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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou podzimní číslo Pertoltického občasníku poznamenané
malou změnou, kterou nepozorný čtenář ani nepostřehne, pozorný možná
zaregistruje. Z důvodu změny ve složení zastupitelstva obce, kdy Pepu Milera
po jeho osobní žádosti o uvolnění z řad zastupitelů nahradil Stanislav Mackovík,
byla provedena změna i ve složení redakční rady „občasníku“, a to na funkci
šéfredaktora, kterou bude již od tohoto čísla zastávat Martin Smolík. Chtěl bych
z tohoto místa především poděkovat Pepovi Milerovi za odvedenou práci
pro naší obec a za příkladné vedení „občasníku“, pevně věřím, že i nadále bude
častým poskytovatelem příspěvků především z oblasti sportovního dění v obci,
popřát novému zastupiteli Standovi Mackovíkovi pak mnoho zdaru v práci
v zastupitelstvu obce a Martinovi Smolíkovi mnoho autorsky zajímavých nápadů
pro práci „novinářskou“, což pro něho zcela jistě nebude až nic tak nového,
neboť zajímavými postřehy a informacemi plnil stránky i vydání minulých. Tolik
ke změnám na úvod.
I když by se někomu mohlo zdát, a mnozí zastávají názor, že uplynulé letní
období je obdobím okurkové sezóny, časem dovolených a prázdnin, a více či
méně se nic moc se neděje, u nás v obci tomu tak nebylo a již od jarních měsíců
zde panoval čilý pracovní ruch. Za účasti investora Severočeské vodárenské
společnosti a provozovatele Severočeských vodovodů a kanalizací proběhla
výměna části rozvodů vody v obci. Určitě se toto projeví v odstranění bezpočtu
odstávek dodávek vody zapříčiněných poruchou vodovodního řádu. Však již pan
Šorer ze střediska Mimoň na posledním kontrolním dnu na toto téma
zavtipkoval, když podotknul, že aby nezapomněl po těch předchozích letech
cestu do Pertoltic, bude se muset občas zastavit na obecním úřadě „na kávu“.
Určitě ho zde z tohoto důvodu rádi uvítáme, a ne tedy pouze v souvislosti
s řešením havárie v dodávce pitné vody. Za provedení této rekonstrukce, která
mimochodem proběhla bez většího omezení a dopadu na občany ze strany
provádějící firmy ZIKUDA s.r.o., bych chtěl určitě za všechny občany poděkovat
všem zainteresovaným orgánům a organizacím.
Ruku v ruce s touto rekonstrukcí se zastupitelé rozhodli zajistit provedení
rekonstrukce komunikace v majetku obce dotčené touto stavbou. Tato
rekonstrukce byla rozdělena do několika etap, z níž první úsek byl již proveden
a zhotovitelem předán do užívání. Financování této akce proběhlo z části
z rozpočtu obce, z části za pomoci dotace z krajského úřadu Libereckého kraje
ve výši 300 000,-Kč.

Nadcházející události
29. listopadu
Pertoltický dámský večer v kulturním
domě od 18:00 hod. - téma vánoční
výzdoba

1. prosince
Adventní koncert v Kapli sv. Prokopa
od 16:30 hod. - zazpívají děti
a Zpěvandule - rozsvícení stromu

4. prosince
Mikulášská besídka pro děti
v kulturním domě od 16:00 hod. tanec, soutěže a nadílka od Mikuláše

Obecní úřad
Pokladní hodiny
Pondělí až pátek od 8:00 do 14:00
Telefon: 487 863 708
Úřední hodiny
pondělí a středa od 14:00 do 17:00
Mimo úřední hodiny jsme dostupní
na uvedených telefonních číslech
Starosta: Petr Selinger
724 181 524
Místostarosta: Bc. Martin Smolík
775 062 515
Pokladna, podatelna: Nina Smolíková
777 339 293
Vaše podněty a náměty můžete
zasílat na adresu:
starosta@pertoltice.cz
mistostarosta@pertoltice.cz
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Další akcí provedenou za přispění dotace, tentokrát získanou od ministerstva zemědělství, je oprava střechy našeho
kostelíka, kde tato činí 70 % potřebných nákladů na akci, konkrétně 477 500,- Kč.
Zde bych určitě chtěl touto cestou poděkovat firmě Milana Stehlíka, která celou akci provedla a náš kostelík se pyšní
krásnou novou střechou, na které již pouze chybí osazení nového kříže na věžičce a uložení vzkazu pro budoucí generace
právě do schránky pod tento kříž, který společně s objevenými artefakty při letošní rekonstrukci bude čekat na další
„objevitele “.
Z akcí již také realizovaných v roce letošním je to pak rekonstrukce místních komunikací firmou Silnice Žáček s.r.o., opět
za pomoci financování z dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300 000,-Kč, rekonstrukce zbývajících prostor
v přízemí kulturního domu na sklad a zázemí pro zaměstnance obce, doplnění dětského hřiště u obecního úřadu o nové
hrací prvky. Toto byl zcela jistě správný krok, neboť jak ukazuje čas, tyto prostory jsou plně využívány nejenom mládeží
a rodiči z naší obce, ale rádi k nám zavítají za účelem příjemně strávených chvil i návštěvníci z okolních obcí se svými
potomky či vnoučaty. Na tomto místě bych chtěl upozornit i na celou řadu rozpracovaných akcí ve stádiu projektové
dokumentace, konkrétně pak revitalizace prostoru u obecního rybníka, kde by měl vzniknout prostor pro setkávání
občanů v rámci kulturních a sportovních akcí vybudováním především krytého pódia, koutkem se sportovním zázemím
pro starší děti a elektro přípojkou potřebnou pro pořádané akce, dále pak pro optimálnější propojení tohoto prostoru
s kulturním domem je v současné době zhotovována dokumentace ke stavbě lávky pro pěší přes Panenský potok spojující
právě tyto dvě části obce, je vypracována projektová dokumentace na výstavbu chodníku navazující na chodník přes
Panenský potok v jižní části obce a vedoucí až za „vyhořelou hospodu“ č.p.63, v plném proudu je vypracování
dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení v zadní ulici od Schwarzů k Rákosníkům, vyhotovuje se projektová
dokumentace na rekonstrukci prvního nadzemního podlaží v kulturním domě. Těchto aktivit je opravdu celá řada, a i když
by se to mohlo zdát nezaujatému čtenáři až moc příliš, je potřeba tyto projekty míti vypracované a v době vypisování
jednotlivých dotačních titulů různými orgány státní správy pak tyto bezprostředně využít a čerpat pomocí těchto finance
na samotnou realizaci akcí. V oblasti podávání žádostí o dotace musím poděkovat za neskutečné úsilí Martinu Smolíkovi,
který se v těchto vodách pohybuje doslova „jako kapr ve vodě“ a odvedl doposavad obrovský kus práce. V oblasti
rozsáhlejších akcí pak spolupracuje naše obec s Novoborským dotačním centrem zastoupeným panem Janků.
S politováním zde musím vzpomenout skutečnost, že v oblasti vybudování centra obce s chodníky a přechody pro chodce
se nám plně tato akce neposouvá kupředu tak, jak bychom si přáli, a to z důvodů námi neovlivnitelnými. Po výpovědi
a ukončení spolupráce mezi bývalou starostkou paní Kolínskou a panem Špulákem nastal problém i s nástupcem v otázce
vyhotovení projektu panem Wolfem, a to ze zdravotních důvodů vyhotovitele projektu. Věřím ale, že se i tímto
problémem se zdárně vypořádáme. V neposlední řadě musím vzpomenout i probíhající práce na zhotovení územního
plánu obce.
V závěru tohoto mého úvodníku mě dovolte ještě několik poděkování. Nejprve bych chtěl poděkovat touto cestou
manželům Hanlovým za to, že se nám vždy snaží vyjít vstříc a ochotně nám pomáhají zabezpečovat kulturní akce v obci
propůjčováním soukromých prostor hřiště k pořádání těchto setkání, pálení čarodějnic a krásně hodnocený dětský den
v letošním roce je tomu příkladem,v živé paměti máme letošní již několikátý halloween. Jitka pak je i neúnavnou
organizátorkou těchto akcí, poděkovat bych chtěl i skupině pracovníků starajícím se o naše veřejná prostranství v obci,
a i těm kteří k 30. 6. 2016 u nás již skončili. Od 1. 7. 2016 jsme dostali od úřadu práce schválené pouze pracovníky tři,
i přesto se snažíme, aby se tato skutečnost na vzhledu naší obce neprojevila, popřípadě hledáme i jiná řešení zabezpečení
úklidu veřejných prostor. Určitě zde ale bude záležet i na přístupu nás všech, jak se k těmto plochám budeme chovat
a jak si jich budeme hledět. Cestou a návodem, jak se k těmto společným plochám chovat by mohlo být to, jak se děti
z mysliveckého kroužku v Pertolticích pod Ralskem pod vedením Karly Peschelové a dále pak paní Iva Prudelová a její dvě
vnoučátka zapojila do akce „Ukliďme příkopy“ v letošním roce a rukou společnou sebrali několik pytlů odpadků v našem
bezprostředním okolí. Za tuto iniciativu zcela jistě zaslouží naše společné poděkování. V neposlední řadě pak patří
poděkování i Věře Slánské a Nině Smolíkové za zabezpečování akcí pro naše ženy a mládež v kroužcích v rámci
volnočasového centra Kamelot. Když jsem výše zmínil vydařený letošní dětský den, pochvala patří zcela jistě i všem
dobrovolníkům starajícím se o jeho klidný a hladký průběh.
Na závěr bych se chtěl zmínit ještě o jednom palčivém problému, který se nám bohužel nedaří již několik měsíců vyřešit.
Jistě jste si všimli, že prakticky od srpna je uzavřen prostor naší hospůdky, a to z důvodu výpovědi bývalého nájemce,
a bohužel i přes již několikrát vypsané výběrové řízení se nikdo z nových zájemců nepřihlásil. Věřte, že je snahou nás všech
tyto prostory co nejdříve zprovoznit tak, aby mohly nadále sloužit občanům a návštěvníkům obce k plné spokojenosti.
Selinger Petr, starosta obce
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Fotbalový podzim snů

PAT

Novodobá historie místního fotbalového klubu se píše
do kronik od roku 1999. Letošní srpen tedy začala již
osmnáctá sezona nekonečného kolotoče nejnižší, národní
fotbalové ligy tady u nás v Pertolticích. Ano, někteří
rýpalové jistě podotknou že, jeden rok se vynechal
a nehrálo se, ale neberme to tak vážně.
Stejně jako každé léto, tak i letošní, již zmiňovaný srpen, se
řešilo zajištění samotné hráčské základny klubu. Vzhledem
k legislativním změnám celorepublikové asociace to nebylo
jednoduché a vše se povedlo jen díky úsilí, mnoha
sponzorům a chuti hrát v Pertolticích fotbal. Mančaft tak zůstal oproti minulému roku nezměněn, naopak byl obohacen
o tři dobré kluky. Martin Kvíz pomohl vyztužit defenzivní řady, avšak osobní záležitosti ho bohužel často na hřiště nepustili.
Přespolní rychlonožka Lukáš Nedbal se v mnoha zápasech ukázal jako výborný koncový hráč. A konečně se zlatou levačkou
přišel do Pertoltic David Řehák.
Mohl bych zde všechny kluky jednotlivě chválit nebo kritizovat, ale nechtějte
to po mně. To je věc, která náleží trenérům a jistě tak již učinili. Já, jako hráč z
pole si všímám toho, že od prvních zápasů, shodou okolností významných
derby s Mimoní a Novinami, si vše, jak se říká, sedlo. Nyní na podzim se hrálo
dlouhých čtrnáct zápasů a již po třetím a současně třetím vyhraném jsme
všichni měli radost z vydařeného začátku. Po šestém kole, a stále šestém
vyhraném se mluvilo o senzaci. Po osmi výhrách v řadě jsme začali plnit titulky
okresních novin.

Mohu vám říct, že vidět ve tvářích kluků, ale i lidí z řad fanoušků
hrdost a úsměv, když sedí v týdnu u piva a z ruky do ruky si
podávají vystřižený článek z novin s velkým nadpisem
„Pertoltice nemají konkurenci“…, příjemný pocit. Ano, nepějme
jen chválu. Byli i špatné chvilky a mrzuté. Nedařilo se v Lindavě,
ale po bouřlivé přestávce se tým semknul. V Kunraticích tekla
krev, ale tým hrál jako mušketýři. V zahrádkách musel hrát
i prezident klubu, ale všichni makali naplno a vyhrálo se.
A za všechny tyto a další špatné chvíle a momenty myslím byly
odměnou další novinové články. „Lídra z Pertoltic nezastavilo
ani Brniště“, „Ve III. třídě se ptají: Kdo zastaví pertoltický válec“.

Okresní soutěž – tabulka po podzimní části

Každý z těch kluků co na hřišti jsou, by mohli psát svůj vlastní
příběh. Však Pavel hází auty dál, než možná dokopne nohou,
David kope přímáky radost pohledět, Venca v bráně se dušuje
pěti vychytanými nulami a to ještě není konec sezony, Jirka
srdcař si mění šichty tak aby byl na každý zápas, Martin je dříč
obrany co uhasí nejedno zaváhání, Míla? Nikdo neumí hymnu
jako on! Každý je nějak přínosný pro tým a to vše se letos skvěle
sešlo, poskládalo, a pod taktovkou dua trenérů to šlape jako
Švýcary.
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Pojďme si ale říct, že to vše není jen o nás, co to kopeme. Je to o všem s tím spjaté.
O Vás fanoušcích. A to především. Je úžasné vidět nekonečný zástup lidí stojících u zábradlí a povzbuzujících v každé situaci.
Děkujeme. Je fajn prohodit pár slov s Vámi při rozehrání míče od lajny. A propo, je to tak trochu jako v Anglii, odcházet
z hrací plochy a pln emocí si s Vámi plácnout rukou. Prosím, buďte stále s námi. Společně s Vámi pokřik na hřišti, popravdě,
viděl a zažil jsem to jen u nás. A nápad společné fotky a její realizace, tak jak proběhla je pro mne asi to nej, protože to že
jsme všichni spolu zvěčněni, to už nám nikdo nevezme.
Fotbal a úspěch, který nyní vládne Pertolticím je také o lidech, kteří pomohou bez váhání, když je potřeba. Pokud tedy mohu,
chtěl bych vyzdvihnout Vénu Kožku za jeho ochotu být rozhodčím z lidu vždy, když je potřeba. Ale upřímně, fotbal bez klobás
a grilmistra Jindry jakého my v pertolticích máme, nebo holek, které nám nikdy nenechají vyschnout hrdla, lidí co připraví
a uklidí areál, bez nich by to nešlo.
A bezesporu toto vše by se nedělo bez těch, kteří pomáhají neviditelnou pomocí, bez sponzorů. Ať už velkou nebo malou
sumou ale všem co přispěli, ať Obecní úřad nebo fyzické osoby, firmy, všem bych chtěl poděkovat, že se můžeme vézt
na vítězné vlně, že těch pár kluků, co znají jen tu mičudu, tento podzim prožívá to, co se asi málokomu ve fotbalovém životě
podařilo. Čtrnáct utkání bez porážky, čtrnáct týdnů oslav, čtrnáct pokřiků v řadě, čtrnáct fotbalových příběhů… a jednou jet
domů jako Pan fotbalista.

Nejbližší zápasy
16. kolo neděle 26. 3. 2017 15:00 H.Libchava – Pertoltice
17. kolo sobota 1. 4. 2017 16:00 Pertoltice - Mimoň B
18. kolo sobota 8. 4. 2017 16:00 Noviny – Pertoltice
19. kolo sobota 15. 4. 2017 16:30 Pertoltice - Loko Č.L. B
21. kolo sobota 29. 4. 2017 17:00 Polevsko – Pertoltice
22. kolo sobota 6. 5. 2017 17:00 Pertoltice – Kunratice
23. kolo neděle 14. 5. 2017 17:00 Cvikov B - Pertoltice

24. kolo středa 17. 5. 2017 17:00 Pertoltice - Lindava
25. kolo sobota 20. 5. 2017 17:00 Tuhaň - Pertoltice
26. kolo sobota 27. 5. 2017 17:00 Pertoltice - Zahrádky
27. kolo sobota 3. 6. 2017 15:00 Brniště - Pertoltice
28. kolo středa 7. 6. 2017 17:00 Pertoltice - V.Valtinov
29. kolo sobota 10. 6. 2017 17:00 N.Oldřichov - Pertoltice
30. kolo sobota 17. 6. 2017 17:00 Pertoltice - Okna
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Realizované projekty v roce 2016

M. Smolík

Dětské hřiště u obecního úřadu a sportoviště u rybníka
V letních měsících přibylo na dětské hřiště u obecního
úřadu a to po několika peripetiích se zhotovitelem, jak jste
četli v minulém občasníku, několik nových prvků - lanová
pyramida, soubor horolezecký stěn, šplhací věž
s toboganem a posilovací sestava. A k rybníku se přesunul
stůl na stolní tenis a instalovalo se cvičítko. Obec si
úspěšně prošla stavebním řízením a hřiště u rybníka se
ještě rozroste s basketballovou zónu a menší podium, ke
kterému se již podařilo zřídit elektropřípojku. Je radost
vidět, že se dětem prvky líbí a hřiště je velmi využíváno.
Samozřejmě nezapomínáme na bezpečnost Vašich dětí
a probíhá i revize herních prvků.

Oprava Kaple sv. Prokopa
Když jsem žádal zastupitele, zda mi povolí
žádat o dotaci na opravu střechy Kaple sv.
Prokopa, tak jsem si nedělal moc velké
šance, neboť u takovýchto dotačních
žádostí je většinou převis poptávky,
protože v oblasti památek mám zkušenost
se Sloupem Panny Marie Immaculaty, kde
jsem žádal již třikrát o dotaci a další
žádosti mne příští rok čekají. O to větší
byla moje radost na začátku června, kdy
mi nejprve přišel email, že obec získala
dotaci v rámci dotačního titulu 16 "Údržba
a obnova kulturního dědictví venkova",
vypsaného Ministerstvem zemědělství
pro rok 2016 s celkově uznatelnými výdaji
na účel dotace 682 245,00 Kč s procentní
výši poskytnuté dotace 70% a celkovou
výši dotace 477 500,00 Kč. Následovalo
výběrové řízení dle zákona o veřejných
zakázkách s termínem realizace do 30.9.2016, což byl dost šibeniční termín, pro zhotovitele, kteří podali svoji nabídku
v rámci zadávacího řízení dle rozhodujícím kritériem byla nejnižší cena. Jak můžete nyní vidět, tak realizace se Milanovi
Stehlíkovi a jeho spolupracovníkům podařila. Ti prováděli doslova mravenčí práci při vystřihování šablon na věžičky.
Pro zajímavost uvádím, že na jedné věžičce je ručně vystřiženo 1600 “šupin” ! A co dál, už nyní vyhlížím, zda nebude vypsána
zase nějaká ta dotační možnost, protože kaple potřebuje opravit i fasádu. Ještě zbývá osadit na hlavní věžičku kříž, který je
již objednán.

Oprava místních komunikací ve vlastnictví obce
Letos se mi zadařilo u Dotačního fondu Libereckého kraje a to hned dvakrát, pokaždé se získanou dotací 300.000,- Kč. Jak už
to u dotací bývá, tak je s tím spojeno rozsáhlé papírování a zejména dodržení zákona o veřejných zakázkách při vypsaných
výběrových řízeních. Společností se přihlásilo několik a obě zakázky vyhrála společnost Silnice Žáček. Realizace proběhla
bezproblémově a u zadní cesty se čekalo na společnost, která opravovala vodovod, dá se říci opravy komunikací proběhly
rychle a těch pár dnů jste snad měli strpení. A co dál ? Samozřejmě budeme pokračovat a budeme opět žádat o dotace,
neboť bez nich to nejde vzhledem k rozpočtu obce.
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Poděkování – z emailu starosty 27.5.2016
Děkujeme obci Pertoltice pod Ralskem, všem zastupitelům a jmenovitě panu M. Smolíkovi za rychlé zajištění opravy
příjezdové cesty k našemu domu.
Miloš a Petra Levovi

Zázemí pro zaměstnance obce v kulturním domě

Miloš a Petra Levovi
Po přípravě projektové dokumentace a po úředním „kolečku“
se podařilo získat stavební povolení na vytvoření zázemí pro
zaměstnance obce, které obec má od Úřadu práce ČR v rámci
aktivní politiky zaměstnanosti a od srpna i pro nového stálého
zaměstnance, tzv. „předáka“. I na tuto akci proběhlo zadávací
řízení – soutěžila se nejnižší nabídka a dorazilo 8 nabídek, kde
rozhodujícím kritériem byla nejnižší cena. Rozsah nabídek byl
zajímavý od cca. 445tis. do 636tis. Výběrová komise vybrala a
doporučila zastupitelstvu nejnižší nabídku, kdy uchazeč doložil
vše dle výzvy a aspoň já za sebe mohu říci, že se zhotovitelem
VERSANA s.r.o. byla naprostá spokojenost a vše proběhlo dle
termínů a i kolaudace byla naprosto bez závad. Nyní už prostory slouží zaměstnanců a na uskladnění techniky, která pomalu
přibývá (letos se např. zakoupil přívěsný vozík za automobil). A co se zbytek kulturního domu? V současné době probíhají
projektové práce na dokončení II. nadzemního podlaží – bývalého sálu a to na „Turistické obslužné centrum“ s udržitelností
3 roky (rozpočet cca. 4,7 mil, což by bez dotace opravdu nešlo) a po třech letech se případně udělá změna užívání, na což
myslí už i současný projekt. V rámci projektu tam budou sprchy, plošina pro imobilní, udělá se zadní stěna fasády, záchody,
komplet rozvody v horní části, stropní konstrukce atd.

Upozornění pro provozovatele kotlů

Město Česká Lípa, odbor životního prostředí

Na začátku nové topné sezóny připomíná odbor životního prostředí Městský úřad Česká Lípa provozovatelům
stacionárních zdrojů tepla jejich novou zákonnou povinnost.
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v § 17 povinnosti provozovateli
stacionárního zdroje provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva s tepelným příkonem od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, včetně teplovodních kamen a krbů s teplovodními výměníky. Nerozhoduje
přitom, zda zdroj používáte jako hlavní zdroj tepla 4 dny v roce nebo každý den. Příkon kotle si může spočítat každý sám,
stačí vydělit výkon kotle jeho účinností a vynásobit 100.
Povinnost provozovatelům těchto zdrojů začíná platit od 1. ledna 2017. Od tohoto data musí na vyžádání orgánu ochrany
ovzduší obce s rozšířenou působností provozovatel předložit doklad o provedení této kontroly vystavený odborně
způsobilou osobou, která potvrdí, že uvedený stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a zákonem na ochranu ovzduší. Kotel na pevná paliva tak musí projít revizí již do konce roku 2016. Ke kontrole
je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle, která je držitelem oprávnění. V případě, že se váš
typ kotle již nevyrábí, je třeba najít kotel konstrukčně podobný. Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným
osvědčením. Kontakt na autorizované osoby lze získat u výrobců kotlů nebo na internetových stránkách
(např. www. aptt.cz, záložka kontroly kotlů). Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle. V případě,
že po výzvě orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností, nebude doklad předložen, dopouští se provozovatel
zdroje přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 20 tis. Kč.
Díky kontrole odborníka získáte jistotu, že kotel bude v zimě fungovat úsporně a bezpečně. Pozornost je třeba věnovat
před zimou nejen kotli, ale i stavu komína. Novela zákona o ochraně ovzduší umožňuje orgánu ochrany ovzduší obce
s rozšířenou působností provádět kontrolu zdroje vytápění, zda je k vytápění používáno palivo doporučené výrobcem
kotle.
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Dotek historie

M. Smolík

Nově objevené historické snímky a soukromý archiv
Mám vždy velkou radost, když se mi podaří získat nějaké nové snímky z historie obce – potěší to mé srdce badatele.
Na prvním snímku je dům č. popisné 102, jehož majitelem byl Franz Henke, řezník a hostinský (je uveden na výpisu majitelů
domů z roku 1924).

Potěšila mne i paní Alena Koldová st. a paní Milerová. Děkuji za poskytnutí fotografií z jejich rodinného archivu.

Další fotografie najdete na www.pertoticepodralskem.cz

Úprava zatáčky „rakvárna“

M. Smolík

K problematice vysoké nehodovosti v zatáčce u „rakvárny“
proběhla Dopravní snídaně s BESIPEM, kam jsem psal na začátku
roku i své vyjádření za obec.
Npor. Bc. Martin Markl, vedoucí dopravního inspektorátu Česká
Lípa podotkl, že tento úsek má svoji historii. Zhruba 3 roky zpátky
Krajský úřad Libereckého kraje ve spolupráci s německou stranou
zpracoval projekt, který tento úsek také hodnotil. Nízkonákladová
a jednoduchá řešení v tomto úseku již byla aplikována
a nepomohlo to. Momentálně již zbývá pouze zásadnější změna
např. výměnou povrchu nebo stavební úpravou. Výstupem je,
že nyní probíhají projektové práce na přestavbu toho úseku a realizace bude nejspíše již příští rok. Počet nehod šetřených
Policií ČR skupinou dopravních nehod za posledních 5,5 let celkem 28x z toho 39 lehkých zranění.
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Z činnosti místních spolků a Kamelotu

M. Smolík, P. Selinger

Z činnosti mysliveckého spolku v Pertolticích pod Ralskem

P. Selinger

Myslivecký spolek SVORNOST Pertoltice pod Ralskem, který se transformoval z původního mysliveckého sdružení Svornost
Pertoltice pod Ralskem v lednu letošního roku, hospodaří v katastrech obcí Pertoltice pod Ralskem, Mimoň, Noviny pod
Ralskem, Boreček, Bohatice a Velký Grunov. V současné době provádí v honitbě Pertoltice výkon práva myslivosti celkem
19 členů na ploše 1410 ha převážně polní plochy s menším zastoupením lesa a vodní plochy. Honitba je pronajatá od Honební
společnosti Pertoltice pod Ralskem, což je společenství vlastníků honebních ploch, nebo jejich zástupců.
Jak již složení a zastoupení jednotlivých druhů ploch v honitbě napovídá, jedná se o honitbu v současné době intenzivně
obhospodařovanou, ve které se nachází zvěř spárkatá- srnčí, vysoká, dančí a černá. V posledních letech je na ústupu zvěř
drobná. V této kategorii zvěře hospodaříme především s divokou kachnou, zajícem polním-v posledních letech jeho stavy
mírně stoupají, s bažantem, u kterého je čím dále tím více složitější v současnosti zaznamenat výskyt divoké populace
v krajině. V honitbě Pertoltice se můžeme setkat i s některými vzácnějšími druhy zvěře-celá řada ptactva zpěvného, dravců
a podobně. V neposlední řadě je zastoupena i skupina zvěře škodící myslivosti jako je liška, jezevec, v letech posledních
pak mýval severní a mývalovec kuní. V letošní zimě 2015-2016 byl zaznamenán i určitý náznak výskytu vlka v podobě několika
stržených kusů srnčí zvěře v oblasti lokality Boreček pod letištěm, nicméně vizuálně zde nebyl spatřen.
Činnost a náplň práce našich členů
se neodvíjí pouze od lovu
samotného, jak je dnes mnohde
prezentováno, ale od téměř
každodenní ochranu přírody a
krajiny a jejích obyvatel. V letních
měsících se zabezpečuje zásoba
krmení na období strádání, probíhá
téměř
celoroční
sledování
zdravotního stavu zvěře, s tím
souvisí předkládání léčiv a
medikamentů, provádí se ochrana
zemědělských kultur před škodami
působených zvěří, provádí se
činnost omezující ztráty na zvěři,
především pak mláďat v době
senosečí, probíhá výcvik loveckých
psů potřebných pro výkon práva myslivosti, mimochodem počty psů pro jednotlivá sdružení ukládá přímo zákon, ošetřují se
krmná zařízení a soliska a udržují se v provozuschopném stavu. Budují se a udržují v bezpečném stavu lovná zařízení. Vedle
této činnosti plně spolupracujeme s vlastníky a nájemci zemědělsky obhospodařovaných ploch v oblasti ochrany kultur,
ale i pořádáním brigád na sběr kamene a podobně. V kroužku mladých myslivců si pak pod vedením naší členky Karly
Peschelové vychováváme naše budoucí nástupce.
Nedílnou součástí naší každodenní práce je pak i lovecká kynologie, kde musíme dodržovat počty loveckých psů pro honitbu,
kterou nám mimochodem ukládá zákon, zároveň i s druhem předepsaných složených zkoušek pro daná plemena a potřeby
výkonu práva myslivosti.
Pozadu nezůstáváme ani v oblasti kultury. Každoročně se snažíme pořádáním tradičního plesu vstupovat do podvědomí
široké veřejnosti, za zmínku stojí i myslivecké kulinářské hody.
Jak jistě vidíte, samotný lov je pouze jednou ze součástí naší bohaté činnosti a je zaměřen především na odstranění z chovu
zvěře nemocné a slabé, nadále do chovu nevhodné, na zvěř působící škody na zemědělských kulturách a na lov zvěře škodné.
Mimo tuto činnost pak celá řada z členů absolvuje různá školení a zkoušky, kde zdokonaluje své vědomosti a znalosti, velice
úzká spolupráce je pak v oblasti součinnosti se Státní veterinární správou.
Jak jistě vidíte, provozování myslivosti není pouze o „nošení zeleného kloboučku a flinty přes rameno“, ale je to opravdu
pořádný koníček, se kterým jsem Vás chtěl alespoň „v kostce“ seznámit.
S mysliveckým pozdravem Lesu a Lovu zdar Selinger Petr, myslivecký hospodář MS SVORNOST Pertoltice.
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Rybářský kroužek a místní rybáři
Místní rybáři se také velmi činí a úspěšně se zapojují do dění
v obci. Každý pátek je pro děti rybářský kroužek od 16:00
hodin pod vedením Petra Saláta. Na jaře v rámci zahájení
rybářské sezóny proběhly závody, kterých se účastnilo
32 závodníků. Dále proběhly letní závody, které trvaly přes
noc. Tyto letní závody byly více směřované na děti a ještě
více navštíveny. Sešlo se 24 dospělých závodníků a 16 dětí.
Podařilo se vytáhnout 31 kaprů, 3 amuři (nejdelší 62cm) a
další měřené rybičky. Během letních závodů měly děti
zdarma guláš a pití včetně snídaně.
Petrův zdar!

Kamelot a prázdninové výlety

Věra Slánská

Přišel ten správný čas na rekapitulaci roku 2016. I náš
kroužek Kamelot pořádal po celý rok různé aktivity.
Scházíme se v úterý na cvičení, kde protahujeme
tělo, hrajeme různé pohybové hry a soutěže. Děti si
po cvičení odnášejí drobné pamlsky. Ve čtvrtek
máme řemeslnou dílnu, kde podle ročních období
kreslíme, střiháme, lepíme, vyrábíme dárečky a
mnoho dalších věcí. Na jaře jsme zdobili vajíčka a
vyráběli čepičky na vajíčka. O letních prázdninách si
děti i rodiče užívali výletů na zříceninu Děvín,
Hradčanské vodopády, ZOO Liberec a království
řemesel v Ostré, kde si děti vyráběly svíčky, mýdla,
naučily se drátkovat, vyrobit měšec, nebo si zastřílet
z luku.
Na podzimní vycházce jsme si nasbírali plody a listy, ze kterých pak děti vyrobily krásné dekorace. V současné předvánoční
době, nacvičujeme koledy, které děti zazpívají na rozsvícení stromečku v našem kostelíčku. V prosinci přijde Mikuláš a čerti
s nadílkou. A na závěr trochu plánování. O letních prázdninách bych chtěla nabídnout dětem, rodičům i prarodičům pobyt
u moře. Včas se dozvíte kdy, kde a kam se pojede. Touto cestou děkuji panu starostovi a všem, kdo se podíleli
na přípravách akcí. S dětmi se těšíme na Nový rok v Kamelotu a všem přejeme krásné svátky a šťastný Nový rok.
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Připravované dotační projekty 2017

M.Smolík

Centrum služeb pro turisty
V současné době probíhají projektové práce a stavební řízení u příslušného stavebního řízení na dokončení II. nadzemního
podlaží – bývalého sálu a to na „Centrum služeb pro turisty v č.p. 87 Pertoltice pod Ralskem“ s udržitelností 3 roky (rozpočet
cca. 4,49 mil, což by bez dotace opravdu nešlo) a po třech letech se případně udělá změna užívání, na což myslí už i současný
projekt. V 1.NP bude obnoven po částečném zřícení schodišťový prostor. Ostatní místnosti 1.NP nejsou dotčeny navrženými
stavebními úpravami. V rámci stavebních úprav pro změnu v užívání bude provedeno nové železobetonové tříramenné
schodiště se zrcadlem, do kterého bude umístěna svislá zdvihací výtahová plošina zajišťující bezbariérový přístup do 2.NP.
Ve 2.NP budou vyzděny nové pórobetonové příčky, do kterých se osadí nové dveře, provedou se povrchové úpravy podlah,
stěn a stropu. Nad prostory 2.NP se provede nový zavěšený sádrokartonový podhled. Pro nové dispoziční uspořádání
a využití místností se provedou nové vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace, silno a slaboproudé elektroinstalace a vytápění
vč. osazení zařizovacích předmětů, elektrozařízení a otopných těles. Tuto akci bez dotace nepůjde financovat a o dotaci se
bude žádat u Ministerstva pro místní rozvoj na přelomu 2016/2017.

Chodník u sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty
Předmětem projektu je návrh bezbariérové trasy v obci Pertoltice pod Ralskem pro pohyb chodců,
který začíná na začátku obce směrem od města Mimoň a navazuje na stávající chodník na mostě
ev. Č. 2708-1 přes Panenský potok. Při návrhu bylo uvažováno, že chodník na začátku obce bude
navazovat na plánovaný chodník do města Mimoň. V obci je uvažováno s další výstavbou chodníků
pro celistvost bezbariérové trasy. Návrh chodníku je umístěn podél silnice III/2708 a je rozdělen
do tří tras (etapa v rámci centra obce u obecního úřadu je rovněž rozpracována, ale její realizace se
zkomplikovala z důvodů námi neovlivnitelnými a budeme usilovat o změnu projektanta).
Předpokládaný termín realizace je 6-11/2017 a to pokud se pořadí získat dotaci od Státního fondu
dopravní infrastruktury.
S projektem etapy chodníků v centru souvisí I připravovaná lávka od kulturního domu k rybníku,
kde se v současné době projektant zasekl na nových požadavcích Povodí Ohře s.p.

Malotraktor
Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na malotraktor ze Státního
zemědělského intervenčního fondu s možnou výší dotace 50%. Jde o něco podobného, jako mají
například v Novinách pod Ralskem s dalším příslušenstvím – zadním návěsem, přední shrnovací
radlicí a rotační dvoububnovou sekačkou.

Další „drobné“ dotační i nedotační investiční záměry na rok 2017, 2018
Rozhodně pokračovat v opravách místních komunikací. Dokončení opravy sloupu Panny Marie
Immaculaty – zhotovení sochy. Oprava fasády Kaple sv. Prokopa. Realizace rozšíření veřejného
osvětlení, na které již máme povolení. Dokončení hřiště včetně oplocení u obecního úřadu,
kde čekáme na vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, neboť obec dávala žádost o odkoupení
sousední parcely. Dokončení sportovního hřiště včetně malého podia u rybníka. A další drobné záměry - např. informační
tabule k památkám, vylepovací plocha u obecního úřadu atd.

Splatnost místních poplatků
V tomto roce dle obecně závazných vyhlášek byla splatnost místního poplatku ze psů do 31. března 2016 a místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
I. splátka do 28.2.2016 (II. splátka do 30.6.2016; pokud nebyl uhrazen poplatek uhrazen jednorázově do 30.6.2016).
Pokud došlo ke změně, tak i tuto je nutno oznámit do 15ti dnů, např. úmrtí psa, jinak poplatková povinnost nadále trvá.
Pokud si nejste jisti, zda náhodou nejste dlužníky, tak je možnost si to ověřit na obecním úřadě.
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Kupole Kaple sv. Prokopa vydala svá tajemství

M. Smolík

V rámci rekonstrukce střechy Kaple sv. Prokopa vydala kupole na hlavní
věžičce svá tajemství. Po poradě s Vlastivědným muzeem a galerií v České
Lípě proběhla podrobná fotodokumentace včetně překladu listin a poté
budou listiny navráceny ve vodotěsné schránce a to současně s instalací
nového kříže.
V kupoli se našly tyto listiny:
Pozvánka na společenský bál v sobotu 20. ledna 1892 v sále p. Heinricha
Domse v Pertolticích.
Výtisk novin Rumburger Zeitung č. 55 z roku 1892.
Pamětní list ke zvonu. Z toho níže částečně cituji.
V roce 1746 za panování velké císařovny Marie Terezie byla obcí Pertoltice postavena na místě, kde nyní stojí dům čp. 76,
zvonice s při ní se nalézající světničkou. Podnět k této stavbě dal pro tuto obec nezapomenutelný čestný muž Christov
Schrötter, majitel hospodářství čp. 34, když obci Pertoltice zakoupil z vlastních prostředků první zvon a k tomu pro jeho
udržování v dobrém stavu založil fond ve výši 36 zlatých 30 krejcarů.
Že byl tento [zvon] odlit v Praze, podává on sám neslábnoucí důkaz, neboť na jeho vnější straně stojí napsáno: Valentin
Lissiack mne odlil v Praze 1746.
Podle atestátu zaslaného se zvonem byl tento vysvěcen na počest sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána a sv. Prokopa Jeho
Veledůstojností panem Wenzelem Gabrielem Casparem, prelátem řeholních kanovníků řádu premonstrátů a opatem kláštera
Milevsko při královské kanonii Strahov v Praze čili Hoře Sion dne 4. října 1746.
Každý den nyní volá tento zvon obyvatele Pertoltic ráno k denní práci, v poledne k modlitbě a večer k odpočinku.
V roce 1866 bylo na podnět mlynářského mistra pana Johanna Liebische
v Pertolticích čp. 71 při pohřbu jeho tchyně poprvé při takové příležitosti
zvoněno, když si k tomu vyprosil povolení děkanského úřadu v Mimoni.
Nadále zůstal také tento zvyk zachován.
V roce 1892 z neznámých příčin tento zvon praskl na dva kusy a obec
Pertoltice viděla jako potřebné pořídit nový zvon. Na zasedání obecního
výboru dne 17. ledna 1892 bylo tedy také pořízení nového zvonu jednohlasně
odsouhlaseno a komise shledala zvonici zcela zchátralou, načež současný
majitel domu čp. 76 službu zvonění spojenou obcí s tímto domem proti obnosu
25 zlatých rakouské měny odmítl. Bylo rozhodnuto zřídit novou zvonici
na obecním domě čp. 135 v Pertolticích. [obecní dům čp. 135 se zvonicí v
pozadí na fotografii vpravo]
To se také v době od 12. do 18. července 1892 stalo, a sice byla tato postavena
na náklady obce tesaři Josefem Fiedlerem, Heinrichem Fiedlerem a Antonem
Holzem.
Nový zvon byl 24. července 1892 zavěšen do nové zvonice a od toho dne
předán svému účelu.
Tento zvon byl odlit v roce 1892 Juliem Richardem Heroldem v Chomutově a
obec za něj zaplatila následující … 178 zl. 28 kr. …
… Obec Pertoltice čítá v současnosti 136 domů a jedno číslované staveniště
se 786 obyvateli (podle posledního sčítání lidu z roku 1890).
V obci jsou 3 kupecké krámy, 2 pekaři, 1 mlýn, 1 kovárna, 3 cihelny, 3 užívané sklady lomového kamene, 1 sklad štěrku
a 1 hrnčířství s výrobou kamen…
Je tedy pravděpodobné, že po postavení kaple v letech 1907-1908 byl zvon přenesen do věžičky kaple a tyto dokumenty
tam uloženy.
Celé znění textu včetně fotokopií je možno vidět na obecním úřadě.
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Pertoltický Halloween
Bílá paní, loupežník Rumcajs s Mankou,
Karkulka s vlkem, Sněhurka s trpaslíkem,
vodník, čarodějnice, bludička, čert a další
postavičky včetně dobrovolníků připravili
nádhernou atmosféru během Halloweenu
a to pro rekorních devadesát dětí. Na děti
čekalo několik soutěžních stanovišť a v cíli
na hřišti občestvení včetně opíkání buřtů.

Vážení čtenáři,
rok 2016 je skoro za námi a lidé ke konci roku, když se blíží Silvestr, vyjma bujarého veselí, také občas bilancují. Přemýšlí,
jestli ten starý rok byl dobrý, nebo byl špatný, co se mohlo udělat lépe a co se nepovedlo. Pokud bych se měl už nyní
ohlédnout zpět za rokem 2016, tak je to hned několik věcí, které mne opravdu těší a to „rozhýbání“ obce do několika
investičních akcí a několik získaných dotací, neboť díky nim obec vzkvétá a bez nich nelze realizovat některé projekty
vzhledem k rozpočtu obce. Dále mne těší kulturní a společenský život v obci, který stmeluje naši obec, a naše akce jsou už
tak oblíbené, že na ně jezdí i z okolích obcí. Děkuji všem za podporu, příspěvky, rady a někdy i kritický pohled, neboť i kritika
může být hnacím motorem. Přeji Vám všem veselé Vánoce a veselého Silvestra, úspěšný vstup do Nového roku a zejména
pohodu po celý rok 2017.
Martin Smolík, místostarosta

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: Bc. Martin Smolík. Příspěvky, dotazy, názory vhazujte
do schránky obecního úřadu nebo posílejte na adresu starosta@pertoltice.cz nebo mistostarosta@pertoltice.cz
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