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SLOVO STAROSTY OBCE
Drazí spoluobčané,
I když počasí tomu
právě nenasvědčuje,
což ale není za
poslední
roky
nic
výjimečného, výzdoba
veřejných prostor i
rodinných domů nám
jasně dává najevo, že
doba konce roku a s ní
spojené období Vánoc
je přede dveřmi.
V tomto období se
Vám dostává do rukou poslední letošní číslo
„Pertoltického občasníku“. Toto naše periodikum
začalo vycházet s jasným cílem, informovat naše
občany i případné návštěvníky obce se základním
děním v Pertolticích pod Ralskem. Dle odezvy z Vaší
strany byl tento základní účel splněn. S radostí
zaznamenáváme zájem z řad spoluobčanů o jeho
další pokračování už z toho, že se celá řada čtenářů
informuje mezi jednotlivými vydáními na termín

nového výtisku. Je vidět, že i v době rozvinutých
informačních technologií, má tištěné slovo svůj velký
význam pro oslovení občanů, především pak
v obcích našeho typu. Rád bych alespoň touto cestou
poděkoval autorům jednotlivých vydání, kterými jsou
od prvního čísla po současnost Pepa Miler a Jiří
Prudel. Určitě patří i poděkování všem těm, kteří
svými články a příspěvky naplňují poslání periodika.
Jak jsem již uvedl v úvodu dnešního „Slova starosty“
prožíváme velice krásné období roku.
Svátky
vánoční jsou právem nazývány svátky klidu a
pohody. Dovolte mě, abych Vám všem popřál právě
takto nadcházející období prožít, v klidu a pohodě
mezi svými nejbližšími v kruhu rodinném.
Do Nového roku 2016 pak všem popřeji vykročení tou
správnou nohou, hodně toho příslovečného
„štěstíčka“, pevné zdraví a hodně osobních a
pracovních úspěchů.
Petr Selinger, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD PERTOLTICE POD RALSKEM
Pokladní hodiny
Pondělí až pátek od 8:00 do 14:00
Telefon – pevná linka: 487 863 708
Úřední hodiny
Pondělí a středa od 14:00 do 17:00
Kontakty
Vaše podněty a náměty můžete zasílat na adresu:
starosta@pertoltice.cz .

Mimo úřední hodiny jsme dostupní
telefonních číslech
Starosta: Petr Selinger
724 181 524
Místostarosta: Bc. Martin Smolík
775 062 515
Pokladna, podatelna: Nina Smolíková
777 339 293

na

uvedených

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
.

tomu již tak dávno není. Spousta návštěvníků sem
přijíždí z okolních měst či vesniček. Počty
návštěvníků se navyšují na desítky nebo blíží ke
stovce. Velkým příkladem byl letošní Halloween.
Dětí jako smetí a nejen z Pertotlic. Ještě více ale o
hodnocení vypovídají ohlasy. A je více než
potěšující, že ohlasy na jednotlivé akce se ozývají
právě daleko za hranicí naší vesničky. To je asi i
tou nejlepší odměnou a motivací pro všechny, kteří
jednotlivé akce pořádají. Přejme si, ať jim elán a
nápaditost vydrží a my všichni se můžeme i nadále
scházet při pořádání jednotlivých akcí. A ať je to
jednotlivec,
více nadšenců,
nebo spolek,
především jim poděkujme za vytrvalost, ochotu a
práci, kterou s tím vším mají. Děkujeme.

Pertoltické kulturní akce se líbí.
Opět máme prosinec a to značí konec
kalendářního roku. I v tento čas se uskutečnily
některé z kulturních akcí v naší obci. Spousta
z Vás se většiny zúčastnila a prožila tak společně
mikulášskou besídku, adventní koncert spojený
s rozsvícením vánočního stromečku nebo třeba
dámské večery a také výlet pořádaný na Moravu
do vinného sklípku. Mohli bychom říci, že ta či ona
akce byla povedená a ta zase nikoliv. Je to podle
chuti každého s kým o tom mluvíte. Pokud se ale
na to podíváme z jiného úhlu pohledu, dovolte mi
tvrdit, že ony, jednotlivé kulturní akce, se hodnotí
samy. Neustále je nazýváme pertoltickými, ale
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PAT

Společenská místnost po všechny
24. listopadu byla otevřena část kulturního domu, kde
se nacházela knihovna. Povodněmi v roce 2010 byly
prostory zničeny. Knihovna se vybudovala v 1.
patře budovy Obecního úřadu a tak byly tyto prostory
opraveny a zařízeny pro společenské užívání. Využití
našli hned od prvních minut po zrekonstruování. Jsou
zde pořádány kroužky spolků, nebo dámské večery.
Konala se zde i mikulášská besídka pro děti. Tyto
prostory si však po domluvě na obecním úřadě

můžete pronajmout a využívat i Vy, občané. Jsou
ideálním místem pro oslavy narozenin, svateb, či
jiných rodinných oslav. Zázemí disponuje velkým
prostorem, praktickou kuchyňkou a sociálním
zařízením. Prostory byly opraveny nákladem
nepřesahující 100 tisíc Kč, což je úctyhodná suma na
rozsah škod. Ale také za velkého přispění
sponzorskými dary v podobě hmotných věcí či prací
zdarma. Všem, jenž se na obnově podíleli, patří
uznání a dík za odvedenou práci.
PAT

Zářící Pertoltice.
Asi mezi námi není nikdo, kdo by si nevšiml změny veřejného osvětlení v naší obci. Myslím, že je dobré, že po
spoustě let bude osvětlení plně funkční. Změna těles se provádí poměrně rychle, což je v tomto období brzké
tmy příjemné. Nová tělesa jsou s LED technologií. To by mělo přinést obci velkou úsporu finančních
prostředků na spotřebovanou energii. Dále k tomu může přispět i možnost stmívání světel na nižší úroveň
osvětlení a to třeba v pozdních nočních hodinách kdy není úplně potřebné svítit naplno. Této funkce se bude
moci využít až po kompletním osazení všech světel LED a odmontování stávajícího osvětlení. Samozřejmé je,
že vše něco stojí a i tato akce si přijde na nemalou korunu. Ve spolupráci s novoborským dotačním centrem se
podařilo zástupcům obce vyjednat dotaci u Ministerstva průmyslu, které uhradí 40% uznatelných nákladů.
Zbylou část hradí samotná obec. To pro ni činí přibližně 400 000,- tisíc korun. Celá akce je rozvržena do dvou
roků, ale v současné době můžeme konstatovat, že se nejspíše podaří vše realizovat již v roce prvním, tj.
letošním a budeme tedy šetřit dříve. Závěrem bych chtěl podotknout, že vzhledem k intenzitě a výkonu nových
lamp se může stát, že někomu světlo dopadá do ložnice a vadí mu při usínání. Nebojte se prosím ozvat, ať se
může situace řešit dříve, než bude celá akce dokončena.
PAT
Omluva panu Petru Dolečkovi
Již v letním vydání Občasníku jsme neotiskli poděkování za věcný dar, které adresoval pan Doleček obecnímu
zastupitelstvu. Tímto se za redakci našeho plátku panu Dolečkovi velmi omlouvám a v tomto čísle zjednáváme
nápravu. p. Miler
Vodáci Pertoltice po Ralskem chtějí poděkovat celému zastupitelstvu Obecního úřadu Pertoltice pod
Ralskem za věcný dar, pět plovacích vest pro naše nejmenší vodáky.
Děkujeme, Petr Doleček, Pertoltice pod Ralskem v.r.
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Dětské hřiště bude rozšířeno.
Někteří z Vás možná zaznamenali informace o plánech na změnu, rozšíření či vybudování dalších herních
prvků na dětském hřišti u Obecního úřadu. Protože
jednoduché věci se vždy komplikují, což už tak nějak
v životě je, se i tato potenciálně jednoduchá věc
zkomplikovala. Nyní Vám však s radostí můžeme
prostřednictvím těchto řádků oznámit, že vleklé
papírové válčení, slovíčkaření ve znění smluv
trvající bezmála rok bylo ukončeno. Z nové
vzájemné dohody Obce a dodavatele herních prvků
vyplývá, že nové prvky dle smlouvy budou osazeny
do 30. června 2016. S tím jsou spojeny i výkopy,
které vidíte u rybníka (naproti fa. Lamal). Obec se na
budovaných plochách podílí jen částečně, zbytek jde
v rámci "sponzoringu" na vrub zhotoviteli společnosti
Compag CZ s.r.o. V rámci "sponzoringu" se
dočkáme i zpevněných ploch pod separáty
„hnízdeček“ (papír, sklo a plasty), toto se podařilo vyjednat v rámci dialogu nad dodatky smluv s Compagem.
Ku spokojenosti obou stran, nebojte .. zdražení pro obec žádné, jen se "smažou" benefity, které byly ve
smlouvě od roku 2008 a které obec stejně nikdy nevyužila a současné trvání na benefitech je zbytečné. U
rybníka budou osazeny herní prvky pro větší děti, aby tak nedocházelo k nepříjemným střetům s našimi
nejmenšími ratolestmi.
PAT a M. Smolík

Hnízdečka budou vzhlednější.
Zástupci obce nelení ani s blížícím se koncem roku a tak při jednání s firmou Compag CZ s.r.o., ohledně
dodatků smluv vyjednali i mimo jiné inovaci „hnízdeček“ pro tříděný odpad. Jedná se o tři stanoviště, která
dostanou novější vzhled a zpevněnou plochu. Na křižovatce k bývalé rakvárně, na křižovatce pod fotbalovým
hřištěm (u fa. Lamal). Zde bude o několik desítek metrů posunuto oproti stávajícímu umístění. Třetím je místo
u mostu přes Panenský potok. I zde bude o málo metrů posunuto. Věříme, že se tak zlepší přístup ke
kontejnerům, ale především udržitelnost čistoty v nejbližším okolí sběrných míst.

POZVÁNKA
V. REPREZENTAČNÍ PLES OBCE PERTOLTICE POD RALSKEM
se bude konat tradičně v Kulturním domě ve Velkém Grunově.
Ples bude slavnostně zahájen v sobotu 20. února 2016 ve 2000 hod.
K tanci a poslechu bude hrát všem už známá kapela NovaMix.
Vstupenky budou v prodeji od poloviny ledna 2016 na obecním úřadě.
Pro zájemce bude zajištěn svoz autobusem.
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Nejstarší občanka Pertoltic oslavila krásné, devadesáté narozeniny

27. září 2015 byl dnem jako každý jiný. Ne však
pro nejstarší občanku Pertoltic pod Ralskem paní
Miloslavu Svobodovou. Ta v tento den oslavila
krásné 90. narozeniny. Mezi mnohými gratulanty
byli i zástupci Obce Pertoltice pod Ralskem, a byť
o něco později i já jsem s kytkou a přáním
pevného zdraví navštívil naši nejstarší občanku.
"1925 jsem rozená, u Mnichova Hradiště"
rozpovídá se, od počátku usměvavá žena, jenž
sedí v kuchyni na lavici vzpřímeněji, nežli kdejaký
školák ve školní lavici. "Tady jsem od dvaceti let.
To už je hezkých pár let, v tomhle domečku si žiju"
pokračuje opět s úsměvem, a já asi začínám
pomalu tušit recept na dlouhověkost. Spolu s
jednou ze čtyř vnuček Dášou popíjíme čaj a až
třetí lžička cukru je pro paní Svobodovou to
správné množství na sladký, chutný odpolední
hrnek čaje. "S manželem jsem nějakou chvíli
dělala na poště v Mimoni, pak to nešlo, byly děti.
Tady v domku byla taky pošta, ale tu zavřeli, než
jsme se nastěhovali. No pak jsem dělala všechno
možné. Byly jsme vychovávané v zemědělství, já a
sestra, tak my jsme nebyly zvyklý růžovému
životu. Život byl někdy lepší, někdy horší, no ale to
je běžný. Člověk se musí přizpůsobit jak je to
potřeba. Horší je to s těmi co nejsou zvyklí dělat."
vypráví nám s elánem v hlase. Spousta
vzpomínek na rodinu, dětství, a rodné stavení na
Končinách by vydalo na malou knihu. Stejně jako
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někteří z nás mladších vzpomínají na
nezapomenutelnou babičku ze školky, stejně tak i
sama paní Svobodová vypráví o dlouhé životní
části, jenž je spojena s budovou dnešního
obecního úřadu. S chutí se zakusuje do sladkých
perníčků, které ji přivezla druhá z vnuček, Lucka.
"Já jak je to sladký, tak to já můžu" a se smíchem
vzpomíná na práci ve školce. "Já tam dělala
všechno, co bylo potřeba, uklízela, vařila, děti
hlídala, pomáhala jsem. Už od ranních hodin, než
byla samotná školka otevřená. Někdy jsem tou
dobou pomáhala i v zemědělství. Jako brigáda."
Ukusujíc další sladký perníček vypráví o pracích
na poli a práci pana manžela při stavbě dnešní
prodejny smíšeného zboží. Současně hodnotí
život na rodné samotě a život v Pertolticích, "Tam
jsem se narodila, tak tam se mi to líbí, to je jednou
jistý, ale tady to není špatný. Tady je to takový
veselejší. Tam je to smutnější, jen pár domů a
hodně práce.“ Dnes si užívá volna plnými doušky.
"Ráda a hodně čtu, pletu, hodně ponožky podle
toho jak mě to baví. A když jdou kolem děti a
perou se, tak jim říkám koukejte toho nechat nebo
tam vlítnu tou holí na vás!“ vypráví s velkým
smíchem, kdo ji v létě ruší při slunění na slunku.
„Ještě teď jsem opálená, koukej.“ Při pohledu
z okna jen tiše vzdychne nad psím počasím a
podotkne, jak se těší, až bude více sucho, aby
mohla hrabat zahradu. Jen z dnešního odpoledne
je zřejmé, že paní Svobodová není chvilku sama
nebo se nudí. Co chvilku, byť třeba i jen na pár
slovíček ji navštíví některý ze synů, čtyř vnuček
nebo jejich, sedmi pravnoučat, ale i jiní členové
velké rodiny, kterou má kolem sebe. S pozdním
odpolednem se na oslavenkyni malinko projevuje
únava. „Dobrý babi?“ ptá se starostlivě vnučka.
„Dobrý. Nejsem přeci žádná bábovka“, prohlašuje
sebevědomým hlasem usměvavá žena s velkým
„Ž“. S přáním pevného zdraví do dalších let
odcházíme z návštěvy a já si myslím, že receptem
na dlouhověkost po vzoru paní Svobodové je mít
sladký život a brát ho s nadhledem takový, jak
nám ho osud nachystal.
PAT

Na dobovém snímku je vidět domek čp. 106, zmíněný v souvislosti s jubileem paní Svobodové, kde sídlila
trafika podle historických pramenů k roku 1924 a v té době byl vlastníkem domu Langer Heinrich. Vlevo
vidíme již bývalý mlýn. Na dalším dobovém snímku vidíme ulici směrem k této trafice.
M.Smolík

Na dalším z řady dámských večerů se vyráběly vánoční věnce
Pertoltické dámské večery se staly populární natolik, že začíná být problém se vůbec dostat do místností, kde se dámy
scházejí. Platí to i po otevření nových prostor v kulturním domě, které jsou pro podobné akce určeny. Tentokrát byla na
programu večera výroba vánočních věnců a to jak na dveře, tak i věnců adventních na stůl. Jak to našim ženám a dívkám
jde od ruky, posuďte sami.

Podomní prodej nemám rád (zcela určitě to souvisí s mojí prací, neboť se
setkávám s těmi, jenž si přijdou po takovéto zkušenosti pro radu). Nechci házet všechny
podomní prodejce do jednoho pytle …. (ve zprávách můžeme třeba slyšet o okradených
seniorech atd.), ale … proč o tom píšu, zase se podomní prodej objevil v obci. Nebudu
psát o těch současných – co tu zrovna prochází, ale všeobecně … Podomní prodejci
nabízejí nejrůznější finanční produkty, změnu dodavatele energie a prodávají úžasné
deky a dalších skvělé produkty. Z mého pohledu je třeba chránit spotřebitele, neboť
neinformovaný spotřebitel (zejména senior či jiná osoba ve zranitelném postavení) se
může, překvapen v bezpečí svého domova, snadno nechat zmást a uvázat se ke
smlouvě – koupi věci, kterou by za jiných podmínek neuzavřel – nekoupil. Proto jsem
vzhledem k rizikové skupině spotřebitelů pro vydání nařízení zakazujícího podomní a
pochůzkový prodeje na území obce. Nařízení mám v těchto dnech už připraveno a bude
předloženo dne 21.12. zastupitelstvu ke schválení.
M. Smolík
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Připravujeme pokrytí wifi v obci Na obecním
úřadě jsme se „prali“ s rychlostí sítě „po drátu“. Rychlost, jenž
je garantována ve smlouvě je bohužel jen na papíře a místní linky ji
neumožňují. Proto jsme pro obecní úřad hledali změnu, neboť v
dnešní elektronické době (datových zpráv atd.) je rychlosti
třeba. Toto jsme před loňskými volbami slyšeli i od několika občanů,
že by bylo potřeba dotáhnout do obce (našeho údolíčka) nějakého
providera – poskytovatele, který by byl ochoten pokrýt obec wifi
signálem.
Podařilo se to ve spolupráci s Ralsko Net, s.r.o., který zde umístil
přijímač a bude moci signál dále „posílat“ po obci, prozatím ve
středu obce a pokud bude viditelnost, tak i dále. Je plánováno
pozdější rozšíření na okraje obce - dle poptávky (firma si udělá
letáčkovou akci). Do budoucna mám v záměru wifi free u budovy
obecního úřadu a u kulturního domu (zejména pro nově opravené
volnočasové centrum), toto bude samozřejmě časově omezeno na
přístroj nebo bude po určité době snížena rychlost … uvidíme.
M. Smolík

Ukončená a probíhající dotační řízení
V letošním roce se podařilo získat celkem tři dotace, které již byly realizovány
1) Ministerstvo kultury ČR, Veřejné informační služby knihoven - 18.000,- Kč.
2) Dotační fond Libereckého kraje, Podpora volnočasových aktivit 2015 - pro projekt Volnočasové centrum
Kamelot Pertoltice pod Ralskem - 40.000,- Kč.
3) Ministerstvo průmyslu a obchodu, Efekt 2015, Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Pertoltice pod
Ralskem - 278.115,- Kč.
Nepodařilo se získat dotaci na hřiště a na opravu sloupu se sochou P. Marie Immaculaty. Sloup byl v letošním
roce opraven z rozpočtu obce.
Nyní čekáme na vyřízení žádosti u Dotačního fondu Libereckého kraje, neboť žádáme na opravu komunikací
částku 300.000,- Kč a vlastní podíl obce bude 465.000,- Kč, zde je velmi slibně nakročeno, neboť rada
Libereckého kraje souhlasí s poskytnutím dotace i naší obci (k nalezení pod usnesením č. 1902/15/RK) a nyní
už jen čekáme zda dotaci schválí zastupitelstvo kraje na svém zasedání 22.12.2015 (bude to krásný dárek
pod stromeček). A co bude opraveno v rámci zpracovaného dotačního projektu ? Na základě zakázky malého
rozsahu bude vybrán zhotovitel a dokončí se oprava na komunikaci na parcele č. 767 a dále se bude
pokračovat po parcele 706, k tomuto se opraví i komunikace na parcele č. 355 a 356 a proběhnou i lokální
opravy na komunikacích obce. Nejméně dle parametru dotace bude opraveno 1363m2 komunikací. V rámci
toho dojde i na další místa, neboť vyfrézovaný asfaltový obrus využijeme na opravy lokálních míst. Obrus by
měl být kvalitní bez příměsí hlíny a po uválcování vytvoří kompaktní vrstvu. Do budoucna ale s komunikacemi
nekončíme, čeká nás oprava zadních cest zejména po rekonstrukci vodovodu, která proběhne příští rok a pak
oprava a údržba dalších cest, vjezdů apod. ve vlastnictví obce.
A o jaké dotace budeme příští rok usilovat ? V současné době zpracovávám žádost o dotaci u Libereckého
kraje na sochu P. M. Immaculaty, aby byla památka kompletní. Pak se pokusíme opět zažádat o dotaci na
hřiště, neboť hřiště u úřadu se rozšíří a doplní se i prvky k rybníku, kde nyní probíhají práce na přesunutí stolu
na stolní tenis. Hřiště dle uzavřené smlouvy s p. Smitkou bude realizováno do 30.6.2015. Je rozpracováno i
rozšíření veřejného osvětlení v zadní ulici v severní části obce, tam by se dotace na realizaci rovněž hodila.
Stále projektant pokračuje i se středem obce (chodníky, přechody) a nyní k tomu přibude projekt na chodník u
sochy P.M. Immaculaty v rámci bezpečnosti chodců v tomto úzkém místě, ale tam je realizace u obou projektů
za předpokladu dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury plánována na rok 2017. Otázka je i kulturního
domu, kde již máme rozpočet na realizaci II. nadzemního podlaží a je třeba, zda se na zastupitelstvu
dohodneme, zda vykročíme k této realizaci, neboť na turistické centrum je vypisována dotace 50% a
udržitelnost musí být tři roky a pak už může obec prostory využívat dle libosti - plesy atd. A taky nás čeká
kaple sv. Prokopa, kde je pravidelně vypisována možnost získat dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj, na rok
2016 máme v rozpočtu na opravu kaple 200.000,- Kč, kdyby se podařilo získat dalších 300.000,-Kč dle
vypsané dotace, tak to už by se určitě něco opravilo.
Závěrem Vám i já popřejí krásné svátky a vše nejlepší do nového roku 2016.
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M. Smolík

Předvánoční atmosféra v Pertolticích pod Ralskem má své kouzlo
Adventní koncert s rozsvěcením vánočního stromu a také besídka s Mikulášem a čerty už léta patří
k pertoltickým tradicím. Na obrázku Petra Pazdery jsou zachyceny při adventním zpívání v kapli sv. Prokopa
dámy ze sboru Zpěvandule. Na druhém snímku je zachycena atmosféra mikulášské besídky. Za sebe říkám,
že jako malý kluk bych se tam asi hodně bál. Však tam dětské slzičky nechyběly.
JAP

-8-

