Bohatické novinky
Září-Říjen

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

Informace ohledně povinných kontrol pro
provozovatele kotlů na tuhá paliva
Na základě Vašich dotazů jsme oslovili oprávněné revizní techniky
z našeho okolí s žádostí o zaslání nabídky na provedení těchto kontrol.
Ti z občanů, kteří budou chtít využít služeb těchto techniků, nechť
předají své kontaktní informace a typ kotle na OÚ do konce měsíce
října. Dle počtu zájemců se pokusíme dojednat sníženou cenu za provedenou kontrolu a termín na jeden z víkendů v měsíci listopadu.
(Cena revize se pohybuje od 650,- do 1250,- dle výrobce kotle).

Pár odpovědí na nejčastější otázky, které Vám
pomohu se zorientovat v daném tématu:
- Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?
Podle zákona 201/2012 Sb. § 17 odst. 1, písm. h) je každý majitel
spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu,
povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a
provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 zákona musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.
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- Musím protokol o povedené kontrole předložit do konce

roku 2016 na obecní úřad?
K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete
vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností (MěÚ Česká Lípa).
Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.

- Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?
Pokud máte doma kotel na tuhá paliva, jehož příkon je 10 až 300 kW
včetně, jste povinen si do 31. 12. 2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle. Tato kontrola má platnost dva roky.

- Kdo provede kontrolu kotle?
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem kotle a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zařízení.
Kontrolu kotlů mohou tedy provést jen oprávnění kontroloři.

- Co bude kontrolováno?
Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co
vše je předmětem kontroly.

- Kotel zakoupený v loňském nebo letošním roce a vztahuje se na něj záruční lhůta, musím i u tohoto kotle zajistit provedení kontroly?
Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i
těch, které byly nainstalovány v letošním roce 2016.
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Nejnovější informace o štěrkopísku:
Bohatice mohou slavit, štěrkopísek se u Pertoltic
zatím těžit nebude
Českolipsko - Těžební společnost se nedohodla s obcí Pertoltice pod
Ralskem na podmínkách těžby štěrkopísku v jejím katastru. Projekt
je v tuto chvíli u ledu.
„Vydali jsme zamítavé stanovisko k povolení těžby v našem katastru," říká starosta Pertoltic pod Ralskem Petr Sellinger s tím, že se
s firmou nedohodli na podmínkách.
Prozatím tak mohou odpůrci těžby v klidu spát. V dohledné době se
v lokalitě nic těžit nebude.
„Je to výborná zpráva, ale neusínáme na vavřínech. V současnosti
jsme si zadali hydrogeologický průzkum a také chceme rozporovat
stanovisko EIA," říká starostka Bohatic Eva Lacková.
Zdroj: http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/bohatice-mohou-slavitsterkopisek-se-u-pertoltic-zatim-tezit-nebude-20161014.html
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Volby do zastupitelstva kraje
Dne 7. - 8. 10. 2016 proběhly volby do krajských zastupitelstev.
Výsledky voleb:
ODS

počet hlasů

1

ČSSD

počet hlasů

2

ANO 2011

počet hlasů

2

TOP 09

počet hlasů

5

KSČM

počet hlasů

3

SVOBODNÍ
A SOUKROMNÍCI

počet hlasů

3

ZMĚNA PRO LK

počet hlasů

2

KOALICE SVOBODA
A PŘÍMÁ DEMOKRACIE

počet hlasů

2

SLK

počet hlasů

30

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů (oprávněných voličů):
165
Počet odevzdaných volebních obálek / počet platných hlasů:
50 / 50
Tímto bychom chtěli poděkovat těm, kteří si našli čas a přišli volit.
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Halloween
Dne 29. 10. 2016 jste srdečně zváni na
Halloweenský den.
Začínáme v 10:00 hodin na sále OÚ
Halloweenskou dílnou, kde budeme vyřezávat „hrůzostrašné“ dýně.
Dále si ukážeme, že vyřezávat se dá nejen z dýní, ale i dalšího ovoce a zeleniny.
S sebou: nožíky, vykrajovátka, lžíce, nástroje
na dlabání (lékárničku máme vybavenou ).
Případně vlastní zeleninu a ovoce.
OÚ zajistí dýně, které po vydlabání budou
předmětem dražby, jejíž výtěžek půjde do dětského fondu.
Tímto halloweenský den nekončí, během dopoledního vydlabávání bude probíhat vyhodnocování soutěže
Dýně Bohatic 2016.
V 12:00 hodin proběhne samotné vyhlášení vítěze a předání
hodnotných cen.
Dýně do soutěže můžete nosit v úřední hodiny na OÚ, nebo
v sobotu 29. 10. 2016 od 9:00 - 10:00 hodin.
Těšíme se na Vaše obry  a monstra.

A Halloweenský den pokračuje !
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V režii paní Šemberkové začíná od 16:00 hodin Halloweenská diskotéka pro děti, která se ve večerních hodinách
překlene v Halloweenskou zábavu pro dospělé.
Přijďte se odreagovat od každodenních starostí a užít si
skvělé zábavy. Strašidelné masky vítány.
Občerstvení zajištěno.
AKCE : panák za 20,-

Krátké informace
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Vážení občané, zajisté jste si všimli, že v nedávné době proběhla
výměna nádob na tříděný odpad.
Jak jsme Vás již informovali v předešlých novinkách, za tyto nádoby
OÚ neplatí nájemné.
Nádoby jsou většího objemu, proto jsou vyšší, menší otvor je záměrný z důvodu maximálního využití daného objemu. Věříme, že vás
tyto drobné komplikace neodradí od třídění odpadů.

Začíná podzim a zima klepe na dveře, každý si v tento čas jistě rád
zaleze do tepla a přečte pěknou knížku. V posledních měsících jsme
na OÚ shromáždili knihy vyřazené z domácích knihoven. Tyto knihy
budou dále sloužit pro Vás k zapůjčení kdykoliv během úředních hodin v Po a Út.
Tímto Vás chceme požádat, pokud budete doma
třídit staré knihy, přivezte nám je na OÚ, my je uložíme do knihovny a třeba potěší někoho jiného.

Vzhledem k množícím se dotazům občanů ohledně kontaktu na kominíka uvádíme níže kontaktní informace na
mistra kominického, kterého nám doporučila
paní Bíbrová a pan Jiří Sukovatý.
pan Josef Machačný
Kunratice u Cvikova
Tel. 731 009 252
Cena revize a čištění 550,-
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Kompostéry – z důvodů změn v podmínkách udělení dotace je v současnosti přepracovávána dot ační žádost, čímž se předání kompostérů obč anům pos ouvá do druhé poloviny roku 2017.

Chodník – obec obdržela platné stavební povolení, ale vzhledem k
plánované výstavbě vodovodu (koliduje s trasou
chodníku) a předpokládané ceně díla, je výstavba chodníku plánována až po dokončení vodovodu.

Vodovod – v těchto dnech probíhá hodnocení výběrového řízení na
zhotovitele stavby, které bude ukončeno do konce tohoto měsíce.

Internet - na posledním veřejném zasedání schválilo zastupitelstvo
obce poslední smlouvy potřebné pro vydání povolení k realizaci zasíťování optickými kabely. Při příznivých klimatických podmínkách
bude vše realizováno do konce tohoto roku.
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V Září oslavili narozeniny tito spoluobčané:
Luxík Vratislav, Kodýtková Kateřina, Švengrová Juliana,
Březina Tomáš, Pechková Eliška, Žáková Šárka, Soušek Jan,
Soušek Jakub, Tichá Vladana, Kozák Tomáš, Kvapil Roman,
Joghee Jogendra, Nussbaumerová Bohumila, Cichák Jaroslav, Šír Martin, Smetaníková Michaela, Nussbaumer Milan,
Štěrba Miloslav, Mihálik Martin

V říjnu oslavili a oslaví narozeniny tito spoluobčané:
Martínek Josef, Šustová Jana, Pechek Milan, Lacek Petr,
Jogheeová Magda, Kodýtek Milan, Pásek Michal, Chvátal
Marek, Kozák Tomáš, Šusta Josef, Miháliková Silvie, Panchártková Jiřina, Blehová Markéta, Majer Lumír, Suk Martin

Ať máš život jako sen,
užívej si každý den.
Od starostí žádné vrásky,
v každé chvíli mnoho lásky.
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Z kroniky obce Bohatice
Rok 1948-1953
Stavba se protáhla téměř na plné 3 roky, protože se prováděla brigádně a jen v sobotu odpoledne a v neděli. Bylo
to namáhavé dílo, protože se stavělo bez odborného dozoru a stavěli všichni, kdo na brigádu přišli.
Stavba nedopadla šťastně a bude se musit v nejbližších
letech celá přístavba sálu i jeviště přestavět, protože celá
jedna stěna, a sice u státní silnice byla postavena šikmo
a do mírného oblouku, takže i střecha se musela tomu přizpůsobit.
K sálu je přistavěno jeviště, které si zařídila osvětová beseda, aby její dramatický kroužek mohl konat divadelní
představení.
Pokud se týče politického života v naší obci je nutno uvésti, že je zde jedna politická strana, a sice KSČ. Po Janu
Podborském, o němž je zmíňka již v této kronice, převzal
funkci předsedy organizace s Jos. Faix, ředitel nár. školy
a v této funkci byl téměř 5 roků tj. až do roku 1951.
Organizace vždy stála v čele veškerého dění v obci a byla
inspirátorkou nových směrů, které vyplývaly z usneseních
ÚV KSČ a sjezdů strany. Po něm byla pověřena předsednictvým s. Vykoukalová Blažena, pak s. Oldřiška Bílková.
Velmi pěkná účast byla zaznamenána na členských
schůzích a na Roku stranického školení, kde se členové
strany seznamovali s marxismem-leninismem.

(pokračování příště)
Poznámka: zde uvedený text je autentickým př episem z kroniky obce, jejíž fotokopii si lze zapůjčit v kanceláři OÚ Bohatice.
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