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Obecní úřad a sbor pro občanské záležitosti přeje všem našim občanům, kteří
v měsíci červenci slaví třeba svá prvá či případně již několikátá a co víc, třeba již
v desetiletích vzpomínaná a slavená výročí svého narození mnoho štěstí, zdraví
a pohody.

SLOUPEK STAROSTY (vp)
Vážení spoluobčané,
je tu čas prázdnin, výletů a dovolených. Letošní léto bude zcela jistě
poznamenáno dozvukem koronavirové epidemie i nástupem nové vlny,
situací na mezinárodní scéně i vlivem domácí inflace. Neustálým růstem
cen, úplně všeho. Pravděpodobně mnoho rodin nebude mít příležitost
absolvovat naplánovanou, vysněnou dovolenou. I tak vám přeji krásné
počasí, mnoho nádherných zážitků, pohodu a pevné zdraví, příjemné
strávení obou měsíců pod paprsky letního slunce. Užijte si letní dny plné
pohody, hezkých společných chvil. A to na dovolených u nás doma,
v Čechách, či na Moravě, popřípadě v zahraničí.
K přání hezkého léta a příjemně strávených dovolených, se připojují zastupitelé obce
a pracovníci úřadu.
Viktor Podmanický starosta obce

O ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU za měsíc červen, červenec 2022
zpracování podkladů zasedání OZ a výborů, jednání ŘSD ČR, DSO…..., kontrola plnění rozpočtu, příprava
jednání výborů zastupitelstva, příprava podkladů pro akce na rok 2022 a 2023, příprava podkladů pro
vyúčtování záloh na služby v č.p.193, pronájmy majetku, příprava smluv na prodeje majetku, příprava
letních kulturních a společenských akcí, příprava na kontrolu úplnosti dokumentací ke krizovému řízení, …
pravidelné revize, příprava voleb do zastupitelstva obce a Senátu ČR,

INFO Z OBECNÍHO ÚŘADU
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Užijte si léto bez zbytečných požárů
Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových srážek zvyšuje nebezpečí vzniku požárů.
Nadměrné vysychání lesů, luk a polí usnadňuje vznik a rychlé šíření požárů ve volné přírodě. Ušet-

řeny nezůstávají ani osamocené stromy, které při letních bouřkách může zasáhnout blesk. Hlavní
příčinou vzniku požárů v těchto dnech je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry z důvodu
špatného zabezpečení či nedohašení ohniště nebo odhozením nedopalku cigarety do volné přírody.
Pozor na:
odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody,
skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření může stát lupa a zapálit suchou
trávu, hořlavé předměty i stavby,
zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech; vlivem slunečního záření může dojít k
výbuchu a následnému požáru,
jiskry, které při silném větru odlétají z ohniště či grilu,
stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno a sláma na hromadách v nevětraných
prostorách; může snadno dojít k samovznícení.
Doporučení při opékání, pálení táboráků a grilování. Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší
než 50 m od okraje lesa, v blízkosti zástavby, ve vysoké trávě, v blízkosti stromů atd. K
rozdělávání ohně využijte tábořiště, ohniště, krby.
Místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo kameny a izolujte od okolní trávy.
Oheň nikdy nerozdělávejte pomocí hořlavých kapalin.
Při pálení a grilování mějte u sebe základní hasební prostředky - vodu, písek nebo hasicí sprej,
popř. lopatu a rukavice.
Při náhlé změně počasí, především silném větru, oheň ihned uhaste. Neuhašená ohniště nikdy
neponechávejte bez dozoru dospělé osoby.
Ohniště po ukončení pálení či grilování vždy řádně uhaste, prolijte vodou nebo zasypte zeminou.
V období sucha ohniště kontrolujte i v průběhu následujícího dne, popřípadě opět prolijte vodou.
Nenechávejte děti v blízkosti otevřeného ohně bez dozoru dospělé osoby.
Pokud dojde k zapálení oděvu, který máte na sobě, a není po ruce dostatek vody k uhašení,
zachovejte klid, zastavte se, lehněte si na zem a „válejte sudy", čímž dojde k zamezení
přísunu kyslíku a uhašení ohně. Zasaženou osobu můžete přikrýt kusem oděvu nebo deky z
přírodního materiálu. Dejte pozor na látky z umělých vláken, které by se mohly přiškvařit na
tělo!
Jak snížit riziko požáru při sklizni obílí. Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších místech,
například v blízkosti železničních tratí a veřejných komunikací. Dbejte na řádný technický stav
mechanizačních prostředků pro sklizeň a uskladňování obilí.
Stroje vybavte hasicími přístroji. U mechanizace se spalovacími motory, při práci v prostředí
s hořlavými látkami, je nutné mít výfuky techniky opatřeny účinnými lapači jisker.
Mějte připravenou v blízkosti zásobu vody v cisterně nebo traktor s pluhem k případnému oborání
ohniska požáru na poli. Autor: por. Mgr. Iva Michalíčková koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS
Libereckého kraje

Oznámení k omezení provozu obecního úřadu
Obecní úřad v Pertolticích, bude uzavřen – 25.07.2022 až 31.07.2022,
z důvodu čerpání dovolené.
Veškeré záležitosti a vyřízení vašich potřeb, proto směřujte na jiné dny.

Okénko do historie obce Pertoltice.
Odkaz Sv. Jana z Nepomuku v Pertolticích (Der Weíße Johanes von Berzdorf).
Každé město má mnoho historických odkazů na svoji minulost, a to jak v písemnostech, tak
v hmotných památkách. Lidé si často vyprávěli příběhy, které byly spojovány s určitým místem a
časem, předávali si je po generace a vždy v určitých událostech spatřovali závan minulosti a
v mnoha případech i hrdost, někdy i pýchu na místní historickou událost. Ve větších městech je
zcela jistě více zaznamenaných příběhů či pověstí než na menších obcích. Proto je vždy každá
historická událost na malé obci spojena s příjemným pocitem místního občana. Občana, který cítí
závan minulosti, jehož sice nebyl účastníkem, ale může si ho spojit s jemu známým místem, nebo
památkou.
Naše obec má také několik zaznamenaných
příběhů, kdy jedním z nejznámějších je
zabránění rabování a následnému vypálení
Pertoltic švédskými vojsky v době třicetileté
války. Švédská vojska byla připravena vtrhnout
na Frýdlantsko ze strany od dnešního Zawidowa
(Seidenberg) a Habartic (Ebersdorf). Tyto
vesnice samozřejmě nejdříve vyrabovala a
stavení podpálila. Naši obec měla bránit početně
výrazně nižší císařská jednotka, která se
opevnila na kraji lesa kdysi známého jako
Kühenbusch, a to v blízkosti kamenné sochy Sv.
Jana z Nepomuku. Jednoho rána se skutečně
Švédové pokusili o útok na obranné pozice
císařské jednotky. Palba obránců byla velmi
slabá a bojové morálce nepřidalo ani troubení
severských rohů a s ním spojený strach
z brutality útočníků. Císařští vojáci byli nuceni
se stáhnout až k těsné blízkosti Sv. Jana. Toho
mlhavého rána, skrápěného drobným deštěm, za
zvuku ran z mušket a arkebuz, Švédové ztratili
vizuální kontakt s obránci a z mlhavého oparu
se proti nim vynořila bílá postava. Jejich palba
se zaměřila přímo na její siluetu a nevěřícně
sledovali její hrdou vzpřímenou postavu, kterou neskolila jejich střelba. Protestanští seveřané
nevěděli co se děje a sochu Sv. Jana měli za velitele císařských vojsk, který je obdarován
nadpřirozenými vlastnostmi. Sv. Jan Nepomucký dál stál jako zjevení v mlhavém oparu a do hlav
nepřátel se vkrádal strach a úzkost. Následně se Švédové dali na úprk a naše vesnice byla uchráněna
před vpádem cizího vojska.
Obyvatelé Pertoltic (Berzdorf) sochu následně přemístili na kraj obce a uctívali ji jako jejich
ochránce. Na soše jsou ještě dodnes patrné šrámy od střel a zároveň ustřelená pravá ruka.
Zdroj: volně přeloženo, 100 Volkssagen des Friedländer Bezirks, Hermann Blumrich, 1937
Socha Sv. Jana Nepomuckého, někdy nazývaného „Bílého Jána“ dnes stojí po několik desetiletí
opuštěná a zchátralá na okraji naší obce v prostorách Reinišova statku. Občas se ji někdo pokusil
neodborně, ale jistě z dobré vůle opravit. Nyní nastal čas, aby se představitelé obce Pertoltic,
pokusili sochu zachránit, nechat ji odborně zrestaurovat a zároveň přemístit na veřejnosti přístupné
místo.

Díky rodině Reinišových byl Sv. Jan darován obci Pertoltice a následně provedeny kroky v jednání
s Národním památkovým ústavem, odborným restaurátorem/kou. Díky spolupráci s Okrašlovacím
spolkem Horní Řasnice zastoupenou paní Doubkovou byla podána žádost k poskytnutí dotace na
její odbornou opravu. Dnes po dvouleté práci jsme se stali úspěšnými žadateli o dotaci. Bílý Ján
bude po opravě umístěn na pozemek u dětského hřiště.
Věřím, že výše uvedená historická
událost a postava světce Sv. Jana Nepomuckého bude i nadále ochraňovat naši obec a její obyvatele.
Místostarosta obce Pertoltice
Bc. Vladimír Hovad

Dění ve vesnici aneb život vépépáka
Nejprve něco na úvod - nejsem žádná spisovatelka. Myslím si, že moje práce by měla být hlavně
vidět, bohužel ne všichni to dění stíhají sledovat, a tak čas od času o naší práci napíšu.
První zajímavou akcí bylo zvelebování návsi, a to konkrétně před obchodem. Posezení bylo
odpleveleno a mí kolegové dodali plůtek, čímž střed naší obce dostal jiný a myslím si lepší vzhled.
Našim dětičkám jsem odplevelila dopravní hřiště. Můj starší syn mi se slovy „Mami to je hustý!“
poděkoval, a tím mě motivoval k vyčištění kamínků na dětském hřišťátku. Bylo zajímavé, kde až ty kamínky
začínají.
Zatím poslední akcí, zároveň taky největší, je zámková dlažba u fotbalového hřiště mezi pergolou a
kabinami. Neděláme ji jen mi vépépáci, ale je tu s námi i pan Čepelík a mládež zastoupená mými syny, která
velmi akčně pomáhá. Myslím, že si ji budou více vážit a lépe se k ní budou chovat.
Doufám, že oceníte tyto krátké informace z díla vépépáka a budete se těšit na další příspěvek.
vépépáčka Dáša

Dne 5.7.2022 nás opustila paní Marie
Srpová,dlouholetá kronikářka obce. Patří jí za vše velké
poděkování, které posíláme... tam nahoru. Děkujeme
za odvedenou práci a spousty času nad sbíráním podkladů, dat a kuriozit pro sbírky muzea. Za
tvorbu výstavek a přednášek v muzeu, i vlastní…. více
jak třicetiletou tvorbu kroniky obce. Čest její památce.

Krajské kolo dorostu
V neděli 5. června 2022 se dvě dorostenky z Pertoltic zúčastnily krajského kola v požárním sportu
dorostu v Zákupech. Z Frýdlantska na tuto soutěž postoupilo celkem jedenáct závodníků ze čtyř
sborů a tak jsme, díky Heřmanickým hasičům a jejich autobusu, uspořádali do Zákup malý
celodenní zájezd. Naše skupinka se držela stále pospolu, navzájem se povzbuzovala a vypomáhali
jsme si i při přípravě materiálu na disciplíny, zkrátka jsme vytvořili správnou partu. Také se nám i
v tom úmorném vedru dobře závodilo. Eliška Čepelíková byla lepší v běhu na sto metrů překážek,
ve kterém obsadila deváté místo. Denisa Severýnová zase lépe zaběhla dvojboj, při kterém se musí
proskočit oknem a přenést hasicí přístroj. Byla v něm desátá. Nakonec si Eliška vybojovala celkové
deváté místo a Denisa dvanácté. Z našeho zájezdu byl nejlepší Jan Rajský z Frýdlantu, který se jako
vítěz probojoval na Mistrovství republiky. Za odměnu jsme se večer cestou domů zastavili na
zmrzlinu!

Mezinárodní soutěž v Habarticích
Soutěž žen a mužů v disciplínách požární útok a útok
z cisterny probíhala na fotbalovém hřišti v Habarticích 11.
července 2022. Ač nese název mezinárodní, byl letošní
ročník bez účasti zahraničních družstev. Ženy z Pertoltich
opět dokázaly, že jsou v naší části výběžku v požárním
sportu nejlepší. Povedlo se jim srazit barely v čase 27:75 a
tuto kategorii vyhráli. Mužům se rozpojilo béčko na
mašině, přesto dokončili v pěkném čase 38:69 a obsadili
třetí místo. Potom se běhal ještě speciální útok, při kterém
se vybíhalo z cisternového automobilu. Muži i ženy závodili dohromady. Veškerý materiál byl
uzavřený v přívěsu. Ten se musel nejprve odtlačit na příslušné místo a teprve poté se mohlo
sestavovat dopravní a útočné vedení, potřebné ke sražení barelů vodou. Naše děvčata si dobře
rozdělila úlohy a všechno šlapalo jak na drátku, jen jedna savice byla špatně sešroubovaná a spoj se
musel opravovat. Malinké zdržení možná znamenalo ztrátu prvenství. Dokončili jsme v čase 62:42.
Přeskočili nás jen favorizovaní muži z Habartic a to jen o něco přes půl vteřiny. Jejich čas byl
62:08. Naše ženy jsou úžasné! Muži z Pertoltic byli v této disciplíně třetí.

Okresní kolo v požárním sportu dospělých
Pertoltičtí muži v loni v září zvítězili v okrskové soutěži a díky
tomu postoupili do okresního kola, které se konalo v sobotu 18.
června na stadiónu v Jablonci. Vzhledem k tomu, že kluků máme
málo a obvykle je doplňují děvčata, což ve vyšších kolech není
už možné, museli jsme si zajistit posily z Heřmanic a Višňové.
Na oplátku jsme půjčili mi dvě děvčata ženám z Višňové, které
v Jablonci také závodily. Nejprve se běhali štafety 4x100 metrů
překážek. Náš soutěžící odpojil štafetovou proudnici ve špatném
poli a už jsme čekali diskvalifikaci, naštěstí kdosi omylem prošel
cílovou bránou, zastavil čas a rozhodčí nám nařídili pokus opakovat. Provinilci z Karlinek jsme šli
hned děkovat! Druhý pokus byl již správně. Následovala disciplína běh na 100 metrů překážek.
Tady jsme nechybovali a nakonec kluky čekal požární útok s jednotnou mašinou značky FOX na
nástřikové terče. Bohužel se nám tlakem vody rozpojilo béčko a spojit ho dalo hodně úsilí. Ale útok
jsme dokončili a od ostatních jsme za to sklidili obdivný potlesk. Mezi mladíky z dorostu a
namakanými sportovci naši kluci nezanikli. Obsadili čtvrté místo, a protože okres Jablonec nemá
dost mužských týmů, jako prvním pod pomyslnou postupovou čarou, nám byla nabídnuta účast v
krajském kole v Turnově. To jsme však právě kvůli nedostatku mužů odmítli. Stejné to bylo i u
děvčat z Višňové i ony obsadily čtvrté místo a na kraj ze stejného důvodu nechtěli.

Soutěž o povodňovou lopatu
První sobotu v červenci se již tradičně koná soutěž o
Zlatou povodňovou lopatu ve Višňové. Klání má
také přívlastek „Memoriál Františka Melky“ po
významném hasiči z Višňové. Tentokrát to vyšlo na
2. 7. 2022. Začátek byl netradičně naplánován na

odpoledne. V plánu totiž byla zábava až do noci. Hned po zahájení nás čekala velkolepá sláva.
Z vrat zbrojnice vyjela nově zrekonstruovaná a čerstvě nastříkaná hasičská Tatra a nastoupená
jednotka z Višňové jí pokřtila a přivítala do výjezdu. Obecenstvu byla také představena nová
požární stříkačka FOX, kterou nakoupil sbor z Višňové ze sponzorských darů pro mladé hasiče. Pak
už začala vlastní soutěž ve stavění hráze z pytlů s pískem a útoku s historickou požární stříkačkou.
První na řadu šli muži. Naši kluci byli nejspíš unaveni horkem. Jejich tempo bylo nezvykle
rozvláčné. Děvčata se je pokoušela dostat do varu povzbuzováním. Jejich výsledný čas stačil jen na
6. místo. To naše děvčata plnila pytle opravdu s vervou. Mezi ženami byly nejlepší. Kdyby se měly
poměřovat s muži, byly by druhé! Další částí soutěže byla tajná disciplína. Při ní pětice závodníků
plnila tyto úkoly – vylézt lezeckou stěnu, slalom mezi překážkami, proskočit oknem a pomocí ruční
stříkačky uhasit maketu domu. Naše děvčata opět excelovala a obsadila celkové první místo. Kluci
si o příčku pohoršili a skončili celkově sedmí. Zábava ve Višňové pokračovala ukázkou zásahového
kontejneru, pro děti byla na louku nastříkána pěna a na pódiu hrála hudba až do večera.

POZOR DOPRAVNÍ OMEZENÍ – Frýdlant
v termínu 20.7.2022 - 20.8.2022 bude z důvodu pokračující
rekonstrukce povrchů zcela uzavřena ul. Kodešova.
Objížďka pro všechny bude vedena přes Pertoltice. Je nutné počítat
se zvýšeným provozem.
CESTOVNÍ DOKLADY
Do zemí Evropské unie a smluvních států, cestovní pasy potřeba nejsou. Při
cestách na dovolené postačí jen občanský průkaz. Kdo ale zjistil, že má
propadlý pas a chtěl by na last minute dovolenou mimo státy EU, správní
poplatek za vyhotovení cestovního pasu vydaného do 24 hodin pracovního dne
činí šest tisíc korun. V případě vydání pasu do pěti dnů jsou to tři tisíce.
Oblíbené destinace českých turistů, jakými jsou Chorvatsko, Řecko, Bulharsko,
Španělsko, Itálie a další státy Evropské unie, můžeme procestovat i na
občanský průkaz. Ten lze předložit i do některých států mimo unii, jako je
Island, Norsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Lichtenštejnsko, Švýcarsko,
Srbsko, Černá Hora, Gruzie, Makedonie, Moldavie nebo Kosovská republika.
Tady je potřeba občanský průkaz s biometrickými údaji. Občanský průkaz Běžná
lhůta pro vystavení občanského průkazu je třicet dní. Lze si jej nechat vystavit i
vezkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne. Občané starší patnácti let za něj
zaplatí tisíc korun. Mladší pak o polovinu méně. Občanský průkaz vydaný do
pěti pracovních dnů vyjde u osob mladších patnácti let na tři sta korun, u
starších na pětistovku. Výše správních poplatků u občanských průkazů, které
jsou vydány expresně, jsou podstatně nižší, než je tomu u cestovních pasů.
Občanský průkaz nebo pas musí mí při cestě do zahraničí všechny děti.
Cestovní doklad rozhodně nenahrazuje rodný list dítěte. Občanský průkaz je
možné zřídit dětem mladším patnácti let. Jeho platnost je pět let a je vydáván
za poplatek sto korun. Dětem do patnácti let musí doklady vyřídit zákonný
zástupce na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností nebo u Ministerstva
vnitra, pokud jde o žádost o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené

lhůtě. Cestovní pas Za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě třiceti dnů,
zaplatíte správní poplatek šest set korun. Za pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin
pracovního dne, zaplatíte šest tisíc korun. U dětí do patnácti let jsou to dva
tisíce korun. U pasu vydaného do pěti pracovních dnů si připravte tři tisíce a u
dětí do patnácti let rovnou tisícikorunu.

POZOR, STÁLE JE ČAS ZAŽÁDAT O KOTLÍKOVÉ DOTACE! Kotlíkové dotace - alokace nevyčerpána. Ještě
zbývá 50 mil. Kč. Dotace na tepelné čerpadlo až 180 000 Kč! Žádosti se p řijímají do 31. 8. 2022.
Více informací – https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace Na dokončení samotného projektu
mají příjemci dotace lhůtu 2 roky od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace Radou Libereckého
kraje. Po uzavření smlouvy, lze případě potřeby na základě vystavené faktury zažádat o
zálohovou platbu.

