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Dobrý den vážení spoluobčané,

Nadcházející události
15. července
Zvěřinové hody u kulturního domu

Již delší dobu zvažuji téma úvodního slova pro tento občasník. V dnešním
aktuálním čase bychom se měli zaobírat něčím příjemným co nám navodí
atmosféru nastávajícího léta, období zasloužených dovolených. Zcela jistě Vám
všem popřeji z tohoto místa překrásné prožití tohoto období, nicméně ve svém
úvodním slově se musím, a především chci, zaobírat tím, co nás všechny velice
zatěžuje a stojí nemalé finanční prostředky jak každého jednotlivce, tak i obecní
kasu a tedy výrazně zatěžuje celkový rozpočet obce v kategorii výdajů. Touto
výdajovou položkou jsou finance potřebné pro hospodaření obce v oblasti
odpadového hospodářství.
Není cílem tohoto mého pojednání uvádět zde jednotlivé výše výdajů v průběhu
celého roku, věřte však, že se jedná o částky dosti vysoké, které pokud by se
nám všem společnou snahou podařilo snížit, nebo alespoň optimalizovat, mohly
by tyto finance být použity tam, kde by to obyvatelé více využili a pocítili,
například k opravě cest, rozšiřování veřejného osvětlení, v neposlední řadě
i podpory kulturního života v obci.
Obec je ze zákona povinna umožnit obyvatelům řádnou likvidaci odpadů
v jednotlivých jeho kategoriích. Jednou týdně je prováděn svoz tuhého
domovního odpadu, v obci je realizován svoz bioodpadu, na podzim a na jaře
jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery na likvidaci nepotřebného odpadu
větších rozměrů, dvakrát do roka je občanům umožněn sběr nebezpečného
odpadu, v obci jsou na určených místech umístěny nádoby na sběr tříděného
odpadu, občané mají možnost využívat kontejner na nepotřebné oděvy a obuv
i nádobu na kovový drobný odpad. Výše poplatku za využívání těchto služeb je
stanovena na částku 500,- Kč na občana, u rekreačních objektů pak na částku
500,- Kč za objekt, občané nad 75 let věku jsou od poplatku osvobozeni zcela,
občané mohou využívat i slevy na poplatcích na základě vlastnictví průkazů
vydávaných na základě posouzení jejich zdravotních omezeních. U nádob
na bioodpad pak mohou občané za určitý poplatek využívat službu svozu nádob
přímo od nemovitosti. Pokud jste pozorně četli předchozí řádky, určitě uznáte,
že rozsah služeb za uvedené ceny je opravdu dosti široký, bohužel zde musím
konstatovat, že se najdou i tací, kteří za celý rok nedokáží stanovený poplatek
uhradit a prakticky tedy parazitují na nás všech. Bohužel zákon takového osoby
ještě ve své podstatě chrání a neumožňuje nám zveřejňování platičů či neplatičů
těchto základních poplatků, exekuční vymáhání pak zatíží ještě více obecní
rozpočet, nicméně i tyto kroky budou v blízké době proti „neplatičům“ učiněny.

21. července
Noční rybářské závody u rybníka
Pohoda

4. srpna
ZOO Dvůr Králové odjezd v 08:00 od
obecního úřadu - bližší informace
uvnitř v čísle

Obecní úřad
Pokladní a úřední hodiny
pondělí
08:00-12:00 13:00-15:00
úterý
zavřeno, tel. 724 181 524
středa
08:00-12:00 13:00-17:00
čtvrtek
08:00-12:00 12:30-14:00
pátek
08:00-12:00 12:30-14:00
Mimo úřední hodiny jsme dostupní
na uvedených telefonních číslech
Starosta: Petr Selinger
starosta@pertoltice.cz
724 181 524
Místostarosta: Bc. Martin Smolík
mistostarosta@pertoltice.cz
775 062 515
Pokladna, podatelna: Nina Smolíková
777 339 293
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Každý si musí uvědomit, že žije v určitém společenství lidí a měl by přijmout jeho zákony a pravidla, které jsou platné,
a pokud tak neučiní, musí zákonitě pocítit určitou represi za své chování.
Obec se otázkou hospodaření a nakládání s odpady v poslední době velice intenzivně zaobírá, zvažuje možnosti
spolupráce v této oblasti s okolními obcemi, hledá cesty i jak zvýhodnit ty z nás, kteří plně využívají třídění domovního
odpadu, ty z nás, kteří chápou i otázku nutnosti ochrany našeho životního prostředí.
Jak jsem již uvedl, odpadové hospodářství zatěžuje obecní rozpočet nemalou finanční částkou, kterou právě naším
zodpovědných přístupem v oblasti řádného a poctivého třídění odpadu můžeme ovlivnit a snížit.
Chtěl bych zde, z tohoto místa poděkovat všem z vás, kterým tato oblast není lhostejná. Chtěl bych poděkovat i těm, kteří
jste už svůj postoj k této problematice dali najevo i svou účastí v rámci akce „Ukliďme příkopy“ a aktivně se podíleli
na zlepšení vzhledu naší obce. Množství sebraného odpadu při této akci nebylo zanedbatelné, druhým a velice důležitým
faktorem pak byla i otázka výchovná, sešli se zde babičky, dědové, maminky a tatínkové se svými potomky a společnými
silami se zasloužili o zlepšení vzhledu Pertoltic pod Ralskem.
Otázka odpadového hospodaření obce je určitě prostor na obšírnou a širokou diskuzi, budu velice rád, pokud vnesete
do této problematiky své názory, podměty a poznatky, pokud společně učiníme taková rozhodnutí, která přinesou jednak
finanční úsporu a hlavně pak ochrání životní prostředí.
Na závěr si Vám všem dovoluji ještě jednou popřát krásné prožití nastávajícího období letních měsíců a dovolených, dětem
pak příjemné prožití prázdnin.
Selinger Petr, starosta obce

FK Pertoltice prožili nejúspěšnější sezónu novodobé historie

P. Miler

„Tak jsme první, no a co...“. To je věta, která prvně zazněla po několika málo kolech, a to bezmála před rokem. To se psal
srpen 2016 a začala, stejně jako každý rok, nová fotbalová sezona. Na začátek, nijak zvláštní. Stejná ves, stejný plac, sem tam
nějaká posila v mužstvu, stejné vedení. Kdo by jen tušil, že po třech kolech, třech výhrách, se to rozejde. A rozejde, jak se
říká „jako po drátku“. Nikdo si nedokázal ani přestavit, myslím, že ani pomyslit, že by se celý rok vyvedl tak náramně.
Podzimní neporazitelnost FK Pertoltic zdobila titulky místních novin a soupeři se předháněli, kdo bude mít první skalp
rozjetého parního válce. Vítězný pokřik se přenesl z kabin na hrací plochu, tak abychom byli blíže Vám, divákům. A na konci
podzimu jsme se vezli jako páni. Nádhera. Přesto, že výsledky v zimní přípravě nenaznačovali nějak oslnivé pokračování
spanilé jízdy, prvním jarním kolem tento dobře namazaný stroj jel dál. Snad symbolicky na datum odletu čarodějnic odlétla
i ona neporazitelnost a první body. Avšak i další kola jsme si užívali hru, bodový
náskok a stále i pokřik opěvující první příčku. Stalo se tak, a to už nám nikdo
nevezme, že společně s Vámi diváky, přáteli, kamarády, a i několika malými
obdivovateli jsme oslavili tu nejúspěšnější fotbalovou sezonu, završenou tím
„nej“. Postupem! Novodobá historie fotbalu v Pertoltcích, píšící se od roku
1999, zaznamenala několik úspěchů. Dovolím si ale tvrdit, že tento úspěch by
se v kronice mohl zapsat zlatým písmem. Zlaté, první místo bylo završeno
krásnou metou 71. bodů s úžasným počtem 109. vstřelených branek.
A tak… „Tak jsme první, no a co…“ Letošní sezona nám začne zanedlouho, trochu
paradoxně skoro na den přesně jako před rokem. Stejná ves, stejný plac.
A symbolicky přivítáme v prvním zápase onoho prvního přemožitele, Polevsko.
A jaká že to letos bude věta po několika málo kolech? Nevím, ale prosím, pojďte
do toho znova s námi vždyť pro nás je to fajn být v tom dění s Vámi všemi.

Nejbližší zápasy
19.8.2017

17:00 Pertoltice - Polevsko

27.8.2017

15:00 Jezvé - Pertoltice

2.9.2017

17:00 Pertoltice - Jestřebí
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Realizované a připravované projekty v roce 2017

M. Smolík

Dostavba kulturního domu – centrum služeb pro turisty
Jak už jsme Vás dříve informovali, tak byla
podána žádost o dotaci na turistické
centrum, tj. dostavba II. nadzemního
podlaží.
Na základě výsledku jednání výběrové
komise Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech vydala
ministryně pro místní rozvoj rozhodnutí
č. 26/2017 ze dne 13. 6. 2017, kterým byl
schválen návrh na poskytnutí dotace
z
podprogramu
„Rozvoj
základní
a doprovodné infrastruktury v cestovním
ruchu“ pro žádost o dotaci s názvem
„Centrum služeb pro turisty Pertoltice pod Ralskem“, žadatele: Obec Pertoltice pod Ralskem. Navržená maximální dotace je
2 314 467 Kč. Proběhlo zadávací řízení (veřejná zakázka) a zastupitelstvem byl vybrán zhotovitel. Práce jsou v plném proudu.
Udržitelnost projektu je tři roky 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. Bez dotace by se to nejspíš nikdy nedostavělo a proto jsme šli touto cestou.
Pro turisty i místní jsme se rozhodli obnovit “inventář” a tak u úřadu bude nova vylepovací plocha, která nahradí tu
dosloužilou a pak připravujeme informační tabule k památkám. Dojde i na odpočinková místa a tak přibudou na několika
místech lavičky.

Oprava fasády Kaple sv. Prokopa
V loňském roce, 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 těchto dotačních žádostí je většinou
převis poptávky a hle ono to vyšlo, tak jsem letos opět požádal
a můžeme se těšit na novou fasádu Kaple sv. Prokopa
s maximální výší dotace 185.189,-Kč. Termín realizace projektu
do 9/2018.

Oprava místních komunikací ve vlastnictví obce
Opět jsem zpracoval po souhlasu zastupitelstva žádost o dotaci
(maximálně 300.000,-Kč) na opravu komunikací – minimálně
1330m2. Snad se zadaří a opraví se v rámci II. etapy zbývající
část, tj. naváže se na loňskou opravu až k cestě na hřiště
(křižovatce). Zda bude žádost úspěšná se dozvíme v těchto
dnech. Termín opravy je dle projektu do 12/2017.

Otevřený přístřešek u rybníka
Když jsem psal tuto dotační žádost na otevřený přístřešek o výši
dotace maximálně 200.000,-Kč, tak se přiznám, že jsem nevěřil,
že by to mohlo vyjít, neboť je převis poptávek na tento druh
dotací. Na tento přístřešek včetně dalších prvků ke hřišti už
máme územní rozhodnutí o umístění stavby ze srpna 2016.
Prostě se to zkusilo a ono to vyšlo. Termín realizace je do 9/2018,
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takže času máme dostatek. Čeká nás obdobně jako u fasády Kaple sv. Prokopa veřejné zakázky – vysoutěžení co nejnižší
ceny a následně realizace.

Restaurování plastiky Panny Marie Immaculaty
Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty je nemovitou kulturní
památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod
číslem rejstříku 14949/5-3151. Dala ho postavit Rodina Michaela Ulricha,
krejčího z Pertoltic, který zemřel 22.5.1979.
Mám radost a to, že mi vyšly hned dvě dotační žádosti. Záměr je
provedení restaurování a doplnění poškozené plastiky Panny Marie
Immaculaty. Chybějící části (hlava a trup) budou vysekány z pískovce
stejné struktury a barevnosti a budou provedeny dle dobových analogií
a to na stávající torzo sochy. Od Ministerstva kultury 90.000,-.Kč
a od Libereckého kraje 40.000,-Kč. Termín předání díla je v říjnu 2017.
Vlastní podíl obce na tomto projektu je pouze 3.300,-Kč. Veškeré práce
proběhnou pod dohledem památkářů.
Na čelní straně hranolovitého soklu je nápisové pole s tesaným nápisem
/chronogramem/ v latině:
PraepotentI CoeLIterrae Ve DoMInae es perpetVVs fonon et GlorIae
“Všemohoucmu pánu nebes i země buď věčná čest i sláva”
Na zadní straně hranolovitého soklu je nápisové pole s tesaným nápisem
/chronogramem/v latině:
MIChaeL VIIrICh pIé obIItet abIIt hoCaCCeptae patrIa reLIqVVIt
“Michael Ullrich zemřel jako spravedlivý a rodná země přijala jeho
ostatky”
Datace dle obou chronogamů 1720.
Jedná se o jedinou kulturní památku ve vlastnictví obce Pertoltice
pod Ralskem, jenž má významný místní význam.
Níže foto po nehodě z 6. února 2013 a po dokončení I. etapy restaurování
z roku 2015.
Soška byla v úschově mimoňského faráře Horniaka (dle jeho vzpomínek
asi třicet let) a sochaře Václava Snížka, který již v 90. letech prováděl
opravu (foto vpravo) společně s obcí, na kterou navázal současnou
rekonstrukcí v roce 2015 a nyní při restaurování a doplnění poškozené
plastiky Panny Marie Immaculaty.
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Dotek historie

M. Smolík

Opět se mi podařilo získat novou pohlednici, tak se o ni podělím a vlevo je čp. 161.

Pokud máte nějakou podobnou a podělíte se, tak budu rád.

Úprava zatáčky „rakvárna“

M. Smolík

Tak to netrvalo dlouho a dočkali jsme se stavebního ruchu
a investice do silniční sítě ze strany Libereckého kraje a to v zatáčce
u „rakvárny“. Stavba zahrnuje opravu silnice II/270 v délce 519 m
formou pokládky emulzního mikrokoberce. V rámci akce dojde
k vybavení silnice bezpečnostními prvky, dopravním značením.
Bude vyřešeno odvodnění komunikace. Jedná se především
o povrchové úpravy stávající vozovky, které zajistí lepší
protismykové vlastnosti vozovky, včetně opravy příčných trhlin
na vozovce. Vyvolanou investicí opravy nastane kompletní
rekonstrukce dvojice stávajících propustků pod komunikací, které
zajišťují odvodnění levého příkopu a zájmového území na pravou
stranu komunikace a dále do přirozené vodoteče Ploučnice.
Počet nehod šetřených Policií ČR skupinou dopravních nehod za posledních 5,5 let celkem 28x z toho 39 lehkých zranění.
K dopravě v obci máme z řad občanů pár připomínek, resp. žádostí na úmístění zpomalovacích prahů. Ke všem
natypovaným lokalitám jsem vyžádal stanovisko Policie České republiky a u komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje
i stanovisko Krajské správy silnic Libereckého kraje. Vyjádření již máme a k tomuto tématu proběhne v letních měsících
veřejná schůze.
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Osazení nového kříže na kapli sv. Prokopa

M. Smolík

V neděli 30.4.2017 došlo ve spolupráci se sborem
dobrovolných hasičů Stráž pod Ralskem, kterým patří velký
dík, k osazení nového kříže s pozlacenými prvky na Kapli sv.
Prokopa. Celá akce se protáhla na tři hodiny, neboť velké
úskalí bylo dostat plošinu ke kapli, protože z druhé strany
u komunikace je elektrické vedení. V průběhu se zjistilo,
že nosná tyč původního kříže je značně zkorodovaná a tak
došlo i k výměně této tyče. Kříž u uměleckého kováře
Viktora Židlického objednala obec po loňské rekonstrukci
střechy a klempířských prvků. Kříž je z nerezu a zlacené
prvky jsou v hodnotě 5.200,-Kč. Původní listiny (nalezené
při rekonstrukci – viz dřívější článek) byly vráceny
do kupole a bylo přidáno poslední číslo občasníku obce.
Poděkování patří Milanovi Stehlíkovi a Davidovi Průšovi
za osazení kříže. I já jsem se podíval nahoru
a udělal pár fotografií – výhled byl nádherný.

Jarní rybářské závody a pozvánka na noční chytání
Před začátkem sezóny proběhly už tradiční rybářské závody na rybníku Pohoda. Bylo připraveno několik cen a to jak
pro děti, tak pro dospělé. Každý kdo chytil měřenou rybu, tak dostal cenu :-) A kdo nechytal, tak se aspoň sešel se sousedy
a dal si nějaké to občerstvení. Už nyní se můžete těšit na noční chytání a to 21. července 2017 od 19:00 do 09:00 22. července
2017. Hodnotné ceny – 1. dospělý – kamera do auta a rybářské potřeby a 1. dítě – rybářské potřeby. Chytání na jeden prut.
Pro rybářský dorost zajištěna večeře i snídaně.
Petrův zdar!
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Připravované dotační projekty

M.Smolík

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).
Zde se bohužel dotačně nezadařilo a tak to zkusíme příští rok znovu! Z oficiální zprávy: “V roce 2017
bylo na SFDI předloženo 411 žádostí o příspěvek v celkové výši cca 1,2 mld. Kč. U všech předložených
žádostí byla pracovníky SFDI provedena kontrola splnění veškerých požadovaných náležitostí a
následně hodnotící komise provedla bodové hodnocení. Výbor SFDI na svém jednání dne 22. 6. 2017
schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI pro rok 2017 na 251 akcí zaměřených na zvýšení
bezpečnosti dopravy v celkové výši 671 848 tis. Kč. Původní rozpočet na zvyšování bezpečnosti ve
výši 250 mil. Kč tak byl navýšen o více než 421 mil. Kč. I přesto, že se jedná o rekordní roční výši
příspěvků na bezpečnost, nebylo možné finančně pokrýt veškeré žádosti, které splnily formální
náležitosti. Žadatelé, kteří neuspěli, budou moci znovu požádat o příspěvek v roce 2018.”

Další „drobné“ dotační i nedotační investiční záměry na rok 2017, 2018
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 (basketbalový koš) včetně otevřeného přístřešku. A nyní se realizuje nová vylepovací plocha
a informační tabule k památkám. O nových lavičkách jsem Vám již psal. Současně probíhá údržba
zeleně, průběžná oprava komunikací, okleštění dřevin atd.

Připomínky a požadavky obce
Každý rok je požadována oprava výtluků na krajské komunikaci, toto mi bylo přislíbeno v 25. týdnu, ale bylo mi sděleno,
že jsou ve skluzu tak 2 až 3 týdny, tak se snad dočkáme. Letos jsem to urgoval i po poškození dvou vozidel, která jsou mi
známa.
Dále mne napadlo zaslat požadavek na Liberecký kraj, což jsem dal na jednání zastupitelstva. Na Liberecký kraj byla odeslána
žádost o zvýšení bezpečnosti chodců v lokalitě zastávek umístěných mimo obec (Pertoltice pod Ralskem, rozc.)
a to autobusové dopravy na silnici II/270 ve vlastnictví Libereckého kraje patřící mezi prioritní silniční síť Libereckého kraje.
Žádost je směřována ke zvýšení bezpečnosti chodců (vybudování přechodu pro chodce, ostrůvku, doplnění vodorovného
značení a osazení baliset).
Pak jsem byl požádán o přejmenování autobusových zastávek - Pertoltice p. Ralskem, statek se změnou na Pertoltice
pod. Ralskem, obecní úřad a Pertoltic pod Ralskem se změnou na Pertoltice pod Ralskem, u viaduktu a v rámci zasedání
zastupitelstva byl odsouhlasen tento požadavek a odeslán na dopravní úřad Libereckého kraje.

Splatnost místních poplatků
V tomto roce dle obecně závazných vyhlášek byla splatnost místního poplatku ze psů do 31. března 2017 a místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
I. splátka do 28.2.2017 (II. splátka do 30.6.2017; pokud nebyl uhrazen poplatek uhrazen jednorázově do 30.6.2017).
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 obci.
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Výlet do zoologické zahrady Dvůr Králové

M. Smolík

Obec Pertoltice pod Ralskem si pro Vás připravila výlet do zoologické zahrady Dvůr Králové
a to 4. srpna 2017 pro všechny rodiče, prarodiče, děti, vnoučata, tetičky … Odjezd bude v 08:00
hodin od obecního úřadu. Obec hradí autobusovou dopravu a vstupy pro děti.
V případě zájmu se nahlaště na obecním úřadě / kapacita omezena.
Těšíme se na Vás.

Bohatický vodojem

M. Smolík

Na katastru Pertoltic pod Ralskem máme dvě kulturní
památky a to všem známý Sloup se sochou Panny
Marie Immaculaty, který je situován u staré poutní
cesty z Pertoltic pod Ralskem do Mimoně z roku 1720.
Tou druhou kulturní památkou je Bohatický vodojem.
Na základě rozhodnutí Ministerstva kultury pod sp. zn.
MK-S 7492/2014 OPP, č. j. MK 62535/2014 OPP ze dne
28. 11. 2014 se stal vodojem v Bohaticích u Zákup
a související vodní dílo (prameniště a potrubí
na území katastru Pertoltic pod Ralskem) kulturní
památkou.
Prameniště leží v lokalitě Čihadla na katastrálním
území Pertoltice pod Ralskem na pozemku p.p.č.
1132. Na členitém lesním pozemku okolo drobné vodoteče jsou
provedeny do terénu zářezy svádějící vodu do pramenné jímky.
Zářezy mají mnohde výšku několika metrů a jsou v terénním reliéfu
dobře patrné. Sestávají z hlavní větve a bočních větví po obou
stranách. Z pramenné jímky vystupuje cca 0,5 m nad terén
přístupová šachta čtvercového průřezu, opatřena kovovými
stupníky.
Pod terénem je umístěna železobetonová jímka mírně obdélného
půdorysu, rozdělená šikmými přepážkami na čtyři komory.
Od zářezů je ocelovým potrubím přiváděna voda z prameniště,
natéká do komor a přepady v příčkách je sváděna do odvodního
ocelového potrubí. V komorách se nacházejí kovové kruhové
ovládací ventily. Potrubí vede z pramenné jímky k vodojemu
po pozemku p. p. č. 1133 katastrální území Pertoltice pod Ralskem
podél místní vodoteče a dále již na katastrální území Bohatice
u Zákup přes pozemky p.p.č. 105/2, 105/1, 641 (cesta), 111/1,
111/2 a 111/3.
Vodojem se nachází na st.p.č. 101 v k. ú. Bohatice u Zákup
na pastvině pod severním úpatím Ptačího vršku (nádrž leží rovněž
pod pozemkem p. p. č. 108/6). Jedná se o železobetonovou
konstrukci zemního vodojemu o obsahu 250 m3. Nadzemní část
je zděná z pálených cihel a opatřená tvrdou vápennocementovou
omítkou. Čelní vstupní průčelí má výrazné architektonické členění
ve stylu pozdní secese. Torzo písmen uchycených nad vstupem
obsahovalo zřejmě dataci 1913. Boky průčelí zvýrazňují šikmé pilíře
(pilastry) s vystupujícím geometrickým dekorem v horní části.
Vstup je orámován pilastry, ukončenými toskánskými hlavicemi
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a římsou. Nad vstupem je hladký rámec opět
s pilastry a plochou římsou. Hlavice a spodní římsa
jsou profilované a zdobené geometrickými motivy
a pletencem. Průčelí ukončuje vysoká atika, která má
na bocích pilastry s oválnými hlavicemi. Na čelní
ploše pilastrů je geometrický pás ukončený vespodu
kartuší s erbem. Na boční průčelí přebíhá pouze
plochá římsa. Hlavní vstup má novodobou ocelovou
výplň. Větrací průduchy nad terénem jsou bez výplní.
Interiér je členěn na vstupní komunikační místnost,
pod kterou je železobetonová odtoková komora.
Přístup do ní je umožněn otvorem v podlaze
a kovovými stupníky na stěně. Podlaha vstupní místnosti má čtvercové dlaždice s mozaikovými a kruhovými motivy. Stěny
a strop jsou opatřeny geometrickou štukovou výzdobou. V komoře v suterénu se nacházejí ve stěně kovová potrubí odtoku
z dvou nádrží a torza manipulačních ventilů, která měla ovládání v přízemí ve vstupní hale. Na tuto místnost navazuje dvojice
valeně zaklenutých sběrných nádrží, přístupných ze vstupní haly betonovými schodišti. Nátok do nádrží se nachází
na opačné straně a je opatřen přívodním potrubím (starší kovové nahrazeno plastovým), ústícím
do čtvercové nádržky. Po obou stranách nádržky jsou dvě boční přepadové komory s otisky po umístění ovládacích ventilů
a potrubí svedeného do obou hlavních nádrží (aktuálně využívána jen jedna). Přístup k nátoku umožňuje za vodojemem
samostatná nadzemní stavba se schodištěm. Rozvod vody směrem do Zákup byl s ohledem na polohu vodojemu pouze
gravitační, nebyl nutné vodu jakkoliv přečerpávat.
Vodovod byl postaven mezi lety 1913-14 městem Zákupy. Finální projednání o výstavbě vodovodu probíhalo v roce 1912
a vodoprávní povolení bylo politickou expoziturou v Mimoni vydáno 23. května 1913. Projektovou dokumentace zpracovala
firma L. Bill & Comp. z Podmokel (dnes součást Děčína). Vyúčtování celé dokončené stavby vodovodu bylo firmou předloženo
městu Zákupy k 31. prosinci 1913. Celkové náklady činily 124 499 Kč 77 h. Kompletně dochovaný projekt i agenda
s rozpočtem řeší i výstavbu předmětného vodojemu. V roce 1936 bylo potrubí z vodojemu do města zesíleno na LT 150.
Ke konci osmdesátých let 20. století, po přepojení Zákup na vodojem Lasvice, byl vodovod ve správě SčVaK předán zpět
městu a je využíván k zásobování koupaliště v Zákupech. Původní vodojem je veden jako možná rezerva v případě výpadku
hlavního zdroje. Zhruba kolem roku 2012 byly starší ventily a části potrubí odcizeny a z důvodu nutnosti urychleného
obnovení funkčního stavu nahrazeny plastovými.
Městský úřad Česká Lípa, úsek státní památkové péče, jako příslušný správní organ památkové péče, ve svém dopise ze dne
17. 7. 2014, č. j. MUCL/148193/2014, vyjádřil s prohlášením předmětné věci za kulturní památku souhlas, a to s následujícím
odůvodněním: „Správní orgán uvádí, že se jedná o regionálně významnou dosud funkční technickou památkou. Obec
Bohatice by ráda zahájila práce na obnově s cílem vrátit tomuto dílu původní genius loci. Obnova tohoto vodního díla by pak
byla součástí komplexní péče obce o památky.
Po dokončení obnovy by mohli občané
i návštěvníci obce obdivovat krásu a um našich
předků ve spojení s krásami přírody, jež tento areál
nabízí. Opravou objektu dojde nejenom k jeho
zachování pro budoucí generace, ale také
k prohloubení vztahu místních obyvatel
a návštěvníků obce k historii a přispěje rovněž
k zachování morálních a kulturních hodnot
spojených s příslušností k obci a regionu.“
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, ve svém
vyjádření č.j. KULK 49859/2014 ze dne 12. 8. 2014,
s prohlášením uvedené věci za kulturní památku
souhlasil. „Výše uvedená stavba vodojemu včetně
souvisejících částí přestavuje typický příklad
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vodohospodářského objektu z počátku 20. století. V rámci dochovaných vodovodních zařízení se jedná o architektonicky
náročně provedenou stavbu, která dodnes plní svoji funkci a slouží tak jako zásobárna vody z prameniště.“
Tip na procházku
Nejlépe je místo přístupné od horní části Bohatic a to od čp. 1 pak podél lesa po vyježděné cestě směrem na sever
nebo z Kamenické cesty směrem k myslivecké chatě (Čihadla) a pak pokračovat směrem do údolí, kde narazíte
na přístupovou šachtu, která je cca 10metrů nad cestou a pak dále podél toku až k vodojemu, který je vpravo na pastvině.

Bohoslužba na svatého Prokopa
V úterý 4. července proběhla tradiční bohoslužba ke svátku sv. Prokopa patrona
obce Pertoltic pod Ralskem. Prokop (* konec 10. století Chotouň – 25. března
1053 Sázava) byl původně světský kněz, později poustevník, spoluzakladatel
a první opat Sázavského kláštera. Svatořečen byl roku 1204. Je patron zemědělců,
horníků a vinařů. Jeho hlavním individuálním atributem je spoutaný ďábel.
A ďábla můžete vidět i u nás v kapli.
Před začátkem mše mimoňský farář vzpomínal na opravy kaple v devadesátých
letech a jak zachránil torzo sochy Panny Marie Immaculaty, které leželo v trávě
u sloupu asi před třiceti lety.
Mše byla zajímavá s účastí nejméně dvaceti lidí a velkým zážitek bylo slyšet hrát
harmonium (harmonium je mnohohlasý vzduchový klávesový nástroj podobný
varhanám), které je na kruchtu (kůr - je vyvýšená konstrukce v zadní části lodi
kaple).
Vážení čtenáři,
i já Vám popřeji pohodové léto, které je již v plném proudu.
Od posledního občasníku již uplynula nějaká doba a tak jsem se
snažil shrnout skoro veškeré dění v obci do tohoto čísla. Informace
se k Vám snažím přenášet i na svých webových stránkách:
www.pertolticepodralskem.cz
Těší mne, že pokračuje „rozhýbání“ obce v několika investičních
akcích a pět nově získaných dotací (které pro obec dělám tzv.
od A po Z bez výdajů za dotační centra apod. vyjma jedné a to nyní
aktuální dostavby kulturního domu), neboť díky nim obec vzkvétá
a bez nich bohužel nelze realizovat některé projekty vzhledem
k rozpočtu obce.
Všechny nás jistě potěšilo vítezství FK Pertoltice a jejich postup
a přeji jim další úspěchy v očekávání nové sezóny.

Myslivecký spolek
Pertoltice pod Ralskem

Děkuji všem za podporu, příspěvky, rady a někdy i kritický pohled,
neboť i kritika může být hnacím motorem.

pořádá tradiční zvěřinové hody

Pokud máte nějaký příspěvek, námět, žádost co vylepšit v obci,
tak mi dejte vědět, děkuji. Můžete vhodit i anonymní lístek
do schránky na úřadě 
Martin Smolík, místostarosta
mistostarosta@pertoltice.cz
tel. 775062515

dne 15.7.2017 od 17:00
v kulturním domě.

Přijďte ochutnat zvěřinové pochoutky.

M
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Čarodějnice a dětský den ve fotografiích

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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