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ÚVOD
Dostává se Vám do rukou 1. číslo Pertoltického občasníku, kterým bychom Vás chtěli
informovat o dění v obci. Elektronická forma občasníku bude umístěna také na
neoficiálních stránkách obce http://pertoltice.webnode.cz/. Doufáme, že zde naleznete
mnoho užitečných informací.
Na posledním zasedání obecního zastupitelstva v roce 2012 byla odhlasována změna
na postech starostky a místostarosty obce Pertoltice pod Ralskem. Obě funkce byly
ustanoveny a odsouhlaseny jako neuvolněné, ruku v ruce s touto změnou nastávají i
změny v provozu obecního úřadu.
Velice rádi bychom uvítali, širší spolupráci s občany obce, neboť práce obecního úřadu
by měla vycházet z podnětů a potřeb obyvatel. I právě proto, je součástí občasníku
dotazník, kde nám můžete své požadavky, připomínky a názory sdělit. Očekáváme od Vás
informace o tom co Vám v naší obci chybí a co Vás trápí.
Rádi přivítáme i Vaše podněty na zkvalitnění Pertoltického občasníku, doplníme
rubriky, které Vás zajímají. Od kuchařek uvítáme osvědčené rodinné recepty, zaručené
rady babiček, zlepšováky dědečků apod. Chceme dělat časopis o Vás pro Vás.
.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vám chtěla popřát mnoho úspěchů
v roce 2013. Ať se Vám splní všechny Vaše sny a přání.
Jak jste již mnozí z Vás zaznamenali, udály se na
našem obecním úřadě jisté změny. Pevně věřím, že tyto
změny budou ku prospěchu
hlavně Vám, našim
občanům. Vynasnažím se, abyste byli lépe informováni o
dění v obci. Těším se na Vaše podměty a připomínky.
Budu velice ráda, když se zúčastníte kulturních akcí,
které pro Vás budou v průběhu roku organizovány a o
kterých Vás budu včas informovat. V současné době
finišují dokončovací práce v kulturním domě, věřím že
se zde již brzy budeme moci setkávat.
Vaše starostka, Věra Kolínská
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AKTUÁLNĚ
Pokladní hodiny

Kontakty

Pondělí až pátek od 8:00 do 14:00

Vaše podněty a náměty můžete zasílat
na adresu: starosta@pertoltice.cz .
Mimo úřední hodiny jsme dostupní na
uvedených telefonních číslech

Telefon – pevná linka: 487 863 708

Úřední hodiny

Starostka: Věra Kolínská

724 181 524

Místostarosta: Petr Selinger 602 451 536

Pondělí a středa od 14:00 do 17:00

Účetní: Nina Smolíková

Telefon – pevná linka: 487 862 656

777 339 293

Svoz odpadů:
Nové známky na svoz odpadů lze zakoupit na obecním úřadu. Na staré
známky bude odpad odvážen nejdéle do konce února 2013. Výše poplatku
za svoz odpadů je stejná, jako v uplynulém roce, to je 500.- Kč za osobu
v domácnosti.

Pozvánka na ples:
V sobotu dne 16.2.2013 od 20:00 hodin
se koná, již tradiční, 2. REPREZENTAČNÍ
PERTOLTICKÝ PLES v kulturním domě ve
Velkém Grunově. Je zajištěna doprava
autobusem zdarma, s těmito zastávkami:
Dřevěnka Mimoň
19:15
Náměstí Míru Mimoň, u lékárny 19:20
Mimoň Letná, zastávka u kurtů 19:25
Pertoltice u krámku
19:30
Odjezd stejným autobusem zpět bude
k ránu, okolo 2:00 hodin.

Vstupenky v hodnotě 100.- Kč jsou
v prodeji na obecním úřadu od
21.12013.
POZOR!
Vstupenky si pečlivě uschovejte. Budou
slosovatelné o hodnotné ceny.
K tanci a poslechu hraje skupina Nova
Mix, zatančí pro vás skupina Vážka a
mažoretky.
Srdečně vás všechny zve
starostka obce Věra Kolínská

Z ÚŘEDNÍ DESKY
U S N E S E N Í č.22
Z 22.zasedání obecního zastupitelstva v Pertolticích pod Ralskem
12.prosince 2012
Obecní zastupitelstvo projednalo a
A.Schválilo: 1) Program s přidanými body – oprava topení v KD
vrácení historického majetku obce (PF)
odvolání starostky
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2) Rozpočtové opatření č. 5/2012
Výdaje: 6409 5329 MIPO - 13 000,-6171 5166 práv.porady 13 000,-3429 5192 příspěvky - 2 000,-3319 5164 pronájem 2 000,-3639 5171 opravy MK - 50 000,-6171 5169 služby 50 000,-6171 5172 progr.vyb. - 3 000,-6171 5151 vodné 3 000,-6171 5171 opravy OÚ - 40 000,-6171 5021 DPP 40 000,-1014 5169 psí útulek - 5 000,-6171 5038 úrazové poj. 5 000,-3631 5171 opravy VO - 10 000,-3721 5169 nebezpeč.odpad - 8 000,-6171 5172 prog.vyb. - 1 032,-6171 5363 pokuta FÚ 19 032,-3) Rozpočtové provizorium na rok 2013, podle kterého bude obec v rámci zákonných
předpisů hospodařit do 28.února 2013. V rámci provizoria bude proplacena oprava
topení v KD cca 100 000,--Kč, úhrada záloh na energie, telekomunikace,zimní údržba MK,
svoz odpadu, úhrada úvěru, mzdy zaměstnancům a odměny zastupitelům.
4) Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5) Inventurní komisi pro provedení inventury obecního majetku ke dni 31.12.2012 ve složení:
p. Kolínská, p.Miler, p.Selinger
6) Smlouvu o dílo s Oldřichem Šauerem , Velký Grunov 60, na zimní údržbu místních
komunikací od 1.1. 2013 do 30.4.2013.
7) Podporu výzvy „Zastavte dokončení II.fáze reformy veřejné správy“
8) Bezplatné využití pozemků ve vlastnictví obce pro účely koňské stezky Podralským
nadačním fondem ZOD Brniště: k.ú. Pertoltice pod Ralskem p.č.1,p.č.2
9) Změnu Jednacího řádu obce, článek 3 – příprava a podklady pro jednání zastupitelstva

10) Odložit převod historického majetku obce od Pozemkového fondu až po upřesnění
parcel
11) Opravu vytápění KD provede firma Ladislav Kulhánek, Brniště 62

12) Pronájem nebytových prostor – restaurace v KD – pro žadatele Radka Lupoměského,
trv. bytem Dubá, Vodní 230.
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Smlouva, ve které budou zahrnuty všechny smluvní podmínky, bude zpracována
právníkem. Předání objektu (počátek platnosti smlouvy) závisí na ukončení oprav v KD.
13) a) Odvolání dosavadní starostky Jiřiny Kábelové s okamžitou platností.
b) Zvolení Věry Kolínské starostkou obce od 12.12.2012. Starostka bude
ve funkci jako neuvolněná.
c) zvolení Petra Selingera místostarostou obce od 12.12.2012. Místostarosta
bude ve funkci jako neuvolněný
B.Bere na vědomí:
Jednání s p.J.Plívou ohledně praskajících vnějších omítek na KD se odkládá
na jarní měsíce cca duben 2013.
…………………………..
Věra Kolínská, starostka

………………………………
Petr Selinger, místostarosta

Omlouváme se za formu uvedeného usnesení. Odpovídá předchozím zvyklostem
zveřejňování. Příští zápis již bude mít tu správnou podobu, včetně podpisů,
razítka apod. (poznámka redakce)

KULTURNÍ RUBRIKA
Chystané kulturní akce
Únor - 16.2. II. reprezentační ples obce
Březen - malování velikonočních vajíček
Duben - pálení čarodějnic a stavění máje,
rybářské závody
Červen - dětský den
výstava Červen - měsíc myslivosti
Listopad – Helloween

Prosinec - adventní koncert,
mikulášská zábava,
pečení vánočních perníčků,
poslední leč v KD
rozsvěcení vánočního stromu,
Připravujeme také tradici setkávání seniorů
obce, benátskou noc a jiné akce podle
možností a situace.
Přesná data jednotlivých akcí budou
upřesněna před jejich konáním v závislosti
např. na počasí, zajištění prostor apod.

Místní rozhlas:
Vzhledem k tomu, že se blíží konce záruční doby zařízení místního rozhlasu v obci,
prosíme všechny občany o pomoc. Pokud jste si všimli nějakého nedostatku ve funkci
místního rozhlasu, prosíme o zprávu v tomto smyslu. Pokud se tak rozhodnete, popište
vámi vnímanou závadu nebo nedostatek. Jedná se hlavně např. o zkreslený zvuk,
nedostatečná hlasitost nebo jinak nesrozumitelné vysílání.
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Myslivecký ples
Dne 12.1.2013 se konal tradiční
myslivecký ples, který pořádá už řadu let
Myslivecké sdružení Svornost Pertoltice
pod Ralskem. Ples se konal v kulturním

domě ve Velkém Grunově, který v ten
den praskal ve švech. Pár obrázků vám
přiblíží atmosféru plesu.

SPORT
Fotbalová sezóna začíná pro naše
fotbalisty 13. dubna velmi prestižním
duelem s týmem ze sousedních
Novin pod Ralskem. Po podzimní prohře
1:3 na domácím hřišti se budou
fotbalisté snažit získat body zpět.

V povelikonoční sobotě se tak můžete
od půl páté bavit fotbalem v pěkném
areálu novinského fotbalového hřiště
s vyžitím i pro nejmenší děti. Příležitost
vidět fotbal na našem hřišti je o týden
později
tj.
20.
dubna.

-5–
kontakt na redakci: stejně jako OÚ Pertoltice pod Ralskem nebo přes neoficiální stránky obce
http://pertoltice.webnode.cz/

Rozpis zápasů:
So 13.4. 16:30 Noviny - Pertoltice
So 20.4. 17:00 Pertoltice - Cvikov B
So 27.4. 17:00 Lindava - Pertoltice
So 4.5. 17:00 Pertoltice - Kunratice

So 18.5. 17:00
So 25.05. 17:00
So 01.06. 17:00
So 08.06. 17:00

Valtinov B - Pertoltice
Pertoltice - Svor
Mimoň B - Pertoltice
Pertoltice - Dubnice

Mužstvo FK Pertoltice pod Ralskem v sezóně 2011/2012

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Ve společenské rubrice vás chceme informovat o společenském dění v obci. Chceme zde
umísťovat informace o jubilantech, narození nových občánků, případně o jejich vítání
apod.
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INFORMACE PRO OBČANY
Rozpis zubní pohotovosti pro měsíc únor:
Pohotovostní služby jsou zajišťovány v privátních ordinacích lékařů,
vždy v soboty, neděle a svátky od 8.00 – 12.00 hodin
sobota 2.2.
MUDr. Pavel Kalous
Smetanova 372, Nový Bor

neděle 10.2.
MUDr. Ivana
Hanzáková

tel. 487 727 912

Bendlova 2236, Česká Lípa

neděle 3.2.
MUDr. Marcela
Pánková
Máchova 70, Doksy
tel. 487 872 304
sobota 9.2.
MUDr. Jiří Kraus
Malá 1167/22, Česká Lípa
tel. 487 834 603

tel. 487 831 763
sobota 16.2.
MUDr. Jarmila
Vyčichlová
Okružní 636, Mimoň
tel. 774 649 096
neděle 17.2.
MUDr. Vladimír Henčl
Smetanova 372, Nový Bor
tel. 487 726 197

sobota 23.2.
MUDr. Přemysl Prstek
Revoluční 164, Stráž pod
Ralskem

tel. 487 851 705
neděle 24.2.
MUDr. Milena
Horáčková
Mariánská 845, Česká
Lípa
tel. 487 521 662

Znovu otevření KD:
V současné době finišují dokončovací práce po sanaci prostor v obecním kulturním domě.
V nejbližší době bude kulturní dům opět přístupný veřejnosti. Je také uzavřena smlouva
s novým nájemcem restaurace, která bude k dispozici pro pořádání různých kulturních
akcí, ale hlavně k neformálnímu, sousedskému setkávání obyvatel obce.
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INZERCE
V rubrice bezplatné inzerce bude prostor pro Vaše soukromé inzeráty. Pro Vaše nabídky
nebo poptávky, ale také pro různá oznámení, která chcete sdělit spoluobčanům. Pro
podání inzerátu použijte odpovědní lístek, který najdete vždy na konci vydání, označený
symbolem ------. Můžete použít i jiný arch papíru. Nezapomeňte uvést Váš telefonní
kontakt pro případná upřesnění. Vyplněný lístek vhoďte do poštovní schránky obecního
úřadu.

ODPOVĚDI

NA DOTAZY

Na nůžkami označený odpovědní lístek můžete napsat své dotazy, připomínky, názory
a náměty. Je dobré uvést kontakt na vás pro případná upřesnění nebo jinou domluvu.
Potřebujme také váš souhlas, pokud budete chtít váš dotaz uveřejnit v příštím čísle
občasníku. Odpovědní lístek vhoďte do schránky obecního úřadu Pertoltice pod
Ralskem. Odpovědní lístek by měl sloužit primárně těm, kteří nemají přístup
k internetu, ale samozřejmě jej může využít kdokoli. Další možností, jak nám cokoli
sdělit je zápis do sekce kniha návštěv na stránkách http://pertoltice.webnode.cz/ nebo
zasláním zprávy na adresu pertolticak@centrum.cz .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jméno:
Požadavek:
Souhlasím s uveřejněním mého požadavku

ano x

ne

-8–
kontakt na redakci: stejně jako OÚ Pertoltice pod Ralskem nebo přes neoficiální stránky obce
http://pertoltice.webnode.cz/

