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Dění v obci
Vážení občané,
komunální volby 2014 začínají 10. a 11. října, spolu s nimi proběhne
první kolo voleb do senátu. Každý má možnost svým hlasem ovlivnit další
vývoj v obci.
Neméně důležitý je i Váš hlas do senátních voleb. Ti, kteří sledují kroky
vedení obce v problematice ochrany životních zdrojů – vody a přírodních
prvků tzn. zamezení těžby štěrkopísku na straně sousedních Pertoltic p/R
vědí, jaký kandidát na senátora Bohaticím proti těžbě účelně pomáhá a i
nadále pomáhat bude. Nejednou Bohatice navštívil. Byl jeden
z odborníků, který přijal pozvání na veřejnou schůzi 13. 2. 2014 na téma
„Ochrana vody v Bohaticích“.
Do Českolipského deníků v pátek 14. 2. 2014 mimo jiné uvedl: „ To ložisko je
sice součástí surovinové politiky Libereckého kraje, ale jako radní a
zastupitelé kraje jsme si už dříve schválili, že krajská samospráva nikdy
nepůjde proti rozhodnutí místních samospráv,“ potvrdil Josef Jadrný,
náměstek hejtmana LK, odbor pro životní prostředí.

Jako samosprávný celek jsme stále proti těžbě jako takové a postupujeme
strategicky, s rozmyslem a hlavně účelně. Nenechte se prosím zbytečně
znepokojovat pseudoinformacemi, poplašnými zprávami a reakcemi z
posthibernačního stavu, některých jedinců.
Ti se po „probuzení“ natolik rozvášní, že nashromážděnou energií vytvoří
pomyslnou vlnu domněnek a znepokojí snad všechny. Pochopitelně, ne
každý má čas a chuť denně sledovat, co se rozehrává a v jaké fázi vedení
obce je. Přímo na úřadě máte možnost získat čerstvé informace a můžete
se přesvědčit, že vedení obce má karty rozehrané a proti těžbě zastává
jasné NE.
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Připomeňte si jednání obce ve věci plánované těžby štěrkopísku od roku
2011 na stránkách obce www.bohatice.cz – Bohatické novinky,
mimořádné Novinky 2014 a jednotlivé položky Šterkopísek 2011-2014.
K současné době se vedení obrací na odborníky z oborů, kteří se
problematikou kolem těžby zabývají a v minulosti byli v podobných
kauzách úspěšní. Postupujeme dál.
Těm, kteří hlásají, že se těžit stejně bude, drobný vzkaz: „Buďto jste
rozeným prorokem, nebo s těžbou souhlasíte“. Málo kdo vstupuje do
souboje s tím, že předem prohraje. Například na pracovní pohovor
raději nepůjdete, protože Vás stejně nevyberou apod…?! Jestliže leháte
na lopatky už teď, tak to Vám bude stačit málo, abyste byli k protistraně
tvární.
Hana Steidelová, Petra Luxíková, Šárka Ondrejková, provdaná Žáková
a já, nemáme problémy s pravidly. Co je naším cílem víme,
postupujeme týmově s rozmyslem a hlavně účelně. Nepleteme si barvy,
nekopeme do vlastní branky a respektujeme soupeře. „Na lopatky“ je
vždycky času dost
... přikládám nástin ze současných dokumentů ve věci těžby.
Vážení kolegové, partneři odborníci….
obracím se na Vás nejen jako starostka obce Bohatice, ale i jako člověk,
který se obává o zdroj vody v našem katastru. Upřímně Vás žádám o
pomoc „v obraně“ proti plánované těžbě štěrkopísku. Zároveň prosím o
pochopení a důvěru v naše jednání. Bráníme životně nezbytný
zdroj….VODU a práva občanů.
Jednotný nesouhlas celého regionu s těžbou jako takovou, uchránit
životně důležité zdroje a přírodní prvky této oblasti, by výrazně
pomohly těžbu odvrátit.
Probíhají zde vědecké průzkumy – ochrana živočichů a rostlin, návrh na
tech. památku vodárny z roku 1912 a další. Nesouhlasné stanovisko k
záměru č. MZP430 …“Stanovení dobývacího prostoru Pertoltice pod
Ralskem a následná hornická činnost“
3

Kolegyně a kolegové,
navrhněte prosím mnou popsanou problematiku k projednání na
nejbližším zasedání, jednání.
“Zájem těžaře“ nesmí být nad životními potřebami lidí a ochranou
přírody!
Těžba se plánuje na k. ú. Pertoltice pod Ralskem cca 200-300 m od
našich hranic (obydlené části). Obavy o ztrátách vody jsou oprávněné.
Právě tady jsou nejvydatnější přítoky vody pro celou obec.
Bohatice mají cca 212 občanů (stávající studny a nové vrty)… poměrně
rychlou a nekoordinovanou zástavbou rodinnými domy se vytvořily
podmínky k vážným problémům. Terén obce je poměrně svažitý s
převahou jílového podloží a rozsáhlými sesuvnými plochami.
Skutečnost, že s RD přibylo i odběrů z přirozených zdrojů (vrty,
studnami), má dopad na vydatnost a kvalitu vody v celé zabydlené
lokalitě. S nedostatkem vody se obec potýkala už v minulosti. Nejednou
byly některé studny prázdné nebo jen s minimálním přítokem. U
některých nemovitostí byla potřeba pomoc v nouzi. Voda se dovážela
cisternami.
Jsou domy, které využívají původní studny dodnes. Hydrogeologickými
průzkumy bylo zjištěno zatížení zemědělskou činností z dřívějších dob.
Podíl na kvalitě vody mají také přívalové deště, respektive obtížné
vsakování dané terénem a složením půdních vrstev. Obecně lze říci, že
vody je málo a většinou v nízké kvalitě. Dalšími zásahy do zem. vrstev
(vrty, prohlubování apod.) vzniknou nevratné škody.
Více k problematice těžby:
Od roku 2011 jsem ve vedení obce. Spolu s kolegyní místostarostkou se
snažíme za obec a občany psát petice a nesouhlasná stanoviska kam se dá.
Ubránit zdroj vody je pro nás prioritou. Po nelehkém vyjednávání se nám
podařilo prosadit do dokumentu REGIONÁLNÍ SUROVINOVÉ POLITIKY LB
KRAJE v roce 2011 přesný text (str. 190) o možné náhradě zdroje vody. Pokud
by k těžbě mělo dojít, nutností je vybudovat v obci VODOVOD. To byla první
a možná varianta obrany. Tenkrát nám podala pomocnou ruku starostka obce
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Pertoltic pod Ralskem, paní Kábelová, ing. Píšková odboru ŽP v České Lípě.
Společně jsme vyjednávaly na LB KÚ.

Čas letí a těžební společnost postupuje povolovacími procesy.
Změnilo se vedení obce Pertoltice pod Ralskem, které s těžbou souhlasí.
Zde už jsme každý na jiné straně.
Nabídky typu pomoci od těžaře např. zrealizovat vrty a studny
některým nemovitostem již proběhly. V roce 2012 zastupitelstvo obce
nabídky zvážilo a na veřejném zasedání dne 26.7. 2012 us.10D zamítlo.
Problémy s vodou byly a jsou i bez těžby.
Posudek EIA byl těžaři vrácen k dopracování – (námitky).
My nečekáme! Konáme! Pokračujeme v ochraně okolní přírody a
vodního zdroje. Spolupracujeme s odborníky.
POSTAVTE SE ZA NÁS, VAŠE SÍLA NÁM POMŮŽE!
Děkuji za sebe i občany. Bc. J.Tomanová, starostka
Příklad nesouhlasu:
Za obec žádáme o respekt k naší lokalitě.
Probíhají zde odborné výzkumy fauny a flory. Zajímavé nálezy z oblasti
ornitologie, entomologie, botaniky, mykologie apod. V k. ú. realizujeme
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naučný okruh s cílem poznávat a chránit živočichy a rostliny Bohatic.
Ochranu si zaslouží také lesní porost Ptačí vrch, kde vegetuje velké množství
ptactva. V jihovýchodní části se pravidelně objevuje jeřáb popelavý a hnízdí
zde chřástal polní. Další zajímavou částí je Bohatický rybník.
V rámci finančních a časových možností připravujeme propojení naučného
okruhu na okolní turistické a cyklistické trasy.
Občany tíží zvýšená doprava, hluk a prašnost. Silnice II. třídy je
frekventovaná a my jsme bez chodníků – problematický terén. Trpí i statika
domů a historických památek.

Jsme proti jakékoli těžbě a to v k.ú. obce i okolí:
zastupitelé obce Bohatice opět vyjadřují nesouhlas s plánovanou těžbou
štěrkopísku v katastru Pertoltice pod Ralskem. Těžbou se naruší infiltrační
oblast, která zajišťuje zásobu vody pro obec Bohatice, zvýší se doprava a
s tím hlučnost a prašnost.
Jsme proti zásahům v zmíněné oblasti a s těžbou štěrkopísku nesouhlasíme.
Stavíme se za práva občanů a chráníme přirozené zdroje.
Za Bohatice Bc. Jaroslava Tomanová, starostka
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Minulost se nebude opakovat…
Období 2014 - 2018 Bohatice nezůstanou bez vedení tak, jak se tomu stalo v
předchozím volebním období, kdy jsme neměli koho volit. Půl roční
„umrtvení“ obce nepřineslo nic dobrého. Úřad vedl úředník z ministerstva
vnitra s omezenými pravomocemi tzv. „Doba zámrzu“. Díky Vaší volbě a
podpoře se nám podařilo nelehké situace řešit a „ledové kry“ pomalu a jistě
rozpouštět.

Vážení občané,
neváhejte prosím a přijďte k volbám! Obec potřebuje právě Vás!
Účastí ve volbách a vloženými hlasy znatelně pomůžete odtlačit
záměr těžební společnosti.
-

Představuji Vám tři kandidátky –
názvy volebních stran komunálních voleb 2014:





PRO nezávislé Bohatice
Bohatice 2014
Občané Bohatic s podporou Starostu pro Liberecký kraj

 PRO nezávislé Bohatice
Lídr volební strany – Steidelová H
Kandidáti – Ondrejková Š, Mudruňková P, Pásková I, Pražák Z
 Bohatice 2014
Lídr volební strany – Luxíková V
Kandidáti - Kováč J, Nohýnková L, Müller J, Jogheeová M,
Joghee J
 Občané Bohatic s podporou Starostu pro Liberecký kraj
Lídr volební strany – Bc. Tomanová Jaroslava
Kandidáti - Lacková E, Ing. Tichá V, Soušek H, Kubátová R
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Písemné vyjádření některých kandidujících (bez korektury textu):
Kandiduji do obecního zastupitelstva. Proč? Nevedou mě k tomu
žádné politické ambice. Jednoduše mi na naší obci záleží. Chci, aby byli
všichni občané, nebo alespoň převážná většina, spokojeni se životem a děním
v Bohaticích.
Jednou z nejdůležitějších věcí, která se musí nyní řešit, je těžba
štěrkopísku. Souhlasit s těžbou? Může se snížit množství vody v našich
studních, zato nám vzroste množství nákladních aut, která projedou naší
vesnicí a tím samozřejmě vzroste hluk, prach apod. Už nyní je doprava
neúnosná a někdy musí člověk čekat dost dlouho, aby vůbec mohl přejít
v klidu silnici. Ale to je jen malá část problému, který budou muset řešit
všichni občané – každý bude muset zaujmout stanovisko a rozhodnout se, zda
dát těžbě zelenou, nebo zkusit bojovat za zrušení těžby. Já jsem tedy proti
těžbě. Nechci dětem přenechat zdevastovanou přírodu a obec.
V poslední době se mi zdá, že jsou mezi námi všemi prapodivné
vztahy. Ten chce to a ten zase ono. Ale v podstatě všichni chceme totéž –
klidný, spokojený a také veselý život v obci. Není to mnoho, ale není to ani
málo. Bude nás to stát spoustu práce a času, takže: „hlásím se do služby“.
Petra Mudruňková
Bohatice 2014
Před volbami se vždy slibuje, vaří guláš, rozdávají dárečky, hodně a laskavě se
mluví. Nebudeme ani vařit guláš ani nic slibovat. Co Bohatice potřebují, víme
všichni - máme starost o vodu a nechceme, aby se za humny těžil štěrkopísek.
Žijeme v místě, kde není vodovod, kanalizace, plyn, nemáme dobrý signál ani
rychlý internet, zato je to kousek k lesu a na louky. Proto nechceme, aby se u
nás těžilo. Jisté je, že voda a to, aby se netěžilo, budou priority.
Do voleb jdeme s tím, že členství v zastupitelstvu je především služba
občanům a pro občany a to pokud možno v přátelské atmosféře.
Luxíková Vladislava
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DOMOV s velkým "D"
= bránit kvalitu bydlení nás všech
- upevnit odmítavý postoj k záměru těžit štěrkopísek v bezprostřední blízkosti
obce
- důraz na soudržnost občanů proti těžbě
= podpořit dobré sousedské vztahy
- kulturní akce, veřejné schůze, brigády
- informace pro všechny občany (dění v obci i pozvánky) v tištěné podobě =
osvědčilo se
= zrušit poplatek za psa
- pro obec nepředstavuje žádnou zátěž
Nenapadá mě nic mimořádného osvíceného.
Prostě = radovat se a těšit se ze života rodiny-domu-obce-lidí kolem
sebe...ideál?...já vím....proč si to ale nepřát??
Pásková Ivana

Volba do zastupitelstva obce Bohatice, lídr strany PRO nezávislé Bohatice
Steidelová Hana.
Nemám potřebu Vám občanům slibovat velké kroky, předkládat nové a nové
projekty. Vše přijde vždy, jak plyne čas. Od roku 2011 - 2014 se obec velmi
zlepšila jak po stránce prostředí kolem nás a tak i samospráva obecního úřadu,
došlo k velkému nárůstu majetku, byla zde zrealizována rekreační oblast pro
rodiny s dětmi (DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, KOUTEK SE ZVĚŘÍ.), podařilo se
odstranit černou skládku u obecního úřadu.
A za to vše bych chtěla poděkovat především paní starostce, která
měla trpělivost a vytrvalost celé volební období a věnovala se obci s velkým
nasazením a také poděkování zastupitelkám.
A poděkování patří také Vám občanům (i kritika je k něčemu užitečná: )
Steidelová Hana – místostarostka
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Dovolte mi, abych se Vám v pár větách představila. Někteří z občanů mě znají
odmala, jelikož jsem v obci Bohatice vyrostla. Vystudovala jsem Střední
Hotelovou školu v Praze a nyní pracuji jako účetní v Novoborské účetní firmě.
Kandiduji proto, abych se podílela na budování obce, řešila problematiku
vody a bránila obec proti těžbě štěrkopísku a ničení životního prostředí.
Důležitá je pro mne komunikace s lidmi, jelikož přispívá k cílenému řešení
problémů a nedochází k nedorozuměním.
Eva Lacková, 30 let - účetní
Vážení občané Bohatic, dovolte mi, abych pár větami přispěla. Na půdě
obecního úřadu se pohybuji druhé volební období. Srovnávat první a druhou
"vládu" již nemá smysl. Každý chytrý občan si spočítá, že jedna a jedna jsou
dvě a rozhlédne se kolem sebe....Musíme se posunout dál a bojovat za NAŠÍ
obec jako celek.
Chtěla bych poděkovat paní starostce Bc J. Tomanové a paní místostarostce
H. Steidelové, ať už z pohledu občana nebo zastupitele vidím, co ty dvě za ty
roky dokázaly (a to je jen začátek).
Přišly...nevěděly....naučily...pracovaly....bojovaly....nedaly se...zhodnotily... .
Moc děkuji za perfektní a příjemnou spolupráci. Jen tak dál dámy!!!
Šárka Žáková
„Přeji vám všem selský rozum, kupecké počty, čisté svědomí při volbě naší
budoucnosti a budoucnosti našich krásných Bohatic. Nevěřím, že je vám
jedno, jak zde budeme žít a co tady po sobě zanecháme pro naše děti. Chraňte
si to, na co máte právo a nenechte si vaše názory jen pro sebe. Každý chce
přece rozhodnout o svém místě a o budoucnosti. Buďte slyšet tam, kde je
potřeba a pomáhejte celku, tedy naší obci.“
Kubátová Radka - projektový manažer, grafik
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TO JSOU NAŠE BOHATICE
Dětská hřiště – horní a dolní, realizované dotacemi.
Stráň u obecního úřadu – likvidace černé skládky pomocí dotace,
získání pozemku pro volný čas, parkové úpravy a osázení.
Budova obecního úřadu – obnova prostor (nové vnitřní dveře,
renovace kuchyňky a baru, vybavení pro kulturní aktivity.
Venkovní WC – součástí volnočasových prostor pro veřejnost.
Parky – posouzení a revitalizace dřevin, výsadba ve spolupráci
s agenturou pro ochranu dřevin (zdarma). Založení parkových částí na
několika místech v obci, realizace pěšin.
Hřbitov – místní ošetření narušených dřevin, úprava terénu – pěšin a
vnitřních prostor, okolní osázení, oprava oplocení.
Naučná stezka – Ochrana ptactva (Chřástal polní) – drobných
živočichů a rostlin, zachování biotopu mokřad (zoo koutek). Plánované
navázaní na turistické trasy a spolupráce s ekolog. centry např. Brniště.
Vodárna „Na Čihadle“ – zpracovaní posudku a vložení návrhu na
vyhlášení technické památky, doplnění vodárny do našeho majetku!
Opravy a úpravy některých úseků místních komunikací, mostků a
příkopů - Vrstvení naváženým frézovaným materiálem přípravy
k novému povrchu pro využití dotací, které budou vyhlášeny 20162020. Koordinace a úpravy terénu odtoku přívalových vod. Účelně
minimalizovat případné poškození obecního i občanského majetku.
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Osvětlení Pískovny - při kulturních akcích s el. přípojkou.
Úspora energie – vypnutím VO k vepřínu a některých lamp podél
silnice II. třídy v majetku LK.
Navrácení lesního majetku v plném rozsahu
Dokumentace k výstavbě vodovodu – připravena jako celek (stavební
povolení), překontrolovaná Libereckým krajem (p. Jadrný a kolektiv) –
je v souladu. Připraveno k vhodnému dotačnímu titulu ve spolupráci
LK a ministerstvem zemědělství.
Přechod a chodníky – spojení obou stran obce v oblasti budovy úřadu.
Propojení s volnočasovými plochami (dětská hřiště, obchod, úřad, k bus
zastávkám). Dobíhá dokumentace ke stavebnímu povolení, možnost
realizace s podporou dotačního titulu LK nebo SFDI v Pha.
Spolupráce - MGR Podralsko, se sousedními městy a LK s Politickým
hnutím Starostové pro Liberecký kraj.
Posouzení dřevin při vjezdu od Zákup – připraveno k realizaci
prořezu a odstranění nevitálních a nebezpečných dřevin. Plánovaná
náhradní výsadba.
Řešení nebezpečného výjezdu - na hlavní silnici v obydlené časti
(strana u hřbitova). Rozpracované v novém územním plánu.
A mnoho dalšího …
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Hospodaření s majetkem obce
Nemilé výstupy a dopady z nehospodárného nakládání s majetkem obce
jsme postupně odbourali.
Trvalo nám to celé volební období. Nyní můžeme říct, že stůl je čistý s
plným šuplíkem projektů, některé již probíhají, jiné čekají připravené k
„odstartování“.

…co jsme zdědili…




Milionový úvěr na veřejné osvětlení u KB – splacen!
Pokuty z finančního úřadu za nedodržování zákonů. Po
předchozím vedení do 30tis – splaceno!
Vrácení dotačního příspěvku 90tis Libereckému kraji na
zateplení budovy úřadu – předchozí vedení nedokončilo
projekt, zde propadlo na odborníky ener. projektů, tepelné
čerpadlo, dokumentace, výkresů a zpráv, elektro úprav
43tis a ERGO projektem 131tis.

Konečné zůstatky na výpisech z banky 2010
(za minulého vedení obce)
16. 08. 2010 – 73. 562,20. 08. 2010 – 83. 323,31. 08. 2010 - 55. 046,02. 09. 2010 – 49. 593,07. 09. 2010 – 55. 043,09. 09. 2010 – 52. 622,15. 09. 2010 – 36. 761,05. 10. 2010 – 93. 926,08. 10. 2010 – 168. 900,- (došla peněžitá pomoc 90tis Kč pro
domácnosti poškozené záplavami).
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V současné době má obec dva účty u KB a nový u ČNB
Zůstatek na účtu KB – 960.255,- Kč
Zůstatek na účtu ČNB – 249.245,- Kč

Majetek obce v 2010 (za minulého vedení obce):
 13mil. Kč
Majetek obce v 2014:
 35mil. Kč
……………………………………………
Navýšení o 22mil. Kč



Využili jsme pojistné události – při poškození obecního majetku
cca 30tisíc Kč.
Zařídili jsme poplatek z honiteb v našem katastru – roční nájem
3 281,-Kč.
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Vážení občané,
závěrem tohoto výtisku, ale i našeho funkčního období Vám děkuji
za sebe i kolegyně H. Steidelouvou, P Luxíkovou a Š Ondrejkovou,
že jste nás svými hlasy sestavili a vložili správu majetku obce do
našich rukou.
Obec Bohatice má své zpátky a hlavně je samostatná!

Děkuji kolegyním za skvělou spolupráci a cit k obci.
Bez nich by to nevyšlo.
Mějte se jen pohodově a ve zdraví.
S úctou k Vám
Za obec Bohatice, J. Tomanová
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„Bohatice proti těžbě“
Spolek, který proti těžbě obranu obce jen znásobí.
S vedením obce jedná zástupce spolku Mgr. Jogheeová.

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

Sledujte internetové stránky obce
www.bohatice.cz
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