30. června
číslo 2013/02

ÚVOD
Milí občané Pertoltic pod Ralskem. Po úvodním čísle Pertoltického Občasníku, které se
dostalo do Vašich rukou na začátku února, jsme vydání tohoto obecního zpravodaje
plnohodnotně zaregistrovali a legitimně uvedli do dějin vydávání zpravodajů v České
republice. Jak již název uvádí, budete si jej moci přečíst občas. Naše redakce Vás bude
informovat o tom nejdůležitějším z dění v naší obci. V každém vydání bude prostor i pro
vyjádření Vašich myšlenek, názorů a pocitů a my budeme jen rádi, když nás upozorníte na
věci, které se Vás týkají a které chcete vědět nebo zodpovědět. Těšíme se, že se s našimi
řádky něco dozvíte a třeba i pobavíte. Vaše redakční rada.

SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi pár slov úvodem. V prvním vydání jsme se
rozloučili před konáním 2. reprezentačního plesu. Vám,
kteří jste se zúčastnili, bych chtěla poděkovat za
výbornou atmosféru a dobrou náladu, kterou jste si
přinesli. Doufám, že jste se dobře bavili a za rok se zase
uvidíme.
Posledního dubna jsme pro Vás již tradičně připravili
oslavu Filipojakubské noci. Průvod čarodějnic šel od
obecního úřadu ke kulturnímu domu, kde byly
přichystány soutěže pro děti a ohýnky na opékání buřtů.
Po setmění šel lampiónový průvod na fotbalové hřiště,
kde se zapálila vatra, a večer vyvrcholil ohňostrojem.
Škoda jen, že nebylo lepší počasí.
Zatím poslední akcí, kterou pro Vás obecní úřad v čele
s kulturní komisí připravil, byl Dětský den, který jsme
bohužel kvůli povodním museli o týden odložit. Vysoutěžit si nějakou tu „dobrůtku“ přišlo
rekordních 80 dětí. Na jejich oslavu bylo připraveno soutěžní odpoledne se spoustou
atrakcí včetně koníků a pěvecké soutěže.
Nyní bych se ráda vyjádřila k věci, která nás trápí nejvíce. A to jsou povodně. O víkendu
1.-2.6.2013 se Panenský potok u nás v Pertolticích vyšplhal až na 3. povodňový stupeň.
Hladina kulminovala na 202 cm. Již v pátek byl vedle obecního úřadu připraven písek a
protipovodňové pytle. Rozhlasem jsme Vás informovali o aktuálním stavu Panenského
potoka.
V průběhu nedělního odpoledne povodňová komise spolu s dobrovolníky
rozvážela potřebným pytle s pískem. Bohužel obec nemá vlastní dopravní prostředky a
pytle se rozvážejí soukromými auty dobrovolníků. I z tohoto důvodu jsme Vás vyzývali,
abyste si přijeli pro pytle a napytlovali si písek podle svých potřeb. Naštěstí se všem
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pomoc dostala včas. A touto cestou bych chtěla ještě jednou poděkovat panu Selingrovi,
Hanlovi, Kolínskému, Titěrovi, Zelenkovi, Klečkovi L., Šťastnému, Jirsovi a Šrámovi za
jejich obětavou pomoc. Jen mě mrzí jedna věc. V prvním vydání Občasníku jsme Vás
žádali o sdělení zda rozhlas slyšíte. K dispozici jste měli odpovědní lístek, telefonní
kontakt, mailovou adresu. A i přesto, že někteří z Vás rozhlas neslyší nebo ho slyší špatně,
jste nás neinformovali. Důležité je, že pokud o problému nebudeme vědět, nemůžeme
sjednat jeho nápravu! Použijte, prosím v případě problémů odpovědní lístek, který stačí
hodit do schránky obecního úřadu. Nebo zavolejte na tel. 724 181 524, kde jsem Vám
kdykoliv k dispozici s jakýmkoliv problémem.
Povodně prokázaly, že zprávy rozhlasem jsou rychlé, účinné a mohou Vám opravdu
pomoci.
Ráda bych informovala majitelé objektů v blízkosti Panenského potoka, aby pytle
s pískem nevraceli na obecní úřad, ale naopak je prázdné uskladnili, aby je v případě
potřeby mohli opět použít.
Po povodních jsme Vás obešli s dotazníkem ohledně vyčíslení škod po povodni. Kdo nebyl
doma, našel ho ve schránce. Naštěstí většina domů nedošla úhony, ale spousta škod byla
napáchána na zahradách, drobných stavbách a plotech. Je důležité vyčíslovat i tyto škody.
Údaje z těchto formulářů budeme potřebovat při jednání s dalšími orgány. Koncem měsíce
proběhne protipovodňová prohlídka s pracovníkem Povodí Ohře, kde se bude kontrolovat
stav toku na našem území. A budou se upřesňovat potřebné opravy. Pokud někdo z Vás
má připomínku nebo požadavek, sdělte mi ho buďto písemně na starosta@pertoltice.cz
nebo na výše uvedený telefon.
Na závěr bych Vám chtěla popřát spoustu slunečních dní.

AKTUÁLNĚ
V měsíci dubnu proběhl svoz odpadu
velkoobjemovými kontejnery.
Po zkušenostech zneužívání kontejnerů
z minulých let obec zkusila nastolit

novější model kontroly. Pokud bude
zaznamenán zvýšený zájem potřeby
kontejnerů z Vaší strany, zopakuje se
svoz v průběhu podzimních měsíců.

Na kraji obce, v nepřehledné zatáčce „u Selingerů“, bylo nainstalováno dopravní zrcadlo.
První spontánní ohlasy řidičů jsou kladné, a tak věříme i ve Vaší spokojenost s tímto
prvkem, který velkou měrou zlepšuje viditelnost v tomto úseku komunikace.
V prvních jarních dnech, i přesto, že již
nebyl na silnicích sníh, řidič nezvládl
zatáčku naproti vyhořelého č. p. 63 a
porazil památný sloup i s podstavcem.
Vzhledem k tomu, že se k vlastnictví
sloupu a jeho potenciální opravě nikdo

nepřihlásil, bylo místním zastupitelstvem
odsouhlaseno bezplatné převzetí do
vlastnictví. Pokud i Vy máte nějaký
nápad na jeho umístění či podobu
rekonstrukce, nebojte se informovat
obecní úřad.

Z veřejného jednání se zástupci Povodí Ohře, které proběhlo 25. října 2012 ve Velkém
Grunově, vzešla možnost pro Vás občany sepsat požadavky pro úpravu koryta
Panenského potoka. Vaše písemná vyjádření doručená na obecní úřad byla zaslána
společně s průvodním dopisem, požadujícím úpravu koryta, na institut Povodí Ohře.
Odpověď nebo další jednání budou zveřejněna na úřední desce.
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INFORMACE PRO OBČANY
POZVÁNKA NA VEŘEJNOU SCHŮZI,
která se bude konat dne 12. července 2013 v 18:00 hod. v kulturním domě.
Důležitým bodem programu schůze je vysvětlení rozhodnutí zastupitelstva obce
Pertoltice pod Ralskem pořídit územní plán obce, který má stanovit základní
koncepci rozvoje území obce. Záměry a náměty je třeba včas předložit zpracovateli
zadání. Na úřední desce naleznete dotazník spolu s průvodním dopisem, na kterém
je třeba uvést Vaše požadavky. Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na obecním
úřadě, nebo zasílejte na adresu Městský úřad Česká Lípa, Úřad územního plánování,
nám. T.G. Masaryka č.p.1, 470 36 Česká Lípa. Termín: do konce července 2013.
Dalším důležitým bodem schůze bude informace o možnosti účasti jak domácností,
tak obce v elektronické aukci na dodavatele elektrické energie.

Upozornění: V měsíci dubnu proběhlo pravidelné očkování psů. Očkování je povinné a
pejsci by neměli doplácet na nezodpovědnost svých páníčků. Jelikož byla účast malá,
nabízí obecní úřad možnost přizvat paní veterinářku na další termín. Pro Váš případný
zájem se prosím přihlaste na obecním úřadě.
Oddělení rodiny a sociálních věcí Městského úřadu v Mimoni pořádá každoročně výlety
pro děti, a to v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí a mládeže. V úterý 4. 6. 2013
pracovníci oddělení uspořádali výlet ke Dni dětí a s dětmi vyrazili do nedalekého Liberce,
kde navštívili Dinopark a také Lunapark v Babylonu. Další výlet, pro děti opět zcela
zdarma, bude uspořádán 12. 7. 2013.
V případě zájmu bližší informace:
Bc. Kateřina Kapičková, Městský úřad Mimoň Správní odbor - oddělení rodiny a sociálních
věcí, tel. 487 80 50 54, email: kapickova@mestomimon.cz, www.mestomimon.cz

Pokladní hodiny
Pondělí až pátek od 8:00 do 14:00
Telefon – pevná linka: 487 863 708

Mimo úřední hodiny jsme dostupní na
uvedených telefonních číslech
Starostka: Věra Kolínská
724 181 524

Úřední hodiny
Pondělí a středa od 14:00 do 17:00
Telefon – pevná linka: 487 862 656

Místostarosta: Petr Selinger
602 451 536

Kontakty
Vaše podněty a náměty můžete zasílat
na adresu: starosta@pertoltice.cz .

Účetní: Nina Smolíková
777 339 293
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Pohotovostní služby zubních lékařů
jsou zajišťovány v privátních ordinacích vždy v soboty, neděle a svátky od 8.00 – 12.00 hodin

ROZPIS - ČERVENEC 2013
pátek 5.7.
MUDr. Milena Horáčková
Mariánská 845, Česká
Lípa
tel. 487 521 662

sobota 13.7.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká
Lípa
tel. 487 521 356

neděle 21.7.
MUDr. Přemysl Černý
Osvobození 446,
Kamenický Šenov
tel. 487 767 614

sobota 6.7.
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250,
Zákupy
tel: 487 726 134

neděle 14.7.
MUDr. Maria Becková
Vřesová 3075, Česká Lípa
tel. 487 853 522

sobota 27.7.
MDDr. Kateřina Černá
Osvobození 446,
Kamenický Šenov
tel. 487 767 614

neděle 7.7.
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250,
Zákupy
tel: 487 726 134

sobota 20.7.
MUDr. Maria Becková
Vřesová 3075, Česká Lípa
tel. 487 853 522

neděle 28.7.
MUDr. Jitka Červenková
Náměstí Svobody 250,
Zákupy
tel: 487 726 134

ROZPIS – SRPEN 2013
sobota 3.8.
MUDr. Jitka Makovičková
Havlíčkova 443, Česká
Lípa
tel. 487 521 356

neděle 11.8.
MUDr. Dita Lacinová
Purkyňova 1849, Česká
Lípa
tel. 728 209 220

sobota 24.8.
MUDr. Jiří Voříšek
Dlohá 99, Jablonné v
Podještědí
tel. 487 762 377

neděle 4.8.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

sobota 17.8.
stomatolog Natália
Naboichenko
Moskevská 671, Česká
Lípa
tel. 487 645 138

neděle 25.8.
MUDr. Martin Bartoň
Dlohá 99, Jablonné v
Podještědí
tel. 487 762 377

sobota 10.8.
MUDr. Marie
Murswieková
Bulharská 844, Česká Lípa
tel. 487 853 067

neděle 18.8.
MUDr. Martin Mareš
Komenského 358, Cvikov
tel. 487 751 431

sobota 31.8.
MUDr. Pavla Vránová
Čs. Armády 1566, Česká
Lípa
tel. 487 853 515

INZERCE
Daruji malé koťátko.
Je to mourovatá kočička,
devět týdnů stará.
Info u paní Milerové č.p. 116.

Zde je prostor pro Vaše nabídky nebo poptávky, ale také pro
různá oznámení, která chcete sdělit spoluobčanům. Pro podání
inzerátu použijte arch papíru. Vyplněný lístek vhoďte do poštovní
schránky obecního úřadu.
Můžete použít také e-mailovou adresu starosta@pertoltice.cz.
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SPORT
Příchod jara také přináší již tradičně odemykání rybníka rybářskými závody.
I přes slabší účast, ke které přispělo nevlídné počasí, se zaznamenaly skvělé úlovky.
Soutěž vyhráli ve svých kategoriích Martin Švík za dospělé a první dvě místa za dětskou
kategorii obsadili Pešlíci. Dle posledních informací, které máme, ryby skáčou na háček
dodnes a „nej“ úlovkem byl zaznamenán kapr o 68 centimetrech.

v posledním kole. Přitom spousta z Vás,
pravidelných diváků fotbalových zápasů
FK Pertoltice, může souhlasit s tím, že
předvedená hra a celkový herní projev,
nebyl vůbec mizerný. Kde se tedy stala
chyba? Na to jsme se zeptali náhodně
vybraných lidí z Vašich řad. A ve většině
odpovědí zaznělo: „Nedávají góly, šancí
mají hodně, ale netrefí se.“ Z vnitřních
kuloárů jsme zaslechli, že nad
neproměněnými šancemi kroutili hlavou i
sudí, kteří jednotlivé zápasy pískali.
Avšak jiní by řekli, že svět se kvůli tomu
nezboří a je to jen kulatý nesmysl, za
kterým se honí jen blázni. Další si přejí,
aby se to zlepšilo a reprezentace obce
byla příští sezónu v lepším světle. Diváci
chtějí vícekrát jásat nad vstřelenými
góly. A samotní fotbalisté? Ti chtějí více
výher a vícekrát si „zatancovat vítězný
taneček“, nežli jedenkrát za celý
fotbalový rok.

Fotbalová sezóna skončila a je zřejmé,
že naše pertoltické mužstvo na ni bude
chtít
velice
rychle
zapomenout.
Nahlédnutím do kroniky zjistíte, že
z pohledu výsledků a bodového zisku
takhle špatná sezóna ještě v novodobé
historii klubu nebyla. V podzimní části se
nepodařilo žádný zápas dovést do
vítězného konce, z jarní části vyplývá
jedna remíza a jedna výhra, a to až
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Manželům Kolínským se narodila
holčička, které dali jméno Kristýnka.
Srdečně blahopřejeme a přejeme celé,
teď už čtyřčlenné rodině, hodně zdraví.

Mamince Gabriele Krištofové se také
narodila holčička Alenka. Také jim
přejeme hodně zdraví.

Dne 20. července 1963
si na mimoňské radnici
řekli své ANO naší
spoluobčané.
Tehdy vzorný voják,
ženich Jaroslav Malý
a slečna nevěsta
Růžena Retychová.
Ke zlaté svatbě přejeme
manželům Malým
hodně zdraví a radosti
do mnoha dalších let,
která spolu prožijí.

V prvním pololetí letošního roku oslavili životní jubilea naši spoluobčané:
Strnad Vladimír, narozen 17.1.1933 80 let
Švíková Gizela, narozena 21.2.1933 80 let
Švík Stanislav, narozen 2.3.1953 60 let
Malý Jaroslav, narozen
7.6.1943 70 let
Vichera Rudolf, narozen 22.6.1943 70 let
Oslavencům gratulujeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.
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KULTURNÍ RUBRIKA
Ples
Druhým rokem proběhl 16. února Reprezentační pertoltický ples. Se spoustou z Vás jsme
se v sále viděli a také i bavili. Pro nezúčastněné přikládáme pár foteček, a věříme, že Vás
stejně jako vyprávění od sousedů naladí na další ročníky této kulturní akce. K zábavě a
tanci doprovázela kapela Nova mix, jež nezkazí žádný vtípek, žádnou akci a hrají pro
všechny generace až do ranních hodin. Děkujeme.
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Čarodějnice
Čarodějnice se i přes chladné počasí slétly a přistály před restaurací. Paruky, klobouky a
nosy byly nezbytnými doplňky. Malé „Saxany“ se pyšnily chybějícími zuby. Vítr foukal do
kostýmů. Organizátorky však zimu a vítr začarovaly, neboť děti při hře a reji na nepřízeň
počasí ani nepomyslely.
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Mezinárodní den dětí
Letošní den dětí musel být z důvodu povodňové aktivity Panenského potoka o týden
odložen. V neděli 9. června se na hřišti sešlo na osmdesát dětí všeho věku, aby si užily
radosti z pohybu a soutěžení. Malý chlapeček se opakovaně vrací k lovení rybiček. Střelba
láká chlapce i dívky. Odvážlivci se staví na chůdy za vydatné pomoci rodičů a prarodičů.
Zručnost a šikovnost si děti zkoušejí při házení míčků do široce otevřených úst klauna.
Fronta malých dětí přešlapuje před kriketem a hokejkovým slalomem. Legrace si užijí malí
i větší při lyžování v trávě. I ti nejmenší se radují z jízdy na poníkovi. Dětem jsou zavázány
oči a tlučou na buben s nápisem Pertoltice pod Ralskem.
Někdy zapomínáme, jak je tady pod magickým Ralskem krásně, a neuvědomujeme si,
kolik skvělých lidí zde žije.
Letošní oslavě dne dětí počasí nakonec přálo a akce se opravdu vydařila. Díky však patří
našim spoluobčanům – organizátorům, sponzorům, rodičům a prarodičům.

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 130ks. Cena: zdarma. Šéfredaktor: Josef Miler.
Příspěvky dotazy názory inzerci vhazujte na ústřižku do schránky obecního úřadu nebo elektronicky na starosta@pertoltice.cz .
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