Bohatické novinky
Léto 2016

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

Prázdninový výlet pro děti

Mirakulum

Ve středu 13. července jsme měli možnost strávit krásný letní den se
svými dětmi.
Sraz dětí a rodičů byl před OÚ. Všechny účastníky zájezdu omráčil
luxusní autobus, který jsme zaplnili do posledního místa. Po uvítání
paní starostkou se po autobuse rozvoněla vůně dětských svačinek a
každý si začal užívat jízdu krásným autobusem.
Cesta nám trvala něco málo přes hodinku a už jsme se nadšeně třásli
před branou MIRAKULA .
Posledních pár rad před vstupem a odpískal se rozchod.
Po parku jsme se jen letmo potkávali, protože míst na objevení bylo
víc než dost, ať už velké trampolíny, bludiště, obří houpačky, hrady,
miniZOO, dílničky pro děti a další lákavé atrakce.
Vzorový byl sraz před odjezdem, kde se na nikoho nemuselo čekat.
Ještě společná fotografie všech výletníků a výlet uzavřel potlesk
nadšených dětí.

Milé děti,
tímto Vám přejeme mnoho úspěchů
v následujícím školním roce a rodičům
hodně trpělivosti.

Díky vybraným penězům z velikonočního jarmarku a sponzorským
darům firem STIHL-Vratislav Luxík a MISAN vyšel obec výlet na
pouhých 820,- Kč.
Tímto chceme poděkovat sponzorům, vzorným dětem a jejich
doprovodu.
Velké díky patří i panu řidiči Davidu Lupoměskému.
Výlet i počasí se vydařily a díky ukázněnosti všech účastníků rádi
připravíme další výlety.
Tým OÚ 
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Den dětí

Den dětí proběhl 28. 5. 2016. Pro děti byly připraveny soutěže o
ceny jako např. střelba ze vzduchovky, chůdy, hod do huby, skákání
v pytli, atd. Děti si pochutnaly na čerstvých koláčích, limonádách a
nakonec opekli buřty. Celým odpolednem nás provedl DJ Zdenda.
Základy sebeobrany a bojové sestavy předvedli děti ze SSC Karate
Polák, paní Ivana Kohoutová přivezla lukostřelbu, kterou si všichni
mohli vyzkoušet a nakonec nám pan Müller zajistil díky panu

Plukovníkovi, Mgr. Rajtovi, náčelníkovi Policie ČR obvod Mimoň, prohlídku
policejního auta a vybavení, které policisté používají. Všem patří velké
poděkování!
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*Obrázky dětí z výletu si můžete prohlédnout na informační tabuli u
altánku vedle OÚ.
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Upozornění pro provozovatele kotlů na tuhá
paliva

S účinností od 1. 1. 2016 byl novelizován zákon č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší.
Podle tohoto zákona (§ 17 písm. h) je provozovatel stacionárního
zdroje povinen
provádět
jednou
za
dva
kalendářní
roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem
spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění
k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá
osoba“), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepleném
příkonu od 10 do 300 kW včetně který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (Městský úřad Česká
Lípa) doklad o provedení této kontroly vystavený odborně
způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto
zákonem.
První kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince
2016.

Z kroniky obce Bohatice
Rok 1948 – 1953
Naší obci již v roce 1950 byl KNV v Liberci propůjčen putovní
budovatelský šít za budovatelskou práci při hledání nových
forem hospodaření. Štít je umístěn na budově školy a při jeho
odhalení dne 19. 2. 1950 zemědělci jako členové JZD vyhlásili
své závazky u příležitosti únorových událostí. Štít je ponechán
v naší obci i v roce 1951 a naše JZD se umisťuje jako páté v
českolipském okrese.
Z důležitých událostí, které se v tomto období staly, je zapotřebí
se zmíniti o tom, že strana a vláda rozhodla, aby od 1. října
1949 byla uvolněna mouka a veškeré pečivo. Cena uvolněného
chleba je nezvýšená a cena bílého pečiva jen nepatrně.
Nastala změna i v MNV. Přestože s. Jaroslav Čižimský byl
pověřen funkcí předsedy JZD, jest funkcí předsedy pověřen s.
František Teplý. Tuto funkci zastával od prosince 1949 do
června 1950. Po něm přebírá funkci předsedy s. Ladislav
Pečinka. Ještě za předsednictví s Čižimského je do obce
zaveden telefon, pořízen místní rozhlas a postaven nový plot
kolem hřbitova. Za předsednictví s. Pečinky v roce 1951 začalo
se se stavbou kulturního domu na čp. 40, kde byl dříve
hostinec.
(pokračování příště)

Na co se musí připravit domácnosti, které vytápí dům starým
kotlem na uhlí nebo na dřevo a co jim novela ukládá?

Lidé se musí připravit na to, že budou mít od 1. 1. 2017 povinnost na
základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností
předložit revizi kotle. Zde bude mimo jiné označena emisní třída
kotle. Pokud ji nepředloží, bude jim hrozit pokuta až 20 000 korun.
První revize je povinná do 31. 12. 2016. Revize na plynové kotle jsou
povinné již dnes. Novela zavádí změnu v tom, že revize jsou povinné
nově i pro kotle na tuhá paliva. Odhadovaná cena za 1 revizi bude
cca 1 500 korun. Součástí revize by mělo být i seřízení kotle, což
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Poznámka: zde uvedený text je autentickým přepisem z kroniky obce, jejíž
fotokopii si lze zapůjčit v kanceláři OÚ Bohatice.

Strana 9

Rozloučení s létem pro děti
Dne 3. 9. 2016 plánujeme dětskou akci pro
děti a rodiče. Start bude v místní pískovně v
15:00 hodin. Děti i doprovod vyšleme
pohádkovou cestou délky cca 2 km.
Pohádkové postavy se těší na Vaši účast a po
zdolání trasy si společně opečeme buřty a
zahrajeme další hry.
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může v řadě případů zvýšit účinnost zařízení. Revize budou povinné
jednou za dva roky. U zmíněné domácnosti provozující 10 let starý
kotel je předpoklad, že tento kotel zpřísněným požadavků nevyhoví.
Bude tedy nutná jeho výměna za modernější zdroj vytápění.
Pokud se daná nařízení nesplní, jsou již stanoveny sankce za
porušení? Kdo bude kontroly kotlů v domácnostech provádět?
Ano, sankce jsou již stanoveny příslušnou novelou. Je třeba počítat s
pokutou 20 000 korun za to, když provozovatel nepředloží po 1. 1.
2017 revizi svého kotle a pokutou 50 000 korun od 1. 9. 2022, pokud
se při revizi prokáže, že kotel nesplňuje parametry alespoň 3. emisní
třídy. A dále pokutou 50 000 korun za to, pokud bude v kotli
používat paliva, které jsou zakázána (především odpady, uhelné kaly
apod.).
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Krátké informace

Internetové připojení: dne 16. 8. 2016 jsme obdrželi doplněné
smlouvy a projektovou dokumentaci k akci zřízení přípojek
k internetu. Dle vyjádření zástupce firmy Metronet s.r.o. se realizace
pozdržela projekční činností a v nejbližší době hodlá podat žádost o
uzemní rozhodnutí na Odbor výstavby MěÚ Zákupy. Předpokládaná
realizace přípojek je do konce tohoto roku.
Vodovod: v současné době vrcholí příprava dokumentace pro
výběrová řízení na zhotovitele stavby a technický dozor.

Tříděný odpad: v červenci došlo k výměně 9 kontejnerů na tříděný
odpad, které se nám podařilo bezplatně získat od firmy EKO-KOM.
Touto výměnou klesnou náklady obce za pronájem nádob na tříděný
odpad o více jak 30 000,- Kč ročně.
Místní hřbitov: na podzim letošního roku budou nájemcům
hrobových míst zaslány informace o blížícím se termínu vypršení
nájemních smluv. Poté jim budou zaslány návrhy nových smluv na
hrobová místa. Dále bychom vás chtěli informovat, že za márnicí
místního hřbitova je připravený sud vody k zalévání.

V měsíci ČERVNU oslavili narozeniny tito občané:

Neumannová Eva, Cichák Milan, Čiberová Jana, Kodytková
Drahomíra, Motlová Petra, Motl Martin,
Löser Radoslav, Jogheeová Kamila,
Kumžák Jaroslav, Kodytková Hana,
Folaufová Kamila, Kováč Jiří.
V měsíci ČERVENCI oslavili narozeniny tito občané:

Kodytková Drahomíra, Šimek Milan, Panchartek František, Kostlán
Jiří, Martínková Zdeňka, Mudruňka Stanislav, Adamec Jaroslav,
Kodytková Anna, Lupoměská Petra, Steidelová Hana, Novotný Petr,
Mudruňka Stanislav ml., Mihálik Tomáš, Šafránek Daniel, Hejhal Jan,
Soušková Amálie a Emílie, Plecháčová Kateřina
V měsíci SRPNU oslavili narozeniny tito občané:

Nováková Marie, Motl Martin, Šimková Pavlína, Mudruňková Petra,
Svárovský Martin, Pechek Miloslav, Müller Jiří, Dvorná Anna-Marie,
Soušková Zdenka, Wagnerová Natali, Martínek Adam, Kubátová
Radka, Bretšnajdrová Zuzana, Pechová Martina, Pásková Iva,
Matoušek Miroslav, Steidelová Blanka
Všem moc blahopřejeme a přejeme pevné zdraví, štěstí, kopec
lásky a domácí pohody. 
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