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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

Těžba štěrkopísku
Jak si jistě již někteří z vás všimli, MŽP vydalo souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru těžby štěrkopísku na životní prostředí. Toto souhlasné stanovisko sice obsahuje 31 závazných podmínek pro realizaci záměru,
avšak my jsme přesvědčeni, že při vyhodnocování situace autorem posudku nebyly
řádně zohledněny všechny předložené opodstatněné argumenty proti těžbě. Toto
není pouze náš názor, ale stejný postoj zaujímají i jiní představitelé okolních obcí a
dotčených institucí. Z důvodu vzájemného informování a sjednocení postupů vedoucích k odvrácení těžby proběhne tento měsíc informativní schůzka zainteresovaných činitelů.
Vzhledem k tomu, že stanovisko bylo podle správního řádu vydáno jako podpůrné,
nelze proti němu v této chvíli činit žádné právní kroky. Nicméně dalšími částmi
postupu schvalování těžby jsou územní a stavební řízení, kde budeme naše argumenty opět předkládat. Jako jeden z dalších podpůrných argumentů proti budeme
moci využít nezávislé a autorizované měření hlučnosti na průjezdní komunikaci,
které se paní starostce podařilo dojednat a které proběhne již tento týden.
Součástí procesu schvalování při těchto procesech již je možnost podat odvolání,
případně soudní žalobu. Oba tyto kroky mají odkladný účinek a my jsme připraveni
je učinit. Věříme, že v tomto boji nezůstaneme spolu s místním spolkem Proti těžbě
osamocení, ale že se k naší snaze aktivně připojíte i vy.
(jk)
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Jako ukázku toho, že tato záležitost není lhostejná ani lidem z našeho širšího okoli
přikládáme ukázku z článku uveřejněného v Českolipském deníku ze dne 3. 5. 2016
a reakci Ing. Radka Lípy, starosty Zákup, zveřejněnou na jeho facebookovém
profilu.

Ministerstvo povolilo těžbu štěrkopísku u Bohatic
Bohatice - Ministerstvo životního prostředí vydalo závazné stanovisko, ve kterém
povoluje těžbu štěrkopísku u Bohatic, těžební firma ale ještě nemá vyhráno.

Zdroj: http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/ministerstvo-povolilo-tezbusterkopisku-u-bohatic-20160503.html
Reakce Ing. Radka Lípy zveřejněná na jeho facebookovém profilu:
....tohle je taky solidní opičárna....prej to vubec neovlivní okolní krajinu a vodu v
krajině už vůbec. Ptačí potok, který zásobuje Štefaňák i koupák, pomalu a jistě
vysychá...jak se začne těžit vyschne, podle mého. Podle specialistů z ministersva
ne, protože to mají spočítáno. Já taky, dřív se koupák napouštěl tři týdny, teď dva
měsíce. Lobby těžebních společností je velké. Udělaj díru do země, Hirošima hadr, a
na krajinu to nebude mít žádnej dopad a na lidi, na ty už vůbec ne. NO PROBLEM...
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Dne 16. dubna 2016 proběhl již třetí ročník úspěšné úklidové akce, kterou
z předešlých dvou let známe pod názvem „Ukliďme Česko“.
Ani letos nezůstala naše obec mimo a aktivně se zapojila do této akce. V den konání se v obci uskutečnila brigáda spjatá s jarním úklidem.
Udělala se spousta práce, ať už to bylo dřevo na vatru, hrabání parčíku, úklid zastávek či zhotovení laviček v pískovně. Tímto nám dovolte, abychom všem zúčastněným moc poděkovali.

Je to akce, která má smysl!
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Kulturní akce
V pátek 25. 3. 2016 proběhla Velikonoční dílna a Velikonoční jarmark.
Děti i rodiče se zapojili v hojném počtu a společně jsme udělali krásné
výrobky, které si děti odnesly domů nebo je věnovali na Velikonoční
jarmark. Za výrobky dětí a jejich šikovných rodičů se utržilo 3500,- Kč.
Tyto peníze použijeme na prázdninový výlet pro děti, který je plánován
na měsíc červenec.
Velké díky za přípravu a organizaci akce patří člence kulturní komise
paní Evě Kováčové.
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Další podařenou akcí bylo „Pálení čarodějnic“ v místní pískovně.
Počasí se vydařilo, dětem se líbila strašidelná stezka odvahy (příští rok
přitvrdíme se strašidly ), hudba hrála a pivo teklo proudem. Panu Pavelkovi děkujeme ze zajištění občerstvení, panu Steidelovi za zhotovení
laviček k ohni a ostatním za přípravu zázemí.

Pzn: strašidelné (vystrašené) podpisy nejmenších účastníků stezky odvahy.
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Prázdninový výlet pro děti
Na červenec plánujeme výlet pro děti a jejich rodiče do zábavněnaučného parku Mirakulum. Park Mirakulum ve středočeských Milovicích
nabízí 10 hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit s množstvím
nápaditých herních prvků. Najdete zde lesní hřiště a kontaktní zoo, obří
trampolíny a houpačky, vodní svět a oázy s vodními hříčkami, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky a v neposlední řadě i úzkokolejnou
železnici, která park propojuje se sousedním Tankodromem.
Z osobních zkušeností vám můžeme potvrdit, že se jedná o bezpečnou a
zajímavou aktivitu na několik hodin. Vaše děti se zde aktivně „vyřádí“,

formou her zjistí, jak fungují některé věci a poučí se o ekologickém
přístupu k přírodě. Organizačně bude akce zajištěna, tak že obec zajistí
dopravu a vstupné pro děti.
Bližší informace o cíli výletu můžete nalézt na internetové adrese
http://www.mirakulum.cz/

Připomínáme rovněž soutěž o „Nejrozkvetlejší zahradu“ (foto) a
„Dýni BOHATIC 2016“.
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Upozornění pro občany
Připomínáme povinnost občanů uhradit povinné poplatky za
ODPADY a psy nejpozději do konce KVĚTNA 2016. Ten, kdo nezaplatí do konce května, se vystavuje riziku, že mu bude poplatek
vyměřen platebním výměrem (v souladu s ustanovením zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád).

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstoupily v účinnost od 20. února 2016.
Jednou z významných změn je:
ustanovení § 53 „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je
povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly
viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích“.

Reflexní vesty
V současnosti se v médiích objevují informace spojené s povinností mít ve vozidlech výstražné vesty dle nové normy ČSN EN ISO 20471:2013 a nutností vyměnit
vesty stávající za nové. Ministr dopravy k tomuto ve svém prohlášení uvedl:
"Ochranné vlastnosti vest, které odpovídaly dřívější evropské normě EN 471, jsou z
hlediska bezpečnosti dostatečné a odpovídají technickým požadavkům. Rád bych
tedy motoristy jednoznačně uklidnil, že nemusí vyhazovat vesty, které pořídili dříve
a kupovat nové".
Co z toho pro nás vyplývá? Vesta, která je součástí povinné výbavy vozidla, musí
být opatřena štítkem s údaji, podle které normy byla vyrobena (označení EN 471
nebo EN ISO 20471).
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Výzva držitelům psů
Obec Bohatice vyzývá držitele psů k řádnému zabezpečení psa proti úniku, proti
volnému pobíhání a možnému pokousání psem.
Držitel psa svým nezodpovědným jednáním může způsobit mimo jiné i tyto situace:


držitel psa svou nedbalostí (nezavře branku, nezajistí řádné oplocení atd.)
způsobí, že pes uteče a někoho pokouše. Dopouští se tak přestupku proti
občanskému soužití podle § 49 odst. 1 pís. b) zákona č. 200/1990 Sb., zákona o přestupcích („přestupku se dopustí ten, kdo jinému z nedbalosti
ublíží na zdraví“). V tomto případě mu lze uložit pokutu až do výše 20.000
Kč.



pes uteče z domu nebo z pozemku - držitel psa neučiní opatření proti
úniku zvířat (nezajistí únik psa – pes přeskočí plot, podhrabe se, uteče,
když držitel otevře dveře, nezavře branku, nezajistí řádné oplocení atd.) a
může někoho ohrozit. Držitel psa se dopouští přestupku dle § 27 odst. 2
písm. f) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. V tomto
případě mu lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že si občané stěžují na držitele psů, kteří svým jednáním způsobují výše popsané skutečnosti, vyzýváme držitele psů, aby zajistili svá obydlí před
únikem psa a tím přispěli k bezpečnému pohybu spoluobčanů, a to především
dětí, po obci.
Dále držitele upozorňujeme, že v opačném případě může být pes odchycen
a umístěn do útulku. Poplatek, který takto vznikne obci, bude vymáhán obcí na
držiteli psa.
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Krátké informace
Průjezdní komunikace II. třídy č. 268 – dva výmoly u dolní zastávky směrem na
Mimoň nám Správa silnic LK přislíbila opravit v co nejkratším termínu a dále máme
informace, že má v plánu do konce léta opravit část komunikace mezi naší obcí a
Zákupy.
Internetové připojení – zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání 29. 4.
2016 schválilo smlouvu s firmou ČEZ Distribuce a.s. o umístění vedení optického
kabelu na sloupech veřejného osvětlení, které je v jejich majetku. Tato smlouva je
důležitá k realizaci připojení obce k internetu po optickém kabelu. O dalším průběhu realizace vás budeme průběžně informovat.
První etapa chodníků v obci – posledním dokumentem nutným k žádosti o stavební povolení je smlouva s paní Folaufovou, kterou vyjadřuje svůj souhlas s umístěním stavby, jenž zasahuje do jejího pozemku. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem a po jejím podpisu paní Folaufovou bude podána žádost o stavební
povolení.
Stav místních komunikací – na měsíc červen je naplánována brigáda, při které
budou opraveny nejhorší výtluky. Vzhledem ke stavu povrchů komunikací a chystaných zásahů do nich (při budování vodovodu) byly zvoleny kompromisní technologie oprav. Tam kde je v současnosti asfaltový povrch budou výtluky opraveny
pytlovanou studenou asfaltovou směsí. V částech kde je povrch z tzv. frézované
budou výtluky opraveny novou náplní ze stejného materiálu a následně „zapečeny“ plynovým hořákem.
Údržba zeleně – byly určeny části veřejné zeleně včetně četnosti jejich údržby a v
současné době je vyhlášena výzva k podání nabídek na realizaci údržby (termín pro
podání nabídek je do 15. 5. 2016).
Program rozvoje obce – dotazníkové šetření, které probíhalo v měsíci březnu, pro
nás bylo takříkajíc mírným zklamáním. Z více jak 170 vydaných dotazníků se nám
jich vrátilo pouze 33 vyplněných. Nicméně ze získaných informací si lze odvodit
názory občanů, jakým směrem by měl být směřován další rozvoj obce a co vnímají
jako nejpalčivější nedostatky. V nejbližší době bude svolán konzultační tým, který
na základě vyhodnoceného dotazníkového šetření nastíní další postup tvorby
„Programu rozvoje obce“.
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Bohatický psí ráj
Není na světě zvíře, které bych měla raději než psa,
ale upřímně musím říct, že už mně tito moji miláčkové lezou poslední dobou pěkně na nervy. Přišlo
to tak nějak plíživě.
Když jdu na procházku, chodím trapně s pytlíkem a
sbírám po svém psovi ho…. Ovšem sama šlapu do smradlavých hromádek, které
nadělují a nadělají psi jiní. Jejich majitelé nejen že po nich neuklízejí (kdo by dělal
takovou nechutnou věc, jenom blázen, že), ale oni ani neví, kde jejich psi jsou.
Minule jsem kvůli tomu dokonce zmeškala důležitou schůzku na městském úřadě.
Před garáží bylo nasráno, já do toho šlápla a musela jsem žlutou hmotu umýt z
boty i pedálů. Když jsem se úřednici omluvila, že jdu pozdě, protože jsem šlápla
do ho…., tak byla ještě nas…. Tak není to nespravedlivé, když sama sbírám…?
Nikdy předtím by mě nenapadlo, že si člověk může postavit dům, nemít plot a
pořídit si psa. Ovšem možná jsou to všichni (ti, co jim psi v naší vesnici volně pobíhají) takoví volnomyšlenkáři a milovníci psů, že jim chtějí dopřát svobodu a ne je
zavírat na zahradě. Umíte si představit, jak by to poznamenalo křehkou psí duši,
kdyby jí byl vymezený nějaký prostor, když pejsek si chce běhat, kam se mu zachce, chce si ulevit na libovolném, nějakém pěkném místě, třeba na skalce někomu před domem (naposledy jsem hromádky našla i na hřbitově), pohonit něčí
slepice, podhrabat cizí plot, něco zakousnout, vyprášit kožich kočkám…
Nepřeju žádnému psovi, aby musel být uvázaný celý život na řetězu, ani, aby ho
odvezli do útulku. Přeju si ovšem také, aby se po naší vesnici dalo v klidu procházet, aby si za každým rohem neotvíral na vás tlamu pes, který už ani neví, čí je.
Byla bych moc ráda, kdyby si jejich majitelé vzpomněli.
Nechybí někomu náhodou doma pes?
P.S.
A obecnímu úřadu v Bohaticích doporučuji rozdávat lidem čaj s ginkgo-bilobou.
Listy tohoto stromu totiž tonizují mozek a osvěžují paměť …
(mag)
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Ostatní informace
Sháníte invalidní vozík nebo polohovací postel?
Pečujete doma o někoho blízkého, kdo už se o sebe nemůže starat sám? Zmáhá
vás pomáhat mu se vstáváním z postele či oblékáním a umýváním? Anebo je pro
vás samotné z důvodu nemoci či rekonvalescence náročné například vyjít do schodů či jste přestali dělat některé činnosti, jako jsou procházky či jízda na kole jen
proto, že už se při nich necítíte bezpečně? Právě vám mohou život ulehčit takové
pomůcky jako chodítka, nástavce na toaletu, polohovací lůžka, sprchovací židle,
elektrické zvedáky či tříkolky pro dospělé. Vypůjčit si je můžete na libovolně dlouhou dobu od organizace Život bez bariér, která v Nové Pace již 11 let provozuje
půjčovnu kompenzačních pomůcek. V současné době jich nabízí 150 kusů nejrůznějších pomůcek.
A jak vše probíhá? Můžete se kdykoliv v pracovní době a po telefonické domluvě
také mimo ni, zastavit v našem středisku Centrum bez bariér v Nové Pace, kde jsou
pomůcky vystaveny. Vezměte si sebou občanku či jiný doklad totožnosti. Na základě vaší situace vám budou předvedeny vhodné pomůcky, které si můžete také
vyzkoušet. V případě zájmu s vámi sepíšeme jednoduchou smlouvu o pronájmu.
Pokud budete potřebovat, pomůcku vám odvezeme domů, nainstalujeme a vysvětlíme, jak ji správně používat. Také vám poradíme, na co máte nárok a co můžete od pojišťoven a lékařů požadovat, abyste případně získali pomůcku vlastní.
Obrátit se na nás můžete také s jakýmkoliv dotazem, který se týká domácí péče či
sociálních služeb. Činnost naší půjčovny dotují obce a různé nadace, proto jsou
ceny pronájmu pomůcek velice příznivé. Ceník spolu se všemi informacemi najdete na našich webových stránkách www.zbb.cz, případně vám rádi vše sdělíme na
telefonním čísle 720 994 024. Neutrácejte tedy hned peníze za zakoupení vlastní
pomůcky, přijďte se nejdříve poradit.
Marie Vokurková
Život bez bariér
www.zbb.cz
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Zveme Vás na každý český zápas v MS v ledním hokeji.
Přijďte s námi fandit do místní klubovny 

Rozpisy zápasů základní skupiny MS v hokeji 2016
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V měsíci DUBNU a v měsíci KVĚTNU s námi
oslaví(vili) narozeniny tito spoluobčané:
1.-30.4.2016
Richter Vladislav
Mihálik Miroslav
Smetaník Jaroslav
Martínková Iva
Štěrba Miloslav Mirijan
Šimíčková Kateřina
Štěrbová Marie Kristýna
Nováková Hana
Krajčíková Barbora
Krajčíková Nicol
Dohnalová Petra
Folaufová Anna
Šusta Antonín
Mihálik Ladislav
Majerová Zdeňka
Hendrych Daniel
Wagner Richard
Steidelová Lenka
Štěrbová Jaroslava
Bíbrová Jana
Šafránková Světlana
Wagnerová Lucie
Panchártková Dana
Pražák Zdeněk

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
Zuzaňák Jan
Müllerová Sylvie
Lacek Adam
Cicháková Aneta
Justová Jaroslava
Löserová Lenka

Všem moc
blahopřejeme a přejeme
hodně štěstí a zdraví. 

Dne 24. 3. 2016 se narodil
Bleha Lukáš
Vítáme nového občánka
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Z kroniky obce Bohatice
Rok 1948 - 1953
8. května 1949 se na veřejné schůzi zakládalo JZD. Na schůzi se
dostavili zástupci okresu a kraje. JZD je založeno. Prvním předsedou
je zvolen rolník Jaroslav Čižimský z čp. 6. Nevstoupili ihned do JZD
všichni zemědělci, protože někteří se nemohli rozhodnout vzdát se
usedlosti s poli a dát všechno do družstva. Pro některé osídlence bylo
životním snem a touhou mít malé hospodářství a což kdyby bylo větší
a třeba i s párem pěkných koní! Nyní to měli a neradi by se s tím rozloučili.
Ještě dříve, než se rozepíši o dalším životě a hospodářství JZD, je
třeba se zmínit o „První skupině“, která propagovala myšlenku družstevního hospodaření. První skupina byla totiž skupina – kolektiv
zemědělců, kteří si vzájemně pomáhali při špičkových pracích. Naše
JZD je jedním z prvních družstev v republice. Svoje hospodaření zahájilo jednotným osevním postupem. Patronát nad JZD převzal závod
Thonet z Mimoně.
K rozorání mezí dochází na podzim roku 1950 a ve dnech 9. a 10.
prosince dostává se naše JZD do IV. typu a všichni zemědělci podepsali provozní řád. Jednotný osevní plán je proveden již na podzim a
po několika poradách jest usneseno a na občanské schůzi jest schváleno: ustájit společně všechen hovězí dobytek, prasnice, slepice a
koně do konce prvního lednového týdne 1951.
(pokračování příště)

Poznámka: zde uvedený text je autentickým přepisem z kroniky obce, jejíž fotokopii si lze zapůjčit v kanceláři OÚ Bohatice.

Strana 15

