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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
nově také Facebook Bohatice

Úvodem bychom rádi shrnuli dění v obci, jakož i práci zastupitelstva od vydání posledních Bohatických novinek.
Hospodaření obce – k 31. 8. 2017 činily příjmy obce 2 964 374,73 Kč, přičemž výdaje byly 1 819 227,31 Kč. Uvedené příjmy a výdaje jsou bez prostředků z dotací na vodovod, jakož i výdajů na stavbu vodovodu. Stav finančních prostředků na běžných účtech k tomuto datu byl 3 775 932,28 Kč.
Vodovod – v posledním zářijovém týdnu byly položeny poslední části hlavních řadů. Další postup prací bude zaměřen na kompletaci řadů a instalaci
„automatické tlakové stanice“. Obecně řečeno, vše směřuje k tomu, aby
bylo možno v měsíci listopadu provést tlakové zkoušky a kolaudaci vodovodních řadů, čímž splníme podmínku dotace od MZe. Výstavba domovních
přípojek bude probíhat průběžně a předpokládaný termín dokončení všech
přípojek je konec března 2018.
Kompostéry – kompletní dodávku kompostérů máme již naskladněnu,
nicméně jejich vydávání občanům musíme odložit z důvodu administrativních komplikací s dotačním rozhodnutím a předfinancováním dotace.
V okamžiku dořešení těchto náležitostí budete informování o možnosti
vyzvednout si kompostéry na OÚ.
Veřejné zakázky na dotační projekty „Pískovna“ a „Křížek na hřbitově“ –
na těchto projektech již byly započaty práce, které budou dokončeny do
dohodnutých termínů.
Veřejné zakázky na dotační projekty naučných stezek – k těmto akcím
proběhla výběrová řízení na zhotovitele a již jsme na ně obdrželi i dotační
příslib. Pokud nenastanou nějaké komplikace, tak vlastní práce započnou
na jaře příštího roku.
Schody za OÚ – jistě jste si měli možnost povšimnout, že obec nechala zhotovit nové schody pod OÚ. Tyto schody jsou již zhotoveny s ohledem na
klimatické podmínky a měly by odolat několik příštích let.
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Internet v obci
Ve dnech 2. a 3. října bude firma Metronet dělat průzkum lokalit a zájemců (bude obcházet vesnici) za účelem zjištění stavu vývodu chrániček pro
optický kabel a upřesnění požadavků na připojení k internetu po optickém
vláknu. Bude zároveň domluven termín pro „záfuk“ optického vlákna, který
bude probíhat v termínu 31. 10. až 2. 11. od 08 – 18h.
Pro bezproblémové připojení je vhodné, aby měli občané zavedené chráničky pro optické vlákno (plastové trubičky u elektrických rozvaděčů) do
svých domů. Ve výše uvedený termín bude těm, kteří budou mít zájem a
budou mít zavedeny chráničky, instalována rozvodná krabice případně
rozvod optického kabelu po domě (dle časových možností).
Vlastní připojení bude bez aktivačního poplatku, tj. bez platby za poskytnutí routeru a za tarif platný v lokalitě Mimoň (390 Kč vč. DPH za rychlost
50/50 Mbps nebo 100/100Mbps za 490 Kč včetně DPH). Je možnost i zřízení digitální IP televize (možnost zpětného zhlédnutí až 48h, videopůjčovna atd.).
Z důvodu dostupnosti Vás, naším prostřednictvím, firma Metronet žádá o
sdělení v jaký den a v kolik hodin budete k zastižení.
Případné dotazy a upřesnění termínu prosím sdělte na e-mail nebo telefon:
milan.fort@mimon.net TEL. 799 202 028 P. FOŘT
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Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
Dotační program na výměnu zdroje topení bude vyhlášen 29. 9.
2017 a příjem žádostí bude zahájen 30. 10. 2017 v 16:00 hodin.
Změnou oproti předchozím kolům je, že žádosti budou podávány
pouze v elektronické podobě a listinné přílohy s vytištěnou žádostí
musí být na podatelnu kraje doručeny do 10 dní od podání elektronické žádosti.
Několik základních informací:


kompletní dotační program včetně metodiky, návodu a
formolářů
je
zveřejněn
na:
www.dotace.krajlbc.cz/kotlikove-dotace;



ti, kteří žádali v předchozích kolech, musejí nejdříve zažádat o vyřazení původní žádosti;



program je určen výhradně pro výměnu kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním (1. a 2. emisní třída);



bez dodatečných energetických opatření;



nelze žádat o kotel pouze na uhlí (ani na automat);



součástí žádost je mimo jiné i kopie revizní zprávy kotle
prokazující jeho emisní třídu!
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VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Vzhledem k množícím se stížnostem občanů na vypouštění nepřečištěných odpadních vod do Bohatického potoka si Vás dovolujeme
upozornit na dvě možnosti, jenž má obecní úřad k dispozici:
OÚ Bohatice nebo i jakýkoli občan – podá stížnost na stavební odbor
města Zákupy a ten na základě § 132 odst.1 a § 133 odst.4 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů, vyzve vlastníka dotčených nemovitostí
k předložení následujících dokladů:
 Doklad o těsnosti jímky na vyvážení včetně uvedení jejího
objemu;
 Doklady na vyvážení jímky oprávněnou firmou za roky 2016
a 2017;
Stavební úřad může podle § 173 odst. 2 stavebního zákona uložit
pořádkovou pokutu do 50 000 Kč vlastníku technické infrastruktury, který neposkytl nezbytnou součinnost podle § 161 odst. 2, ačkoli
byl k tomu vyzván.
OÚ Bohatice – provede na pozemcích ve vlastnictví obce zaslepení
odpadních výpustí, k nimž neexistuje dokumentace a ani platné stavební povolení či platné kolaudační rozhodnutí.
Ani jedna z výše uvedených možností nám není příjemná a tak si dovolujeme apelovat na ty, jichž se to týká, ke zjednání nápravy, zamezení neúnosného znečišťování Bohatického potoka a obtěžování
svých sousedů neúnosným pachem vypouštěných odpadních vod.
jk

Strana 5

Pálení listí, trávy ……
Díky příjemnému ročnímu období, které přeje práci na zahradách, se
častěji objevují dotazy od občanů, jestli a případně za jakých podmínek je možné zbavit se přebytečné trávy, listí a klestí.
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v
otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné
uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány
chemickými látkami. Všechny ostatní materiály se nesmí spalovat!!
Za porušení tohoto zákazu je možno uložit pokutu ve výši 500 Kč –
150 000 Kč osobě, která poruší alespoň jednu z povinností uloženou
podle § 3 odst. 5 zákona o ovzduší.
Pokud se tedy jedná pouze o suchou trávu a větve, můžete je na své
zahradě bez obav spálit. Měli byste však dbát na to, aby palivo bylo
skutečně suché a zvolit k tomu vhodné počasí, aby nedocházelo k
obtěžování okolí nadměrným kouřem. Jedno ohniště se zapáleným
vlhkým listím dokáže snadno zahalit kouřem polovinu obce.
Doporučujeme ale každému brát ohled na požární bezpečnost. Při
velkém suchu nebo za silného větru raději oheň vůbec nerozdělávejte.
V případě spalování většího množství rostlinných zbytků je také
vhodné informovat hasičský záchranný sbor (odkaz na našich stránkách), aby jeho hlídka nemusela zbytečně vyjíždět k falešným poplachům.
Pravidla pro spalování odpadů na zahradě (obecně)


Pálení musí být přítomna osoba, která dovršila věku 18-ti
let.



Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.



Velikost ohniště volte takovou, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
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Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje
lesa.



Vždy mějte k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte.



Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.



Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních
podmínkách, jako je inverze nebo silný vítr.



V případě, že se oheň vymkne kontrole, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě nahlásit tento požár na místě
příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru v kraji.

Krátké informace
PODZIMNÍ SVOZ NADMĚRNÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
proběhne ve dnech 6. – 9. 10. 2017.
Kontejner na nadměrný odpad bude přistaven v pátek 6. 10. a odvezen bude v pondělí 9. 10. 2017.
Příjem nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 7. 10. 2017 od
10:00 - 11:00 hodin na obvyklém místě (rozcestí u rychty).
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Oznámení o plánovaném přerušení dodávky
elektřiny
dne : 27. 10. 2017 od 12:35 hod do 14:35 hod.
na těchto odběrných místech: č.p./č.orient.:
2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 22, 28, 30, 31, 33, 34,
35, 38, 39, 41, 64, 65, 68, 77, 82

Volby do Poslanecké sněmovny
V říjnu proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Zveme Vás k hlasování ve dnech:
20. 10. 2017 od 14:00 do 22:00 hodin
21. 10. 2017 od 8:00 do 14:00 hodin
„Každý odevzdaný hlas má smysl“
Halloweenské dílny
21. 10. 2017 od 15:00 do 17:00 hodin, poté následuje dětská
halloweenská diskotéka v maskách.
Letošní dílničky jsme pojali trochu kreativněji než v loňském
roce. Nebudeme jen vyřezávat, ale také dýně originálně zdobit
a děti si mohou domů odnést krásné výrobky.
Těšíme se na Vaši účast 
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Ohlédnutí za létem
Během léta jsme připravili bohatý program, který byl určený
především pro děti, ale možnost vyřádit se na něm měli i dospělí.
V červnu jsme začali dětským dnem. Počasí bylo na naší straně
i další dny, a proto jsme s nadšením vyhlásili o týden později
páteční „přespávačku“ s opékáním buřtů a hraním her.
MIRAKULUM II.
Dlouho očekávaná akce a naléhání dětí nás opět dostalo za
brány Mirakula. Počasí přálo natolik, že si děti mohly užít i zrekonstruovaný vodní svět, který byl minulý rok zavřený. Tímto
chceme poděkovat všem, kteří se na organizaci podíleli.
Hádejte, kam pojedeme příští rok ????? 
Vzhledem k nepřízni počasí koncem léta jsme upustili od putování za pohádkou. Jako alternativu jsme uspořádali v pískovně
„letní kino“ spojené s druhou „přespávačkou“. Tato akce sklidila
velký úspěch, a tak vám s jistotou můžeme slíbit, že příští rok
tuto akci rádi zopakujeme.
Pro dospělé jsme jako rozloučení s létem uspořádali večer v klubovně. Na programu bylo především Bingo o věcné ceny a karaoke. Jelikož je tato hra chytlavá a nadšenci vyžadují opakování, v zimních měsících bude připraveno pokračování Binga a
doplněn repertoár pro karaoke.
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I TAKHLE
KRÁSNÉ JSOU NAŠE
BOHATICE
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Autor fota: Eva L.
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Z kroniky obce Bohatice
Rok 1954-1958
Dochází i v MNV ke změnám. Po L. Pečinkovi je předsedou Stanislav
Kysela. Ten však odchází v r. 1958 na uhelnou brigádu a po něm funkci přebírá Miloslav Bíbr. MNV vede si poměrně dobře. Je mezi předními na okrese. Stále však nese Kainovo znamení. Museli jste likvidovat
JZD. Na tom však MNV nemá viny.
K další změně dochází i v naší organizaci KSČ. Po L. Pečinkovi je zvolen
předsedou opět Josef Faix.
V období o němž je psáno sice jen ve zkratce r. 1954-58 je dán do provozu kulturní dům. Družstvo, Jednota v něm otevřela hostinskou živnost. K životu se dostává Osvětová beseda a začíná se s osvětou a
kulturou. Prvním správcem Osvětové Besedy je Krista Vosecká, tajemnice MNV po ní Jan Pečinka, který s velkým elánem se dává do práce,
ale dlouho ve svém elánu nevydržel. Byl odvolán z této funkce a
správcovství přejímá Josef Faix, věd. nár. školy.
Dramatický kroužek zahrál několik zdařilých divadelních představení,
bylo uspořádáno několik společenských večerů, přednášek, besed a
filmových představení. Jsou pořádány taneční zábavy a plesy. Tato
radost však neměla dlouhého trvání. Stavba kult. domu byla špatně a
neodborně provedena a kult. dům byl rozhodnutím ONV
v Č. Lípě uzavřen jako nevyhovující a nebezpečný pro pořádání různých akcí.
A jsme bez kulturního domu a všech možností osvěty a kultury.

(pokračování příště)
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Obdržená reakce na výlet se žádostí o otištění v „Novinkách“:
„Dne 17. 8. obec pořádala výlet do Mirákula, kde si děti užily skluzavek, trampolín a jiných atrakcí. Vezli jsme se krásným autobusem.
Škoda jen, že někteří z nás se neumí chovat. Děkujeme paní starostce a zastupitelstvu za tento zážitek.“
PM

Pokud chcete napsat či vyfotit něco do Bohatických novinek, zasílejte příspěvky na email: obecbohatice@tiscali.cz
Rádi je zveřejníme.
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Upozornění na změnu bankovního
účtu!
Upozorňujeme občany na změnu bankovního účtu. Od září
2017 má obec platný účet č. 4851297349/0800 vedený u České spořitelny a.s.
Účet u Komerční banky prosíme nepoužívat.
Za případné komplikace se omlouváme.

Kronika obce
Obec v současné době nevede kroniku, a tak bychom chtěli touto cestou oslovit spoluobčany, zda by se nenašel někdo ochotný
se tohoto břemene ujmout.
Případnému zájemci obec maximálně vyjde vstříc.
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