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vydání 17 / prosinec 2020

Obecní úřad

Vážení čtenáři,
již za několik dnů budeme slavit Štědrý den a následující vánoční a novoroční
svátky. Předvánoční čas letos zahajujeme netradičním způsobem bez tradičního
slavnostního rozsvěcení stromu, koncertu v Kapli sv. Prokopa a
bez společenských akcí, přerušená přání jubilantům atd.
Celý letošní rok je zvlášní a bohužel řada společenských akcí musela být zrušena,
posunuta. Na každého nějak dopadla doba covidová, vzdělávání školou
povinných dětí, nefungování některých institucí (omezené), někdy ztráta
živobytí a řada příkazů a zákazů, které mnohdy už nestíháme sledovat. Všichni
se s tím nějak vyrovnáváme, jsme opatrní.
Z pohledu obecních akcí nebyl letošní rok ani trochu úspěšným, radostným,
což mne velmi mrzí. Ale nechme už řešení doby covidové, neboť předvánoční
slovo by mělo směřovat k optimismu.
Věřím, že v každé krizi je i naděje, věřím, že nás ta dnešní doba naučí cenit si
hodnot života. Věřím, že už o Vánocích se budeme moci více setkávat se svými
blízkými a strávit s nimi dobu vánoční a blížící se oslavu nového roku. Vánoční
svátky a před nimi předcházející adventní doba jsou časy, kdy bychom měli
věnovat co nejvíce svého času svým blízkým a přátelům. Jsem Vám vděčný zato,
že investujete svůj drahocenný čas do výchovy svých dětí, že investujete čas a
energii do údržby a obnovu pěkného vzhledu vašich domovů a jejich okolí, díky
kterému se naše obec stává krásnou a že někteří investujete svůj čas a energii
pro ostatní. Ještě jednou Vám všem ze srdce děkuji za to, že se vzájemně
respektujete, vážíte si jeden druhého a vzájemně si pomáháte, čímž se
všeobecně zlepšují mezilidské a sousedské vztahy.
Chtěl bych Vám všem závěrem popřát příjemné prožití vánočních svátků, které
budou naplněné radostí, štěstím, vnitřní harmonií a pohodou. A těm nejmenším
bych chtěl, popřát hodně dárků pod stromečkem  Do nového roku Vám všem
přeji mnoho dobrého, přeji Vám vyplněná přání, pevné zdraví i mnoho radosti
se svými blízkými.
Ať se Vám v roce 2021 daří k vaší spokojenosti.

www.pertoltice.cz
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
I mimo úřední hodiny jsme dostupní
na uvedených telefonních číslech
Starosta:
Bc. Martin Smolík
775 062 515
smolik@pertoltice.cz
Místostarosta:
Bc. Jaroslav Kučera
602171366
kucera@pertoltice.cz
Pokladna, podatelna: Nina Smolíková
777 339 293

Martin Smolík
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Podivuhodná sezona
Je to jako včera když si vybavím, jak píšu pár řádek do Občasníku o vydařeném podzimu 2019 a všem Vám přeji hezký Nový
rok. Až mi to přijde jako by se ten čas zastavil. Letošního jara se nám soutěž nerozjela. Jen pár dní před prvním kolem nám
jakýsi „mo- mo- moribundus“ tak trochu začal tahat za ty nitky osudu jinak, než bysme si přáli. Naše FK bylo na prvním místě.
Soutěž byla z důvodu pandemie ukončena, nedohrána, bez vítězů, bez poražených. Škoda slibné sezóny. Od léta jsme se
těšili nanovo. Na fotbal, na Vás diváky a všichni společně asi i na normální život. Do nového ročníku se v naší nejnižší soutěži
přihlásilo o dva týmy více, na celkových osmnáct, a tak se soutěž rozdělila do dvou skupin, Sever, Jih. My jsme byli nalosováni
do severní. Skupina o devíti mužstvech a tříkolovém systému slibovala více místních derby a spoustu zajímavých utkání
s týmy z okolí. Odehráli jsme osm soutěžních kol. V tu dobu jsme na první příčce dělené s rivalem z Mimomě a soutěž je opět
zastavena. Síla Covid-ová je silnější nežli vše ostatní. Opět jsme bez Vás fanoušků, bez společných zážitků a setkání, opět
jsme bez fotbalu, opět jsme bez prvního místa. Zatím, já ale věřím, že co nás na kolena nesrazí, to nás posílí, a tak tento rok,
tuto nelehkou dobu a to nejen pro fotbal, věřím, že ji přejdeme a budeme si opět užívat všeho neomezeně a s radostí.
Moc bych Vám všem chtěl poděkovat za přízeň v tomto roce i přesto, že jsme se nemohli toliko vídat. Chtěl bych touto
cestou poděkovat panu starostovi a vedení obce, že nám pomohli zajistit v tomto nelehkém období chod FK. Vzdáleně děkuji
i médiím, konkrétně panu J.P. který se zajímá o dění v oblasti amatérských sportovních klubech v tuto dobu a dal mimo jiné
vzniknout rozhovoru s naším předsedou otištěný v Českolipském deníku 9. listopadu. Je nám to takovou malou odměnou
za tu snahu být první, i když si to Covid nepřeje. V neposlední řadě bych Vám všem v tuto dobu chtěl popřát mnoho zdraví,
ať jste na sebe opatrní ve dnech nejbližších i vzdálených.
Za FK Pepa Miler

Realizované projekty v roce 2020 a připravované projekty na rok 2021
Rozšíření veřejného osvětlení
Ve spolupráci s místní společností LAMAL s.r.o. proběhla realizace rozšíření obě akce tzv. od A do Z. Dále revize stávajího
nevyhovujího vedení a plánovaná výměna za izolovaný vodič, aby nedocházelo při větrných poryvech k výpadkům.

Drobné zvelebování obce
I pro rok 2021 je
nutno si na obci
vyzvednout
známku
na popelnici.
Jde zejména
o kontrolu
ze strany obce.
počet
vyvážených
nádob
Rádi Vás
v lednu – únoru
2021 na obci
uvidíme.

Stránka 2 z 8

Oprava místních komunikací ve vlastnictví obce
Po získání dotace od Libereckého kraje ve výši 300.000,- Kč
na akci nazvanou „Oprava místní komunikace ppč. 706/1 I.
etapa“ byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele a dílo bylo
v květnu 2020 v celkové ceně 600.000,- Kč provedeno.

V rozpočtu obce na rok 2020 byla vyčleněna částka
na opravu komunikací a opětovně se úspěšně podařilo
získat dotaci od Libereckého kraje ve výši 300.000,- Kč
na navazující část akci: “Oprava místní komunikace ppč.
706/1 v Pertolticích pod Ralskem II. etapa a místní
komunikace ppč. 642 a 650 v Pertolticích pod Ralskem”.
Máme vysoutěženo a realizace proběhne na jaře 2021 snímek níže.

Zároveň se budou vyspravovat i další komunikace
ve vlastnictví obce.
Vše bohužel nejde najednou, ale postupujeme.

Stavební úpravy objektu čp.165 Pertoltice pod Ralskem
Když jsem v roce 2019 žádal o dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj
z Programu obnovy a rozvoje venkova – rekonstrukce a přestavby veřejných
budov a to zejména na zateplení budovy obecního úřadu, kterou jsme tehdy
neobdrželi a byli jsme 231. náhradníkem, tak jsme si pak řekli, že to stejně
uděláme, neboť tepelné ztráty této budy byly obrovské a když už, tak uděláme
i střechu. Vše se vysoutěžilo a jaké to bylo překvapení, když jsme byli osloveni
jako náhradníci, zda jsme soutěžili, realizovali dle termínů v žádosti. Na vše
byla odpověď ANO a tak naprosto nečekaně na tuto akci po vyúčtování a
závěrečné zprávě k akci přiteklo na dotaci 503.965,- Kč.
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Lávka přes Panenský potok
Lávka v Pertolticích pod Ralskem – je významnou investiční akcí obce. Smlouva byla letos podepsána, realizace probíhá
s plánovanou kolaudací na jaře 2021.

Myslíme i na další lávky, rekonstrukce, aktuálně se projektuje
u čp. 70 a 102 – snímek vpravo.
V roce 2021 Liberecký kraj plánuje „opravu“ mostu "Most ev.
č. 2708-1 přes Panenský potok včetně opěrné zdi
v Pertolticích". Most je navržen jako šikmá monolitická
železobetonová polorámová konstrukce o jednom mostním
poli s rovnoběžnými křídly. Založení mostu je navrženo
hlubinné na vrtaných mikropilotách. Nově navržená mostní
konstrukce má při zachování stávající nivelety komunikace
oproti stávající konstrukci nižší stavební výšku (0,795 m vs.
1,316 m, uprostřed rozpětí mostního pole). Světlost
mostního otvoru byla z důvodu navázání na břehové úpravy
koryta v místě stavby navržena dle stávající konstrukce, tedy 16,4 m. Nový průtočný profil o ploše 50,841 m2 představuje
oproti stávajícího profilu o ploše 43,397 m2 zvětšení o cca 17 %. Tím dojde z hlediska hydrotechnických poměrů v místě
přemostění k významnému zlepšení. Přístup na staveniště je umožněn po stávající silnici III/2708. Výstavba se předpokládá
za plného vyloučení provozu.
Pro umožnění přechodu
chodců
přes
koryto
Panenského
potoka
po odstranění stávající
konstrukce mostu je
v prostoru po jeho levé
(povodní) straně navržena provizorní lávka
pro pěší.
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Pertoltice pod Ralskem – chodník
Čtyřikrát, ano čtyřikrát se žádalo o dotaci u Státního fondu dopravní infrastruktury na chodník u Panny Marie Immaculaty,
tj. nejrizikovější místo – zúžené u vyhořelé hospody a následná ostrá zatáčka směrem k mostu. S cílem udělat zde chodník
jsem s ostatními šel do voleb už v roce 2014. Už jsem to chtěl vzdát, ale vyplatilo se. Letošní dotační euforie byla završena
informací o poskytnutí příspěvku na akci ve výši 6.839.750,-Kč. Realizujeme v roce 2021.

Odhalení pamětní desky na zastávce
I v Pertolticích pod Ralskem proběhla oslava 120 let železnice a to odhalením pamětní desky na zastávce Pertoltice
pod Ralskem, kdy přijel první vlak do tehdejší zastávky Pertoltice - Srní Potok (Barzdorf - Rehwasser) dne 16. září 1900
před polednem. Odhalení se dne 13. září 2020 v rámci jízd historických vlaků zúčastnilo několik diváků i dobově oblečených,
za což jim děkuji a děkuji Horáčkům za překvapení s historickými vozidly. O historii železnice na místě poutavě povídal
Ing. Jiří Šťastný.
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Rybáři
Místní rybáři mají velkou zásluhu na akcích u nás v obci a úpravě okolí rybníka – obnova pláže a přepad rybníka.

Letos se jejich zábava musela posunout, ale i tak nic neztratila na své kráse a užili jsme si ji v pozdějším červencovém termínu.
Letní červencové rybářské závody měly hojnou účast – spoustu úlovků a dětského nadšení.
A děti jsou nadšené i v místním rybářském kroužku pod vedením Jirky Istomína.

Petrův zdar!

Čestné občanství obce Pertoltic pod Ralskem
Na rybářské zábavě dne 4. července v den patrona obce svatého Prokopa bylo předáno Ing. Jiřímu Štastnému čestné
občanství obce.
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Povodí Panenského potoka a Pertoltického potůčku
Dne 14.8.2020 došlo v Pertolticích pod Ralskem vlivem srážek
k záplavě (imisi) spojené s erozí západně z polí nad obcí Pertoltice
pod Ralskem a to zejména korytem Pertoltického potůčku.
Pertoltický potůček je registrovaným tokem, ale Povodí Ohře
nevlastní pozemky, tj. není koryto parcelně odděleno – vlastníci
pozemků jsou povinni strpět koryto vodního toku. Místy je koryto
upraveno a to vlastníky pozemků, neboť dle převzaté
dokumentace od Zemědělská vodohospodářská správa (ZVHS)
tam není evidována žádná stavba, kterou ZVHS provádělo.
Po povodni byla starostou svolána a provedena povodňová
prohlídka za účasti zástupců obce, Vodoprávního úřadu ORP Česká
Lípa, Povodí Ohře s.p. a Krajské správy silnic Libereckého kraje
(KSSLK).
V rámci prvotních opatření ze strany obce bylo na místě v součinnosti s IZS - HZS Libereckého kraje (včetně SDH Brniště a
pomoci od obce Brniště) prováděno odstraňování následků včetně zajištění oznámení o narušení zemního tělesa tratě
před viaduktem, jenž bylo odplaveno směrem k čp. 92 v Pertolticích pod Ralskem a záplavě v okolí domů směrem k čp. 87.
Rovněž docházelo k likvidaci škod na dalším majetku ve vlastnictví obce, kraje, fyzických a právnických osob. Obec
shromáždila informace o škodách od zasažených subjektů: od fyzických osob 50.000 Kč, KSSLK vyčíslilo na 72.854,58 Kč,
Správa železnic 800tis. Kč.
Na místě bylo přítomnými konstatováno, že jednak je nutno odstranit prvotní příčinu a to změnou hospodaření na dotčených
plochách a poté se i zabývat ve spolupráci s Povodím Ohře na zkapacitnění koryta Pertoltického potůčku a zkapacitnení
propustku ve spolupráci s KSSLK, což by vedlo k minimalizaci škod. Oproti vyjádření na místě následně Povodí Ohře s.p.
písemně informovalo, že případné úpravy na zkapacitnění koryta jsou věcí vlastníků pozemků. Jejich vyjádření nás
v posledních letech nepřekvapují, kdy za poslední roky od povodní, zde neinvestovali vyjma nezbytné údržby NIC. S tímto
se nespokojím a půjdu proti Povodí Ohře s.p. cestou správního řízení u příslušného vodoprávního úřadu. Cituji z rozsudku
v obdobné věci: „Při výběru konkrétních praktických opatření stát požívá zvlášť širokou míru uvážení, avšak není možné,
aby nepodnikl prakticky nic“. Toto lze samozřejmě užít i na Panenský potok, ale tam se po jednáních ledy hnuly – viz níže.
Na území obce byla zaevidována erozní událost do systému Monitoringu eroze zemědělské půdy. Tím, že byly konkrétní
plochy s výskytem eroze zaevidovány do databáze Monitoringu eroze zemědělské půdy je možné erozní události dále
posuzovat (především ty opakované) a případně přeřadit do přísnější kategorie erozní ohroženosti. Tzn. že na těchto
přeřazených plochách dojde u uživatelů pobírajích zemědělské dotace ke zpřísnění podmínek hospodaření (povinnost
aplikace přísnějších půdoochraných opatření). V lokalitě byla imise opakovaně řešena. Vzhledem k tomuto obec zaslala
podnět na zpřísnění podmínek hospodaření na zemědělské půdě, aby byla odstraněna prvotní příčina. Na písemné vyjádření
KSSLK ve věci zkapacitnení propustku stále čekáme.
A co napsat k Panenskému potoku, který není hlavním tématem, shrnu, že spolupráce s Povodím Ohře s.p. Chomutov je
„dobrá“ a jsou prováděny rámcově dohodnuté kroky ke zlepšení situace v oblasti zmírnění povodňových škod (pročištění
vybraných úseků řečiště, oprava některých narušených míst – nátrží v kritických lokalitách, prořezání břehových porostů,
osázení břehu Panenského potoka zpevňujícími dřevinami apod.) Jako starosta oceňuji současné zpracovávání „Analýzy
oblastí s významným povodňovým rizikem v povodí Ohře a podklady k Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“,
neboť v roce 2008 byla naprojektována úprava toku společností Vodomil, Ing. Milan Müller. Tento projekt však nebyl
realizován z důvodu nerentability. Projekt předpokládal úpravu toku v celé délce mezi mosty M3 a M6 – ř.km 1,951 až 2,757,
tedy v délce úseku více než 800 m, zatímco ohrožené objekty jsou pouze v ucelené části tohoto území pod mostem M6
v délce 270 m. V roce 2018 dokončila společnost HG Partner „Studii odtokových poměrů“ s podnázvem: „Vyhodnocení
odtokových a erozních poměrů, návrh systému protierozních a protipovodňových opatření“ v územním rozsahu Brniště až
Mimoň. Na Panenském potoce není možná komplexní úprava toku a větší povodně (Q20 a více) vždy zaplaví prakticky
celou údolní nivu. Lze zde pouze provádět dílčí ochranu na Q5 až Q20 v nejvíce exponovaných lokalitách. A i tato studie je
nyní podkladem pro návrh protipovodňových opatření (PPO) v rámci aktuálně zpracovávané analýzy; tj. téma PPO je
po roce 2008 obnoveno a ZDE konečně nacházíme společnou řeč, ač prozatím na papíře a to v rámci zpracovávané analýzy.
Případným investorem by následně bylo Povodí Ohře s.p.
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Czechpoint – kontaktní místo na obecním úřadě






výpis z bodového hodnocení řidiče
výpis z insolvenčního rejstříku
výpis z katastru nemovitostí
výpis z rejstříku trestů
konverze na žádost a mnoho dalších výpisů z veřejné správy

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 ročně s nákladem 160ks. Cena: zdarma. Šéfredaktor: Bc. Martin Smolík. Příspěvky, dotazy, názory vhazujte
do schránky obecního úřadu nebo posílejte na adresu starosta@pertoltice.cz.
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