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SLOVO STAROSTKY
Na úvod bych Vám chtěla popřát
hodně štěstí, lásky a pracovních
úspěchů do nového roku 2014. Ať se
Vám splní všechny Vaše sny a přání.
V minulém čísle jsem se s Vámi
rozloučila před oslavou Halloweenu.
Na tuto akci přišlo přes 80 statečných
dětí na které čekal zástup strašidel.
Všechny děti dorazily do cíle
v pořádku a dostaly zaslouženou
odměnu.
Pro naše nejmenší děti jsme
uspořádali předvánoční pečení perníčků a letos byla účast obrovská. V příštím
roce, budeme muset pro naše malé pekaře upravit i prostor knihovny. Abychom
se tam vůbec vešli.
Na začátku prosince jsme pro Vás s pomocníky připravily adventní koncert
s překvapením. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat všem , kteří se na této
akci podíleli a přispěli ať už materiálně, nebo přiložili ruku k dílu. Doufám, že se
Vám adventní koncert líbil, a nasáli jste tu správnou předvánoční atmosféru. Měla
jsem opravdu velkou radost, že Vás přišlo tolik. A děkuji Vám za spoustu
kladných ohlasů na vánoční osvětlení, snažili jsme se pro Vás vybrat to
nejkrásnější.
No a nyní je před námi již 3. ročník Reprezentativního pertoltického plesu,
vstupenky jsou již v prodeji a o ples je velký zájem. Opět připomínám, že
vstupenky jsou slosovatelné o hodnotné ceny, proto je pečlivě uschovejte. Dále
chystáme veliký projekt hlavně pro naše děti. Jedná se o Pertoltické volnočasové
centrum Kamelot. Má idea je, následující: V dnešní uspěchané, hektické době,
ne všichni rodiče mají možnost se plně věnovat svým ratolestem, které jsou
školou povinné. Proto k Vám přicházíme s nabídkou volnočasového centra, kde si
děti budou moci pod dohledem udělat domácí úkoly, připravit se do školy,
zopakovat školní látku. Nebo si jen tak pohrát s kamarády. Zahrát hry, zúčastnit
se kroužku, přečíst si knížku nebo zazpívat. A pěvně věřím, že za rok při
rozsvěcení stromku budou zpívat už i naše děti se svým programem. A my
všichni na ně budeme pyšní .
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V těchto dnech pro Vás připravujeme projekt multifunkčního hřiště, které bude
určeno větším dětem. Hřiště pro menší už máme připravené, na jaře osadíme
základny herními prvky a dostavíme plot. Vedle tohoto „malého“ připravujeme
projekt „velkého“ hřiště, na které se snažím získat dotace. Jestli jsem uspěla, se
dozvím až koncem března.
Přes nadační fond Podralsko jsme podali dotační žádost na projektovou
dokumentaci na cyklostezku. Ta by byla odbočkou z páteřní cyklostezky od
Srního potoka. Vedla by přes Pertoltice pod Ralskem, Velký Grunov, Brniště do
Velkého Valtinova. Dotace na projektovou dokumentaci jsme získali! Možná si
někteří řeknete, proč cyklostezka? Díky tomuto projektu se rozhodně zvýší kvalita
našich cest. Plánujeme odpočívadla s lavičkami a altánem. Samozřejmě uvítáme
další Vaše návrhy.
Na podzim minulého roku jsme nakoupili lavičky, kterými plánujeme osadit
krásné prostranství kolem našeho rybníka. Budou demontovatelné abychom
vyhověli požadavkům vodoprávního úřadu, ale budou tam!
Již půl roku zpracováváme projekt centra obce, kde řešíme přechody, chodníky
a zastávku. Projekt je k nahlédnutí na úřadě. I na tento projekt jsme žádali o
dotace, ale bohužel s negativním výsledkem. Znovu se o to pokusíme letos na
jaře. Na projektu dále intenzivně pracujeme.
Museli jsme podruhé objednat opravu rozhlasu, protože jsme dostali informaci,
že nás opět na koncových hlásičích neslyšíte. Odborná firma zjistila, že nám do
hlavní antény na úřadě uhodil blesk a anténa se rozdvojila, což pouhým okem
nebylo vidět. Anténu jsme objednali novou a do 14 dnů by rozhlas měli slyšet
všichni obyvatelé.
Stále probíhá příprava územního plánu, znovu Vás vyzývám, pokud máte
nějaké připomínky návrhy k územnímu plánu, předejte je na úřad do konce února.
Jakmile územní plán bude schválen, jeho případné změny budete muset platit.
Nebo čekat třeba i 4 roky než ho bude měnit obecní úřad. Projekt je k nahlédnutí
na obecním úřadě, nebo na našich stránkách www.pertoltice.cz
Další číslo už bude jarní a už nyní se můžeme těšit na čarodějnice, malování
vajíček a Velikonoce. O kulturních akcích Vás samozřejmě budeme včas
informovat.
Vaše Věra Kolínská

INFORMACE PRO OBČANY
Pokladní hodiny
Pondělí až pátek od 8:00 do 14:00
Telefon – pevná linka: 487 863 708

Mimo úřední hodiny jsme dostupní na
uvedených telefonních číslech
Starostka: Věra Kolínská
724 181 524

Úřední hodiny
Pondělí a středa od 14:00 do 17:00

Místostarosta: Petr Selinger
602 451 536

Kontakty
Vaše podněty a náměty můžete zasílat
na adresu: starosta@pertoltice.cz .

Pokladna, podatelna: Nina Smolíková
777 339 293
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Platby za svoz odpadu: Svoz odpadů v roce 2014 se na staré známky
bude provádět do 28.února 2014. Dále jen po zakoupení známek platných pro
tento rok. Známky jsou k zakoupení na obecním úřadě a to ve výši 500,- Kč za
osobu na rok. Dle platné vyhlášky je možnost rozdělit úhradu částky do dvou
pololetních splátek.
Vážení spoluobčané, v důsledku navyšujících se případů neplacení poplatků za
svoz komunálního odpadu a jiných, smluvně daných závazků, byla zpřesněna a
zpřehledněna evidence neplatičů. Současně bude od 1. února 2014 umožněno
poplatky i jiné platby vůči úřadu, platit v kanceláři Obecního úřadu Pertoltice pod
Ralskem bezhotovostně, tedy platební kartou. V případě vzniku dluhu po datu
splatnosti je obec povinna tento dluh vymáhán všemi právně dostupnými
prostředky.

Maminky, tatínkové!

Od 3. února 2014 odstartujeme projekt
VOLNOČASOVÉHO CENTRA PERTOLTICKÝ KAMELOT pro Vaše děti.

Jedná
se
o
podporu
mimoškolních aktivit Vašich dětí
s dohledem
odborného
pedagoga.
Bez poplatků, bez povinné
denní docházky, bez nutnosti
zajišťovat pomůcky zde mohou
Vaše děti školou povinné, od
prvních tříd po střední školu
dopracovat školní úkoly, rozvíjet
svoji výtvarnou, uměleckou a
všestrannou tvořivost v podobě
připravovaných kroužků, budou
vedeni k ruční tvořivosti výrobou různých výzdob a spoluprací na kulturních
akcích. Tematické kroužky dle roční doby je seznámí přírodou a okolím kolem
nás. Přístupná bude i knihovna s internetem a doučení základních lekcí
anglického jazyka. Vše bude ve stylu volna, her, diskusí a zábavných soutěží,
turnajů ve stolním tenise a spoustě jiných zajímavých akcí.
Veškerá činnost volonočasového centra bude financována Obecním úřadem
Pertoltice pod Ralskem. Vše bude v prostorách obecního úřadu od 12. hodiny
polední do 17. hodiny odpolední každý všední den.

Neoficiální webové stránky obce: Pertoltickým občanům
doporučujeme neoficiální stránky Pertoltic pod Ralskem o dění v obci, ale taky
mimo ni, které vznikly v dubnu 2013 a jsou k nalezení na internetové adrese
www.pertolticepodralskem.cz. Stránky provozuje Martin Smolík.
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Z ohlasů čtenářů:

Místní občan je nešťastný z toho, že ve tmě nejsou
lidičky a hlavně i děti vidět na silnici. Prosí tímto aby si pořídili reflexní prvky.
Bohužel jsme dlouhá vesnice u silnice.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
U S N E S E N Í č. 9 - 2013
Ze 31. zasedání obecního zastupitelstva v Pertolticích pod Ralskem
7. listopadu 2013
Přítomni:Věra Kolínská, Petr Selinger, Jiří Titěra, Jitka Hanlová, Marta Hebelková, Josef
Miler
Nepřítomen: Jiří Prudel
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo:
A – schválilo:
1. Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jmenovaní ověřovatelů zápisu
Jmenování nového člena zastupitelstva
Schválení programu
Kontrola usnesení z 30. zasedání obecního zastupitelstva
Výběr zhotovitele zimní údržby místních komunikací
Volba kronikáře
Svolání jednání kontrolního výboru
Svolání jednání finančního výboru
Změna dispozičního oprávnění
Nabídka k pozemku prodeji 349/2, 3 m2
Rozpočtové opatření – vyúčtování voleb
Žádost na nákup fotopastí

1.

Zastupitelstvo schvaluje zhotovitele zimní údržby místních komunikací
pana Lupoměského, IČO 63775077, na období od 1.11.2013 –
30.4.2014.
Zastupitelstvo schvaluje kronikáře pana Prudela.
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu Kontrolního výboru do 20.11 2013.
Zastupitelstvo schvaluje kontrolu Kontrolního výboru do 20.11 2013.
Zastupitelstvo schvaluje k nařizování schvalování hospodářských operací,
podpisu smluv, objednávek, dohod o pracovním poměru, pracovní činnosti a
příloh k výdajovým pokladním dokladů: starostka Věra Kolínská, místostarosta
Petr Selinger.
Zastupitelstvo schvaluje k podpisu příkazu bankovním ústavům:

2.
3.
4.
5.

6.
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starostka Věra Kolínská, místostarosta PetrSelinger.
Zastupitelstvo schvaluje k přezkoumání věcné správnosti účetních dokladů,
k zápisu nově nabytého majetku do evidence, evidence poplatků a pohledávek:
Nina Smolíková.
8. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku č. 349/2 o výměře 3 m2
v k.ú.Pertoltice pod Ralskem.
9. Zastupitelstvo schvaluje navýšení příjmů/výdajů z důvodu obdržení dotace na
Volby do Parlamentu ČR 22.500,-Kč.
10. Zastupitelstvo schvaluje nákup fotopasti pro Myslivecké sdružení
Svornost do částky 10 000,-- Kč.

7.

Na vědomí:
- Ukončení přeorganizování archivu s odbornou pracovnicí, faktura na 9 100,-- Dne 7.11.2013 protipovodňová prohlídka. Starostka viděla návrh nového povodňového
plánu.
- Reklamace mostu bude připravena právníky.
- Starostka byla pozvána na oběd s hejtmanem Libereckého kraje s p. Půtou.

___________________________
Místostarosta – Petr Selinger v.r.

________________________
Starostka – Věra Kolínská v.r.

U S N E S E N Í č. 10 - 2013
Ze 32. zasedání obecního zastupitelstva v Pertolticích pod Ralskem
16. prosince 2013
Přítomni:Věra Kolínská, Petr Selinger, Jiří Titěra, Jitka Hanlová, Marta Hebelková,
Josef Miler, Jiří Prudel
Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo:
Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Jmenovaní ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Kontrola usnesení z 31. zasedání obecního zastupitelstva
Rozpočet na rok 2014
Rozpočtový výhled do 2016
Reklamace dřevěného mostu
Dotace na multifunkční hřiště
Prodej pozemku č. 349/2 3m2
Rozpočtové opatření – pověření starostky
Dar Halloween koně 1 000,- Kč
-5-

23.
24.
25.
26.
27.
28.

Koupě sypač zimní údržba
Přijetí historického sloupu do majetku obce
Žádost o pronájem pozemku č. 608
Schválení strategického rozvojového dokumentu
Odkoupení cesty u firmy Rakmily
Finanční příspěvek pro Myslivecké sdružení Svornost Pertoltice pod
Ralskem

1. Návrh rozpočtu na rok 2014 byl projednán, upraven a schválen jako vyrovnaný ve výši
4 674 374,- Kč na straně příjmů a výdajů. Rozpočet byl schválen v paragrafech a jeho
rozpis byl proveden neprodleně po jeho schválení.
2. Zastupitelé schvalují rozpočtový výhled do 2016.
3. Zastupitelstvo pověřuje starostku částečnou pravomocí k provádění rozpočtových
opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva v období od 1.12-31.12.2013.
Změny rozpočtu mohou být provedeny na každé rozpočtové opatření a to u příjmů
neomezeně a výdajů maximálně do 100.000,- Kč.
4. Zastupitelstvo schvaluje odložení bodu Reklamace dřevěného mostu na příští
zastupitelstvo.
5. Zastupitelstvo pověřuje starostku k jednání ohledně vyřízení dotací na dětské hřiště se
spoluúčasti maximálně 180 000,- Kč.
6. Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy na pozemek č. 349/2 k.ú.
Pertoltice pod Ralskem s N.
7. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 000,- Kč na potřeby pro
koně p. K.
8. Zastupitelstvo neschvaluje koupi sypače na zimní údržbu.
9. Zastupitelstvo schvaluje přijetí historického sloupu do vlastnictví obce.
10. Zastupitelstvo schvaluje záměr pronajmu pozemek č. 608, k.ú. Pertoltice pod
Ralskem.
11. Zastupitelstvo schvaluje strategický rozvojový dokument MAS LAG Podralsko.
12. Zastupitelstvo pověřuje starostku k zahájení jednání o koupi pozemku s úpadcem
Rakmily.
13. Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč pro Myslivce Svornost,
Pertoltice pod Ralskem.

__________________________
Místostarosta – Petr Selinger v.r.

________________________
Starostka – Věra Kolínská v.r.
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KULTURNÍ RUBRIKA

Pozvánka na ples: Srdečně Vás zveme na 3. ročník Reprezentačního
plesu obce Pertoltice pod Ralskem, který se koná 15. února 2014 v tanečním sále
ve Velkém Grunově od 20:00 hodin. K tanci a poslechu hraje známá skupina
Novamix. Lístky jsou k zakoupení v pokladně obecního úřadu.
Doprava je zajištěna zdarma autobusem se zastávkami: Dřevěnka 19:15,
Náměstí u lékárny 19:20, Letná zastávka u kurtů 19:25. Pertoltice před krámkem
19,30. Odjezd zpět ve 2:00 hod
Z HISTORIE OBCE

Pro srovnání historie se současností jsme tentokrát vybrali památník, který stojí u
kostelíku sv. Prokopa. Původně byl věnován spoluobčanům, obětem první
světové války. Nápis ve spodní části znamená „Domov svým hrdinům“. Německý
text, včetně jmen obětí byl po druhé světové válce, v protiněmecké náladě
vybroušen a nahrazen nevkusnou „rytinou“, kterou dodnes můžeme vidět.
V příštích vydáních bychom se chtěli vracet do historie naší obce. Prosíme touto
cestou vlastníky historických obrázků Pertoltic, aby nám je naskenovali a poslali,
abychom se s nimi mohli i s ostatními podělit. Předem děkujeme.
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ZE ŽIVOTA V OBCI

Helloween se v roce 2013 vzhledem k rozmarům počasí slavil teprve
v náhradním termínu. Přesto byla ta správná nálada. Vítaným zpestřením byl
příjezd koní.

Z policejních hlášení:

Obvodní
oddělení policie České republiky
v Mimoni děkuje všem občanům za
jejich informace, které vedou k odhalení
protiprávního jednání, spáchaného
v obci Pertoltice pod Ralskem i jinde.
V průběhu roku 2013 bylo na územní
obce Pertoltice pod Ralskem spácháno
12 přečinů a 27 přestupků. Z toho bylo
cca 58% přečinů a přes 70 % přestupků
objasněno.
Na konci roku 2013 neznámý
pachatel v nočních hodinách odcizil
z neobývaných prostor jednoho z

rodinných domů v Pertolticích pod
Ralskem dva motocykly zn. Simson a
Jawa. Oba motocykly byly nalezeny a
vráceny majiteli. V případu jsou konány
další úkony vedoucí k odhalení a
potrestání pachatele, kterému hrozí až
dva roky odnětí svobody.
V průběhu prosince roku 2013
se vloupal do garáže u rodinného domu
v Pertolticích pod Ralskem mladý muž
a pokusil se odcizit elektrické nářadí.
Díky pozorným občanům obce, kteří
zavolali na linku 158, policisté muže
zadrželi přímo na místě činu. Později
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vyšlo najevo, že tentýž muž spáchal ve
stejné obci další krádež, při které odcizil
z jiného rodinného domku jízdní kolo.
Jízdní kolo bylo zajištěno a vráceno
majitelům. Muži za krádeže hrozí až 3
roky vězení.
V dopoledních
hodinách
jednoho z prosincových všedních dnů
byl na pozemní komunikaci kontrolován
řidič vozidla a při kontrole bylo zjištěno,

že porušuje rozhodnutí správního
orgánu, který mu zakázal řídit všechna
motorová vozidla. Muž putoval na
policejní služebnu, kde mu policisté
sdělili podezření ze spáchání trestného
činu
maření
výkonu
úředního
rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí
svobody až na tři léta.
Závěrem Vám přejeme bezpečný a
pohodový rok 2014.

Povodí Ohře čistilo koryto potoka

V listopadu 2013 do naší obce dorazili pracovníci Povodí Ohře,státní
podnik se svou technikou a zahájili práce na korytě Panenského potoka.
Požádali jsme vedení společnosti o krátký komentář.
Pracovníci provozu Česká Lípa včera
odstranili sediment v úseku poblíž čp.
48. Tato lokalita byla vybrána na
základě jednání a místního šetření
konaného dne 13.6. 2013 za účasti pí.
starostky V. Kolínské a zástupce
Povodí Ohře. Vlastní šetření se
uskutečnilo v reakci na červnovou
povodeň a žádosti občanů obce

Pertoltice pod Ralskem zaslané na OÚ.
Žádosti občanů směřovaly k pročištění
toku, stabilizaci břehu, kácení stromů a
nepovoleného ukládání odpadu (např.
stavební suť, plasty, posekaná píce atd)
na břehy Panenského potoka.
Ing. Pavel Ziml,
úsekový technik střediska Česká Lípa

Pani starostka ještě dodává, že pracovníci Povodí Ohře provedou další
práce, které je možno provést až po zámrazu. Vzhledem k průběhu letošní
zimy je termín nejistý.
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Mikulášská nadílka Prosinec je bohatší na tradiční akce, než jiné měsíce v
roce. Mikuláš s andělem a čerty ani v roce 2013 neminul Pertoltice a v místní
restauraci U Lupena naděloval drobné dárky. Ne ale zadarmo. Zájemci museli zaplatit
básničkou nebo písničkou. Nálada byla skvělá a hospoda praskala ve švech. Děti si
po nadílce mohly zakřepčit při hudbě a večer měli příležitost i jejich rodičové. Pro ně
byla určena večerní Mikulášská zábava při živé hudbě. Na akci se podávaly koblížky.
Petra Hendrychová nakoupila suroviny a Jožan Bodnár tu dobrotu upekl. Patří jim
poděkování, stejně jako paní Kučerové, která do nadílky přispěla sladkostmi.

Adventní koncert spojený s rozsvěcením vánočního stromu
Tradiční adventní koncert v kostelíku sv. Prokopa byl v roce 2013 poprvé spojen s
rozsvěcením vánočního stromu a světelné vánoční výzdoby obce. Mimoňský
pěvecký sbor Zpěvandule se líbil a na jejich představení se přišlo podívat více
diváků, než byl náš kostelík schopen pojmout. Před kostelíkem se zdarma
podával gulášek z divočáka od Mysliveckého sdružení Svornost Pertoltice, také
čaj pro děti. Pro dospělé pak „dobrý čaj“ a svařené víno.

foto Petr Pazdera, http://photo-pazdera.com/
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Naše blahopřání
Svatý Martin nám sice loni nepřinesl
sníh, ale zato nám přibyl nový
spoluobčánek.
11.11.2013
se
v porodnici v Jablonci nad Nisou
narodil Dominik Pánek. Měl 3,35 kg a
50cm.
Šťastným
rodičům
Jitce
Pánkové
a
Janu
Pánkovi
blahopřejeme a všem přejeme pevné
zdraví.

Prvním našim letos narozeným
spoluobčánkem je David Kotrbatý.
Narodil
15.
ledna
2014,také
v porodnici v Jablonci nad Nisou a
měl 3,6 kg a 50 cm. Gratulace patří i
jeho rodičům, Elišce Eichlerové a
Jaroslavu Kotrbatému. Všem přejeme
hodně zdraví.

Pertoltický občasník vydává obec Pertoltice pod Ralskem, se sídlem Pertoltice pod
Ralskem 165, 471 24 IČ: 00672912. Tiskovina zapsána pod značkou MK ČR E 21247
vychází čtvrtletně nákladem 150ks. Cena: zdarma. Šéfredaktor: Josef Miler. Příspěvky,
dotazy, názory, inzerci vhazujte do schránky obecního úřadu nebo posílejte na adresu
starosta@pertoltice.cz .
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Pečení perníčků Konec listopadu byl už tradičně vyhrazen velmi
oblíbené akci, pečení perníčků. Paní Motyčková vyrobila těsto a děti
mohly povolit uzdu své fantazie při zdobení a pečení. Zájem dětí byl
obrovský, takže příštím rokem budeme muset objednat více těsta.
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