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 ročník 2014            vydání č. 5 / duben 2014                      www.pertoltice.cz 
 
 
 
     Přicházíme k vám s jarní porcí nových informací o dění v naší obci.  
V posledním čísle jsem Vás informovala o otevření volnočasového centra 
Kamelot. V Kamelotu se dětem líbí,  celá má představa tohoto projektu se stala 
skutečností. A z toho mám opravdu 
velkou radost.  
     Máme tady jaro, příroda se již naplno 
probudila a nás čeká jarní úklid. 
Abychom Vám trošku pomohli opět 
jsme pro Vás připravili velkoobjemové 
kontejnery na likvidaci odpadu. Rozpis 
času a míst kde budou kontejnery 
přistaveny naleznete dále. Jen 
podotýkám, že u kontejnerů budou naši 
zaměstnanci a budou dohlížet na to aby 
se do kontejnerů nedostal nebezpečný 
odpad. Nebezpečný odpad se bude 
řešit v jiném termínu. Dále zvažujeme nabídku firmy Compag  ohledně nádob na 
Bioodpad. Možná někteří z Vás řešíte otázku, kam s posekanou trávou, plevelem 
a dalším rostlinným odpadem. Toto by byla možnost jak  se tohoto odpadu zbavit, 
pokud nechcete nebo nemůžete mít kompost. Nepředpokládám, že byste vámi 
vyprodukovaný odpad sypali na cizí pozemky a přidělávali starosti jejich 
majitelům. Nádoby by byly o objemu 240l a každých 14 dní by byl zajištěn jejich 
svoz. Mohli byste mě prosím informovat, kdo z vás by měl o tuto službu zájem? 
     Protože skončila doba vegetačního klidu, tak i my prozatím končíme 
s vyřezáváním náletových dřevin, a likvidací rizikových stromů. Pokračovat 
budeme na podzim. Ještě nás čeká spousta práce. 
     Do léta chceme ještě stihnout ozdravný řez některých přerostlých stromů a to 
hlavně u našeho kulturního domu a u kostelíka. 
     Byla bych ráda, kdybychom toho do léta stihli udělat hodně, protože pro vás 
s celým týmem zastupitelů připravujeme Pertoltické slavnosti. Ty budou v sobotu, 
den po sv . Prokopu, který je patronem naší obce. Snad se i tato akce stane tak 
vyhledávanou a úspěšnou jako Pertoltický ples. Program plánujeme již od 1300 
hodin pásmem pro děti a plynule budeme pokračovat až do večerních hodin. 
Program bude opravdu bohatý!  

SLOVO STAROSTKY  
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     Rozhodli jsme se, že obnovíme vítání občánků, první bude v sobotu 10.5.2014 od 
10 hodin v našem Kulturním domě. Věříme, že naše nové občánky a jejich rodiče 
tímto způsobem důstojněji přivítáme do těch našich Pertoltic. 
     Chtěla bych vás pozvat na veřejnou schůzi. Ta se bude konat 16.4.2014 od 16 
hodin. Přijďte se nás zeptat na to co vás trápí. My pro vás máme spoustu informací, 
ráda bych vás informovala o prozatímním jednání ohledně těžby štěrkopísku, 
o plánované objížďce v Brništi, která se nás bohužel také dotkne.  
O možnosti získání dotací na regulaci našeho Panenského potoka. O opravě 
vodovodního řadu.  
     Každoročně probíhá na našem úřadě krajský audit. Již v minulém čísle jsem slíbila, 
že vás budu informovat o výsledku této kontroly. Celou zprávu z tohoto auditu najdete 
jak na našich stránkách, tak i fyzicky na vývěsce před úřadem. A závěr? Bez 
jakýchkoliv nedostatků a chyb! 
     Touto cestou bych ráda poděkovala všem mým spolupracovníkům, zastupitelům a 
zaměstnancům, protože takovýto výsledek je hlavně díky nim. 
Děkuji. Vaše Věra Kolínská 

 
 
 
Pokladní hodiny   
Pondělí až pátek od 8:00 do 14:00 
Telefon – pevná linka: 487 863 708 
 
Úřední hodiny  
Pondělí a středa od 14:00 do 17:00  
 
Kontakty  
Vaše podněty a náměty můžete zasílat 
na adresu:  starosta@pertoltice.cz . 

Mimo úřední hodiny jsme dostupní na 
uvedených telefonních číslech 
 
Starostka:  Věra Kolínská   
724 181 524 
 
Místostarosta: Petr Selinger   
602 451 536 
 
Pokladna, podatelna: Nina Smolíková           
777 339 293 

 

SBĚROVÝ DEN 
V sobotu 19. dubna 2014  v naší obci proběhne sběrový den. Budou přistaveny 
velkoobjemové kontejnery na komunální odpad.  
Přistavení podle rozpisu:  
800 hod u paní  Kábelové - odvoz plného kontejneru. 900 u kostela  na doplnění 
1000 u Novotných, 1100 hod u Rybníka u Jirsů kde by se mohl odvézt i v pondělí. 
Zaměstnanci obecního ú řadu budou kontrolovat, zda se nejedná  
o nebezpe čný odpad, který se bude sbírat v kv ětnu.  
 
 

 

Dobrá zpráva  pro všechny p říznivce místního fotbalu.  
Vedení FK Pertoltice je připravené podat přihlášku pro následující ročník okresní 
fotbalové soutěže. Budete tak moci opět sledovat všechno to dění kolem místní 
kopané, fandit, bavit se, vídat se s přáteli. Včas vás budeme informovat 
o rozlosování soutěže a termínu prvního domácího utkání. 
 

INFORMACE PRO OBČANY 
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U S N E S E N Í č. 12 - 2014 

Ze 34. zasedání obecního zastupitelstva v Pertolticích pod Ralskem 
 

26. února 2014 
Přítomni: Věra Kolínská, Petr Selinger, Jiří Titěra, Jiří Prudel, Marta Hebelková 
Omluveni: Jitka Hanlová, Josef Miler 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
 

Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto: 
1. Jmenovaní ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu 
3. Kontrola usnesení z 33. zasedání obecního zastupitelstva 
4. Reklamace dřevěného mostu 
5. Pořádání Benátské noci 
6. Novela nařízení č.37/2003 Sb. (odměňování členů zastupitelstva) 
7. Oprava střechy a zateplení půdního prostoru na Obecním úřadě. 
8. Přijetí daru od p. T 
9. Předání daru Občanskému sdružení Adam, IČO 22867368 
10. Nabídku pronájmu nebytového prostoru KD 
11. Nabídka pronájmu pozemku č. 859 k.ú.Pertoltice pod Ralskem, výměra 470 

m2 
12. Kácení stromů, jarní údržba 
13. Nabídka koupě pozemku  od p. S.  
14. Žádost o prodej pozemku č. 477, k.ú. Pertoltice pod Ralsekem, p. K.  
15. Odpadkové koše 

 

1.Zastupitelstvo schvaluje ověřovatelé zápisu: Jiří Prudel, Jiří Titěra 
2.Zastupitelé schvalují program. 
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu Usnesení č. 11 bez připomínek.  
4. Zastupitelstvo schvaluje vypracovat statický posudek. 
5. Zastupitelstvo souhlasí s pořádáním Benátské noci ve dnech 5.7.2014  
    do částky 70 000,- Kč. 
6. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměn dle Nařízení vlády ze dne 18.prosince 
2013,  kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, a to od 1.3.2014 a to u zastupitelů a 
místostarosty na úroveň, která platila do 31.12.2010 a u starostky až do výše 0,6 
násobku výše měsíční odměny stanovené podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení pro 
uvolněného člena zastupitelstva obce.   
7. Zastupitelstvo souhlasí s opravou střechy a zateplení půdy na Obecním úřadě  
    do částky 100 000,-Kč. 
8. Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru ve výši 1 000,- Kč od p. T. 
9. Zastupitelstvo schvaluje dar pro Občanské sdružení Adam, IČO 228 67 368,  
    sídlo Dlouhá Třída 79/1101, Havířov   ve výši 2 000,- Kč 
10. Zastupitelstvo schvaluje pronájem nebytových prostor v Kulturním domě. 
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11. Zastupitelstvo souhlasí se záměrem pronájmu pozemku č. 859,k.ú.  Pertoltice p R. o 
výměře 470 m2. 
12. Zastupitelstvo schvaluje pokácení rizikových stromů do částky 50 000,- Kč.  
13. Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku od p. S v hodnotě 25 000,- Kč. 
14. Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku č. 477, k.ú. Pertoltice pod Ralskem. 
15. Zastupitelé schvalují pořízení čtyř odpadkových košů z to  tři  kusy se sáčky na 
      psí exkrementy. 

 

Petr Selinger – místostarosta v.r.   Věra Kolínská – starostka v.r. 
 
 
 

U S N E S E N Í č. 13 - 2014 
Ze 34. zasedání obecního zastupitelstva v Pertolticích pod Ralskem 

 

17. března 2014 
Přítomni: Věra Kolínská, Petr Selinger, Jiří Titěra, Jiří Prudel, Jitka Hanlová, Josef Miler 
Omluveni: Marta Hebelková 
 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo: 
 

Program byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto: 
13. Jmenovaní ověřovatelů zápisu 
14. Schválení programu 
15. Kontrola usnesení z 34. zasedání obecního zastupitelstva 
16. Vyhodnocení žádosti na pronájem KD 
17. Vyhodnocení žádosti na prodej pozemku č.477, k.ú. Pertoltice p/Ralskem 
18. Žádost FK Pertoltice pod Ralskem o finanční příspěvek  
19. Změna  termínu plateb  v Obecně závazné  vyhlášce č. 07/2012, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

20. Zaměření pozemku č. 1139, k.ú. Pertoltice pod Ralsekm 
 

1. Zastupitelstvo schvaluje ověřovatelé zápisu: Jitka Hanlová, Petr Selinger 
2.    Zastupitelé schvalují program. 
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu Usnesení č. 12 bez připomínek.  
4. Zastupitelé souhlasí s pronájmem KD  panu. L. 
5. Zastupitelstvo schvaluje  prodej pozemku č. 477, k.ú.Pertoltice pod Ralskem 
       panu K. a paní starostku pověřují k podpisu   kupní smlouvy. 
6. Zastupitelé souhlasí s poskytnutím příspěvku pro FK Pertoltice pod Ralskem ve 

výši 30 000,- Kč. 
7. Zastupitelé souhlasí se změnou  termínu plateb  v Obecně závazné  vyhlášce č. 

07/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Platba 
k poslednímu dni měsíce února další platba k poslednímu dni v měsíci června.  

8. Zastupitelstvo schvaluje zadání zaměření pozemku č. 1139, k.ú. Pertoltice pod 
Ralskem 

 
Místostarosta Petr Selinger v.r.   Starostka Věra Kolínská v.r. 
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PERTOLTICKÉ SLAVNOSTI  

Obecní zastupitelstvo schválilo záměr 
uspořádat první ročník Pertoltických 
slavností. Přípravy se už rozběhly, 
přestože termín konání slavností byl 
určen až na sobotu 5. července 2014. 
Ve stejný den dopoledne se bude 

konat mše v našem kostelíku svatého 
Prokopa. Jak mnozí víte, svatý Prokop 
má svátek 4. července. V odpoledních 
hodinách pak bude připraven kulturní 
program. Pro děti plánujeme pořad 
Honzy poplety se psem Alíkem. Pak 
vystoupí pertoltické dívčí vokální trio 
MTV (Milena, Tereza Veronika), dále 
hard rocková kapela z Mimoně,  Na  
Knop Company a rovněž mimoňská 
punková kapela Osliz. Hlavní hvězdou 
večera bude kapela Revival Kabát 
Morava z  Olomouce. Po kulturním 
programu bude připraven  ohňostroj a 
po něm bude následovat taneční 
zábava. Hrát bude kapela Hurwajs 
z Mimoně. Pertoltické slavnosti se 
budou konat v prostoru u rybníka, kde 
budou také různé atrakce pro děti a 
stánky s občerstvením. 

 

 
 

 
 

 

NAŠI JUBILANTI . V lednu až dubnu letošního roku slavili nebo oslaví jubileum:  
60 let  paní Ludmila Svobodová, pan Jaroslav Braniš, 
 pan Stanislav Svoboda  

a pan Josef Zelenay. 
65 let  paní Hana Stárková a paní Vendula Kosková. 
70 let paní Alena Vicherová 
75 let paní Evženie Košťálová 

Všem jubilantům blahopřejeme. 
 

 
Cyklistické závody v okrese Česká Lípa  
V průběhu letošního roku pořádá sportovní klub MS AUTO čtyři závody v silniční 
cyklistice. Naše obec byla požádána o souhlas s průjezdem jednoho z těchto 
závodů.  Pro případné zájemce uvádíme všechny čtyři závody a jejich trasy, 
přestože Pertoltic pod Ralskem se týká pouze závod č. 3. 
 

 

ZE ŽIVOTA V OBCI  

KULTURNÍ RUBRIKA  

Veřejná sch ůze 
Ve středu 16.dubna 2014 v 16 00 se bude konat v restauraci U Lupena 
veřejná sch ůze obecního zastupitelstva. P řesto, že se snažíme co nejvíce 
vás  informovat o d ění v obci, osobní kontakt a p římé otázky a o dpov ědi 
považujeme za nejlepší zp ůsob komunikace s občany. Proto vás všechny 
zveme k ve řejné diskusi.    



- 6 - 

3. POUKAZ 

Cyklistické závody v okrese Česká Lípa  
V průběhu letošního roku pořádá sportovní klub MS AUTO čtyři závody v silniční cyklistice. 
Naše obec byla požádána o souhlas s průjezdem jednoho z těchto závodů. Pertoltic se 
týká pouze závod č. 3., časovka družstev,  Česká Lípa  29.6.2014 : závodit budou tří až 
čtyřčlenná družstva, startující opět v časových intervalech. Přepokládaný počet účastníků: 
100 – 150, časový průběh závodu: mezi 11 – 13 hodinou. Délka závodu: cca 2. třídy, č. 
268 kolem zámku a přes náměstí až na silnici č. 262 – zde doprava směrem na Českou 
Lípu – cíl na silnici 262 v České Lípě cca 200 metrů před kruhovým objezdem.33 km. 
Trasa závodu: Česká Lípa (výpadovka na Zákupy silnice 262) – Zákupy – Bohatice – 
Mimoň – zde přes kruhový objezd doleva na silnici č. 270 – ještě v Mimoni doleva 
(Hraničářská ulice) na silnici 3. třídy č. 2708  – Pertoltice pod Ralskem  – Velký Grunov – 
zde doleva na silnici 3. třídy č. 26834 na Kamenici a Zákupy- Zákupy – zde vlevo na silnici  
 

 

Mapka závodu s průjezdem přes Pertoltice pod Ralskem 
 

 

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY . Letošní teplé jaro způsobilo, že rybářská sezóna byla 
zahájena už 30. března. Od toho data se mohou 
členové Spolku rybářů pertoltických věnovat 
rybářskému sportu na obecním rybníku. Tradiční 
rybářské závody se ale budou konat 12. dubna 2014 . 
Sraz zájemců i příznivců v 7:00 hod. Zveme všechny 
a hlavně výherce, kteří vlastní poukaz k odb ěru 
kapra , který získali jako výhru na pertoltickém plese. 

 
 

PERTOLTICE POD RALSKEM PŘIVÍTAJÍ NOVÉ OBČÁNKY  
Dne 5. května 2014 v 1000 hod. proběhne v restauraci 
U Lupena vítání nových občánků Pertoltic pod 
Ralskem. Kromě jejich rodičů zveme i další rodinné 
příslušníky, sousedy, přátelé a známé. 
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Z POLICEJNÍCH HLÁŠENÍ  

Neznámý pachatel 
v  posledních dnech ledna 
2014 v obci Pertoltice pod 
Ralskem vyrazil branku 
dřevěného oplocení, kterou 

následně vnikl na pozemek jednoho 
z rodinných domů, kde již z nezajištěného 
dřevěného přístřešku odcizil neuzamčené 
jízdní kolo, zn. FUJI, typu Nevada, bílé 
barvy a majiteli kola tím způsobil škodu 
ve výši cca 10.000,- Kč, po pachateli se 
pátrá. V případě dopadení mu hrozí až 3 
roky odnětí svobody.  

Téměř 20-ti letý mladík v první 
polovině měsíce února 2014 v obci 
Pertoltice pod Ralskem, po vytlačení okna 
vnikl do stodoly, která je součástí 
rodinného domku, a ze stodoly odcizil 
několik elektrických kabelů od pily a 
jiného elektrického nářadí. Majiteli tím 
způsobil škodu ve výši cca 4.000,- Kč. 
Během jednoho měsíce byl mladík 

odhalen a za své jednání se bude 
zodpovídat u soudu, kde mu hrozí trest až 
3 léta odnětí svobody.  

Třiatřicetiletá žena v únoru 2014 
napadla svého partnera, kterému 
vyhrožovala újmou na zdraví a 
usmrcením. Její jednání bylo 
kvalifikováno jako přestupek proti 
občanskému soužití a bude se za něj 
zodpovídat před správním orgánem, který 
jí může udělit pokutu až 3.000,- Kč. 

Neznámý pachatel počátkem 
března 2014 v Pertolticích pod Ralskem u 
rekreační chaty po vysazení okenice vnikl 
do obydlí, kde odcizil láhev Fernetu a 
různé potraviny. Svým jednáním rozčílil 
majitele, kterému způsobil škodu asi 
1500,- Kč.  V případě, že bude dopaden, 
mu hrozí až dva roky trestu odnětí 
svobody. 
Rádi na našem oddělení Policie ČR 
v Mimoni nebo na linku 158 přijmeme 
jakoukoliv informaci vedoucí k odhalení 
pachatele.

 

 
  
 

MALOVÁNÍ VELIKONO ČNÍCH VAJÍČEK bude letos na pořadu dne v pátek 
18. dubna od 1400 do 1800 hod. v budově obecního úřadu.   
 

 
 
 
Poslední duben bude zase patřit čarodějnicím. Sraz všech 
bude ve středu 30.4.2014 v 17 hodin před budovou obecního 
úřadu. V rámci programu bude otevřeno dětské hřiště. Pak 
bude následovat rej čarodějnic se soutěžemi a sladkými 
odměnami. 

 
 
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: Josef Miler.  Příspěvky, 
dotazy, názory, inzerci vhazujte do schránky obecního úřadu nebo posílejte na adresu 
starosta@pertoltice.cz . 
 

Slet pertoltických čarodějnicSlet pertoltických čarodějnicSlet pertoltických čarodějnicSlet pertoltických čarodějnic    
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VOLNOČASOVÉ CENTRUM KAMELOT  Našemu obecnímu zastupitelstvu byla 
předložena zpráva o činnosti dětského 
volnočasového centra Kamelot, které 
vede Kristýna Carbochová. Celou 
řadu zájmových kroužků navštěvuje 
každý všední den běžně dvanáct až 
patnáct dětí, které neskrývají nadšení, 
stejně jako jejich rodiče. 
Kromě toho, že si děti nádherně 
vyzdobily místnost, kde se scházejí, 
odnášejí si drobná výtvarná dílka 
domů. Mohou se taky účastnit 
zdravotnického nebo dramatického 

kroužku. Samozřejmě se věnují také zpěvu a tanci. Ukázky jejich tanečních 
dovedností jsme všichni měli možnost shlédnout před Josefovskou zábavou 
v restauraci U Lupena. Obrázek je z prvního veřejného vystoupení 

 
ZÁVĚREM se můžete podívat na pár obrázku z t řetího Pertoltického plesu . 
Z rozesmátých tváří je vidět, jaká atmosféra na plese byla. Věřím že se už 
všichni, a že nás tam bylo, těšíme na příští ročník. 

  
 

  
 


