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Vážení občané, přátelé!
Dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o problému, na který nás upozornil Hasičský záchranný sbor České republiky.
Z dlouholetého sledování požárů v České republice vyplynulo,
že v českých domácnostech dochází každý rok k více než tisícovce požárů, při nichž umírají desítky lidí a stovky jsou zraněny. Jen v loňském roce došlo k 1700 požárům rodinných domů, zemřelo při nich 30 lidí, 238 jich bylo zraněno a škody
způsobené požáry přesáhly 286 milionů korun. Jednotky požární ochrany vyjížděly k požárům domácností každý den.
Hasiči proto připravili informační kampaň, v níž ve spolupráci
se všemi starosty a starostkami obcí na území České republiky
cílí na jednotlivé domácnosti.
Smyslem této informační kampaně je prostřednictvím obcí a
starostů preventivně působit na spoluobčany ve snaze snížit
počet obětí a výši škody na majetku při požárech. Pomoci
k tomu má právě Bezpečnostní desatero požární ochrany, které Vám tímto přikládáme jako přílohu Bohatických novinek.
Každý z Vás si musí uvědomit, že odpovědnost za své chování
a za technické zabezpečení svých domovů proti požáru nese
pouze on sám, nikoli stát nebo hasiči.
jk
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Dění v obci a činnost zastupitelstva ve zkratce
Chodník
Po všech peripetiích a odkladech je konečně hotová první etapa
chodníku. Stavebně je chodník dokončen a teď už zbývá „pouze“ vše
papírově dotáhnout do konce, ale to není nic, co by bránilo jeho užívání již teď. V průběhu stavby chodníku se zastupitelé shodli, že by
bylo hříchem nechat stát starou, rezavou a již dosluhující autobusovou zastávku, která „hyzdila“ tak hezký pohled na nový chodník, a
tak jsme u pana Josefa Šusty objednali zastávku novou, dřevěnou a
dle našeho mínění i krásnou.
Revitalizace zeleně
Jako navazující ošetření obecní zeleně byla v letošním roce provedena zdravotní a bezpečnostní prořezávka v místě bývalého rybníčku
na pozemcích p. č. 324 a 325. Dalším místem kde letos proběhne
údržba je komunikace pod Souškovými. Zde se jedná o lípy
s jednostrannými korunami, které budou odborně prořezány.
Pasportizace obce
Vzhledem k zamýšleným investicím obce do komunikací, chodníku,
veřejného osvětlení, údržby obecní zeleně a poskytování informací o
inženýrských sítích v naší obci jsme přistoupili k realizaci digitální
pasportizace a její prezentaci na internetu v podobě mapové aplikace GObec.
Co to vlastně je? Mapový server GObec umožňuje veřejně prezentovat na internetu mapové podklady a dokumenty o území obce v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.
V jednom prostředí a souřadném systému jsou sdíleny letecké snímky, podkladové polohopisné mapy, územní plán, katastrální mapy,
zákresy inženýrských sítí, pasporty prvků území, geodetická zaměření, rozvojové plány, atd. Jednou z funkcionalit aplikace bude i možnost hlášení závad na veřejném osvětlení, kdy budou mít občané
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možnost označit konkrétní lampu a sledovat postup odstranění závady.
V současnosti probíhají práce na tvorbě konkrétních pasportů a jejich propojení s mapovými podklady. Základní podobu si můžete
prohlédnout na https://www.gobec.cz/bohatice/.
Veřejné osvětlení
Naše veřejné osvětlení je z roku 2009 a jak všichni víme, za těch deset let se osvětlovací technika posunula směrem k úspornému LED
osvětlení. Jako první vlaštovku a tak trochu na zkoušku jsme nechali
osadit jednu novou lampu s LED svítidlem na cestě u pana Březiny.
Při zvažování, zda přistoupit k celkové rekonstrukci nebo udržet
v provozu stávající osvětlení, jsme probírali všechny možné varianty,
včetně dotačních příležitostí. Vzhledem k finanční náročnosti a podmínkám dotací jsme nakonec zvolili variantu postupné výměny stávajících svítidel za moderní LED. To znamená, že nebudeme nechávat opravovat rozbitá svítidla, ale budeme je postupně měnit za
LEDková.
Projekty na další období
Plánů a úvah jak a co zlepšit máme více než dost, avšak ne všechny
jsou reálné…. Nicméně jako realizovatelné pro nejbližší léta vidíme
opravu střechy OÚ, rekonstrukci částí místních komunikací a další
etapu chodníku.
Oprava střechy OÚ: v uplynulém období jsme si nechali od tří firem,
zabývajících se dotacemi, zjistit možnosti komplexní rekonstrukce
budovy OÚ. Navrhované varianty obsahovaly zateplení objektu
včetně opravy střechy a variantně i ekologický zdroj vytápění. Jedno
měly všechny varianty společné – značnou finanční náročnost (dotační podpora maximálně 50%) a omezení vzhledem k dotačním
podmínkám. Proto jsme prozatím zvolili variantu, kdy budou připraveny podklady na opravu střechy. Byla oslovena prověřená firma,
která pro nás zpracuje tzv. „technickou přípomoc“. To bude obnášet
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zpracování podkladu pro výběr zhotovitele včetně předpokládaného
rozpočtu a technického řešení.
Komunikace a chodník: v současnosti je zadána objednávka na zhotovení dokumentace pro zadání stavby pro dvě nejdelší komunikace
a zpracování studie pro stavební záměr výstavby druhé etapy chodníku. V příštím roce bychom chtěli podat žádost o dotaci na rekonstrukci dvou nejdelších komunikací v obci a k tomu je mimo jiné potřeba kvalitně zpracovaná dokumentace projednaná s příslušnými
úřady a digitální pasport místních komunikací (viz GObec). Co se týče
chodníku, tak další etapa by měla navazovat na nový chodník, u druhé zastávky přejít na pravou stranu a pokračovat směrem k zelenině.
Připravovaná studie bude sloužit k upřesnění požadavků dotčených
správních orgánu, správců sítí, KSSLK, KORID a především majitelů
přilehlých pozemků. Největším úskalím pro další etapu chodníku je
totiž prostor. Obec v této části nemá vlastní pozemky a tak bude
další postup záviset na ochotě Libereckého kraje a soukromých
vlastníků k převodu pozemků do vlastnictví obce.
Samozřejmě neplánujeme jen tyto finančně a časově náročné akce,
ale i několik menších a ne tak náročných….
Tranzitní doprava
Pro ty z vás, kterým unikla informace v mediích, máme snad i dobrou
zprávu… blýská se na lepší časy a snad trošku klesne počet nákladních automobilů jezdících přes naši obec. V reakci na plánované zpoplatnění silnice (pro nákladní automobily) mezi Mladou Boleslaví a
Jestřebím se Liberecký kraj rozhodl zakázat tranzitní dopravu nákladních automobilů na alternativních trasách. To by v důsledku mělo vést k omezení průjezdu nákladních automobilů, které naší oblastí
pouze projíždějí. Kraj podal příslušné podněty a tak snad vše dobře
dopadne a nám se trošku uleví.
jk
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Krátké informace
Podzimní svoz nadměrného a nebezpečného
odpadu
Termín svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu pro podzim 2019 je stanoven na víkend 18. 10. – 20. 10. 2019. Kontejner
bude jako vždy přistaven na spodní cestě. Kontejner je určen pouze
pro občany obce.
Příjem nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 19. 10. 2019 od
12:00 - 13:00 hodin na stejném místě. Nebezpečný odpad nepatří
do kontejneru!!!

Kontejnery na BIO odpad
Jeden kontejner bude celoročně umístěn u hřbitova a druhý (sezonní) kontejner na rozcestí spodní cesty (u rychty).
Kontejnery slouží pouze na bio odpad, jako jsou větve, tráva, listí…
Nevhazujte do nich nadměrný odpad, plasty, elektrospotřebiče,
umělé květiny, svíčky a podobné věci.

Informační tabule
Velká informační tabule umístěna u OÚ byla odstraněna a nahrazena
menší informační tabulí, která je u altánu směrem od schodů.

Obecní kronika
Po delší době byla obnovena činnost kronikáře a tak
vám s potěšením můžeme sdělit, že nový kronikář
Ladislav Soušek vepsal první záznam za rok 2018.
Z našeho pohledu je kronika krásně vedená, jsme rádi,
že se pokračuje v zaznamenávání obecních dějin.
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ČESKOLIPSKO z nebe
Českou Lípu a její okolí pohledem z nebe si můžete prohlédnout
v nové knize plné krásných fotografií z ptačí perspektivy, obrázků
pamětihodností a stručných informací o městech a obcích Českolipska. Součástí Českolipska je také Novoborsko. Tato kniha je velice
krásně zpracovaná a pro občany Bohatic je k prodeji na OÚ za cenu
340,- Kč.

Tento turisticky velmi atraktivní region stále jako magnet přitahuje
romantiky a snílky. Oblast je plná starobylých tajemných hradů. Je to
krajina mnoha tváří s rozlehlými bukovými lesy, dalekými výhledy
z vrcholků Lužických hor, chladnými roklemi pískovcových skal, zaoblenými kužely dávných sopek v Českém středohoří a rozsáhlými rybníky a vodními stavbami z dob minulých v čele s Máchovým jezerem.
Jako pavučina je území protkáno hustou sítí turistických a cyklistických tras. Oblast Podralska přímo vybízí k projížďkám na udržovaných cyklotrasách. Kniha je vhodná i jako dárek.

Za nás doporučujeme.
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Drakiáda
Za příznivého podzimního počasí uspořádáme
pro děti nedělní drakiádu. Jelikož je počasí nevyzpytatelné, termín akce včas ohlásíme místním
rozhlasem a zveřejníme jako aktualitu na webových stránkách obce.
Připravte draky!!! Těšíme se 

Setkání seniorů
Pouze informativně:
Obec Bohatice připravuje na sobotu 23. listopadu 2019 setkání seniorů 65+ .
Akce se uskuteční na místním sále OÚ BOHATICE
- občerstvení zajištěno
- příjemná muzika k posezení
- společná fotografie
- vzpomínky
- vezměte fotografie
- krásné sobotní odpoledne
Pozvánky budeme zasílat poštou.
Těšíme se na Vaši účast.

Halloween
V sobotu 26. 10. 2019 od 15:30 hodin na sále OÚ,
vyřezávání dýní, dětská diskotéka v maskách, po
setmění rozsvícení dýní.
Občerstvení zajištěno !!!
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Povinnost čipování psů od 1. ledna 2020
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících
zákonů, s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen
elektronickým čipem.
K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v době
prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným
tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.
Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do
podkoží zvířete. Obal je vyroben z biokompatibilních materiálů, na
které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
U označeného zvířete bude možné snadněji prokázat, kdo je jeho
majitelem, což je přínosné v případech krádeží psů, ale také v případech, kdy zvíře způsobí škodu, (například zaviní dopravní nehodu,
zraní člověka či „pytlačí“) a je potřeba identifikovat zodpovědnou
osobu. Zatoulané, řádně označené a evidované zvíře má podstatně
větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, než neoznačený pes.
Nejčastější otázky a odpovědi:
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování
má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíněné novely veterinárního
zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině
platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen
čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy
možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud
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tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do
konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za neplatné.
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů.
Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde
seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR.
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na
jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho
aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení
s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo,
jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.

Pro usnadnění splnění zákonné povinnosti našich
občanů jsme se rozhodli zorganizovat v měsíci listopadu čipování psů, které bude pro psy hlášené
v obci a jejichž majitelé mají zároveň v Bohaticích
trvalé bydliště, zdarma.
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Zamýšlená těžba štěrkopísků
Jaká je aktuální situace ohledně zamýšleného otevření pískovny u
naší obce? Abych pravdu řekl, situace není příliš dobrá, ale přesto se
nehodláme vzdát bez boje.
I přes náš nesouhlas a odvolání k Českému báňskému úřadu byl tímto
úřadem vyhlášen dobývací prostor Pertoltice pod Ralskem. Naše argumenty proti těžbě i nesouhlas současného vedení obce Pertoltice
vypořádal (odbyl) tento úřad s tím, že budou řešeny v navazujícím
řízení.
Co tedy znamená stanovení dobývacího prostoru? Zjednodušeně jde
o vymezení prostoru (plochy) na povrchu, který je určen pro budoucí
těžbu a žadateli o dobývací prostor (vlastníkovi dobývacího prostoru)
garantuje právo těžby. Tento prostor musí být jednoznačně vytyčen a
může být stanoven i přes nesouhlas vlastníků pozemků na, kterých se
rozkládá. Je to dokument, který musí být zohledněn při jakémkoliv
územním plánování, do jisté míry omezuje uživatelská práva vlastníků pozemků, vlastníkovi dobývacího prostoru dává za splnění dalších
zákonných podmínek právo k těžební činnosti na této ploše a zároveň
možnost své právo těžby prodat někomu jinému.
V současnosti finišuje projednávání aktualizované Surovinové politiky
Libereckého kraje, kde je bohužel ložisko Bohatice doporučeno jako
náhrada za dotěžované pískovny v našem regionu. Zde je naše ložisko doporučeno přesto, že jsme v průběhu přípravy dokumentu poskytli zpracovateli všechny relevantní podklady a nesouhlasná stanoviska, upozornili jej na všechny případné problémy a úskalí spojená
s případnou těžbou. Pozitivní na tomto dokumentu je fakt, že se
zpracovatel zčásti ztotožnil s našimi obavami a jejich splnění vložil
jako podmínku zahájení těžby.
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Co bude tedy následovat?
Před zahájením těžby musí vlastník dobývacího prostoru podat žádost o schválení plánu otvírky, přípravy a dobývání u Obvodního báňského úřadu. Součástí této žádosti musí kromě povinných dokumentů
být i tzv. vypořádání střetů zájmů, tj. splnění všech podmínek daných
EIA, surovinovou politikou Libereckého kraje a souhlasy všech vlastníků dotčených nemovitostí. Splnění všech podmínek, které se nám
přeci jen podařilo prosadit do závazných dokumentů nebude zas tak
jednoduché a může z nich vyplynout i to, že případná ekologická
újma převýší veřejný zájem….
Může se zdát, že je vše ztraceno, ale jak se říká „Nač stahovat
kalhoty, když brod je ještě daleko“?

jk

Pokud chcete napsat či vyfotit něco do Bohatických novinek, zasílejte příspěvky na email: obecbohatice@tiscali.cz
Rádi je zveřejníme.
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