pak odpočívala jejich těla (znavená intrikami, lobováním, korupcí), kde
by lyžovali a hráli golf…? Lidé nabyli dojmu, že většinou už vítězí jen zlo. Jsem si
jistá, že často je to i dobro (na Tlustci se teď také netěží).
Cesta k lesu (kde by se mělo těžit) je krásná. Lidé tam chodí odpočívat, na
houby či maliny, na procházku s dětmi nebo se psem. Slíbila jsem Mary (to je
moje psí kamarádka), když jsme tam předevčírem spolu seděly v březovém
lesíku, že se tu těžit nebude. Já tomu věřím. Doufám, že vy také. Lehké to
nebude, ale na tom nezáleží. Občas musí dobro zvítězit. Aby byl svět vyvážený.

Dění v obci
V obci budou probíhat úpravy terénu, vyspravování místních komunikací
a příkopů.
Projekty volnočasových aktivit a rozvoj zelených ploch v obci dokončíme.
Rozpracován je (formou dokumentace a povolení) přechod pod úřadem.
Pokračuje se v jednání o napojení obce na turistické stezky okolních měst
a obcí.
Vedení obce v rámci možností zastupuje obec i na venek.

Těžba štěrkopísku

VEDENÍ OBCE JE PROTI TĚŽBĚ
Vítáme důležitý článek !!!
Spolek, (od roku 2014 název sdružení zaniká) který půjde proti těžbě
a obranu obce jen znásobí. Spolek založila Mgr. Jogeeová (čerstvě jedná
s vedením obce).

Vážení občané,
pokud budete mít dotaz, neváhejte a obraťte se na vedení obce,
telefonicky 731 466 804 nebo osobně (úterý od 17-19h) na OÚ.

V minulosti jsme Vás informovali…

Obec Pertoltice pod Ralskem projednává možnost těžit štěrkopísek v jejich
lokalitě, která je v blízkosti naší hranice. S těžbou souhlasí.
Pokud máte zájem zapojit se „proti těžbě“, sledujte zastupitelstva v obci
Pertoltice pod Ralskem (nejlépe osobně), mějte připomínky.
Někteří představitelé obce jsou v této problematice aktivní, ale to nestačí.
Potřebuje Vaší pomoc (aktivitu) sledovat vývoj událostí.

NYNÍ SE MŮŽETE PŘIPOJIT K MÍSTNÍMU SPOLKU BOHATICE
PROTI TĚŽBĚ

Sledujte internetové stránky obce
www.bohatice.cz

