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Divadelní představení 14. října 2017

Vážení spoluobčané, chalupáři,
letošní podzim je zatím velice mírný, jsme za půlkou listopadu, ale sněhových vloček dosud moc
nespadlo a mráz byl asi jen do – 5°C. Tak jakápak bude ta letošní zima? Předpovědi se různí,
uvidíme.
Naší poslední letošní akcí bylo položení zámkové dlažby do všech tří autobusových čekáren a
položení dlaždic na schody před OÚ. Po výběrovém řízení práci provedla vítězná firma HNH
Hrabačov. Čekárny se zkulturnily, rovněž tak schodiště. Nesplněným úkolem zůstala výměna
střechy na čekárně U Mlýna, kam zatéká. S opravou je však počítáno v rozpočtu na rok 2018 po
odstranění dvou lip, které jsou v bezprostřední blízkosti čekárny. V rozpočtu na příští rok, který
bude schvalován 30. 11. na veřejném zasedání, je mimo jiné počítáno i s asfaltovým povrchem
cesty od domu pana Koudelky po dům pana Farského, tedy téměř po hranici s obcí Mříčná.
Zároveň bude provedena oprava nájezdu ze silnice před školou, kde se povrch i po několika
opravách stále propadá.
Další velká položka rozpočtu (450 tis. Kč) je rezervována na pořízení nového hasičského auta
pro přepravu osob, jehož celková cena je 900 tis. Kč. Starostka a místostarostka absolvovaly
konzultační jednání na GŘ HZS ČR v Praze k dotačnímu programu pro jednotky SDH v obcích. Po
registračním řízení a následně výběrovém řízení obdrží obec dotaci 450 tis. od ministerstva vnitra
a příští rok musíme požádat HZS Libereckého kraje o dotaci na zbytek ceny auta. Když se všechno
vydaří, bylo by celé auto dotováno.

Další položky rozpočtu jsou obvyklé náklady zajišťující celoroční provoz.
14. 10. 2017 sehrál peřimovský divadelní spolek Strážník hru Františka Ringo Čecha Dívčí
válka. Spolek obnovil svoji činnost po téměř 50leté odmlce. I když byla hra sehrána venku pod
přístřeškem hospody u Klubu a o teple si jak účinkující tak diváci mohli nechat jenom zdát, sklidili
divadelníci obrovský úspěch. Svědčí o tom i to, že hned dostali nabídky na hostování. Ve
Zpravodaji (1/2017) psal pan Milan Jiřišta o tom, že by Peřimovu ochotnické divadlo slušelo, což
se nyní stalo skutečností. Všem ochotníkům přejeme hodně elánu do další činnosti a díky za vaši
snahu.
9. prosince po 17. hodině přijde do obce opět Mikuláš s čerty a andělem a přinesou drobné
dárky. Rodiče, přijďte s dětmi, můžete se těšit i na ohňostroj.
Přeji Vám všem radostné prožití vánočních svátků, dětem spoustu dárků a splněných přání.
Do nadcházejícího roku 2018 přeji Vám všem především pevné zdraví a hodně osobních i
pracovních úspěchů.
Bohuslava Holubcová, starostka obce

Z Obecního úřadu
Návrh rozpočtu na rok 2018:
Příjmy
Závislá činnost 1111
DPFO 1112
DPFO 1113
DPPO 1121
DPH 1211
Daň nem. 1511
Popl. pes 1341
Popl. odpad 1340
Nájem byt.
Nájem nebyt.
Nájem půda
El. energie zálohy
Příspěvek správa
Úroky
Loterie 1351
EKO-KOM
Celkem

částka
660.000,40.000,60.000,610.000,1,240.000,220.000,3.000,145.000,21.600,90.000,2.000,40.000,57.800,2.000,10.000,20.000,3,221.400,-

Výdaje
Dopravní obslužnost 2292 5323
Protahování
Pasport cest
Nový povrch (čp. 100 – 104 + nájezd)
Gordic
Střecha zastávka a pro hudbu
Auto pro JSDH
JPO
Rozhlas
Zpravodaj
Kronika
Knihovna
Jubilea
Peřimovská X.
Dětský den + Mikuláš
Veřejné osvětlení
Komunální služby
Odpad + kontejner
Kompostování
Veřejné prostranství + zeleň
Zákonná rezerva
Dohody
Zastupitelstvo
Pojištění budov a služby bank
VZP + OSSZ
DHIM
El. energie
Telefon + internet
STP, diabetici, vodovod
Svazek obcí - členský příspěvek
Poštovné
Materiál
Služby
Celkem

částka
21.780,25.000,40.000,860.000,30.000,200.000,450.000,40.000,10.000,9.000,5.000,8.500,15.000,15.000,30.000,50.000,100.000,185.000,30.000,65.000,10.000,120.000,472.194,22.000,63.000,30.000,110.000,25.000,11.500,25.500,2.000,40.926,100.000,3,221.400,-

V průběhu roku bude rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními o částku přijatých dotací.
Jedná se o vyrovnaný rozpočet bez potřeby zapojení přebytku minulých let. Přebytek zůstává na
účtu č. 10027-581/0100 . Uvedené prostředky lze v případě potřeby zapojit do rozpočtu daného
roku nebo ponechat jako přebytek k využití v příštím období.
Jitka Mihoková, místostarostka obce
Srdečně zveme všechny občany na

mikulášskou nadílku - sobota 9. prosince od 17 h u Klubu

veřejné zasedání obecního zastupitelstva - čtvrtek 30. listopadu od 19 h na OÚ
(projednání rozpočtu na rok 2018).
Upozorňujeme, že někteří občané dosud neuhradili poplatek za odpady za rok 2017.
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za obec Peřimov, které se
konaly ve dnech 20. – 21. 10. 2017:
1.
ANO
39 hlasů
30,00 %
2.
STAN
19 hlasů
14,61 %
3.
Piráti
11 hlasů
8,46 %
4. – 6. ODS
10 hlasů
7,69 %
4. – 6. KSČM
10 hlasů
7,69 %
4. – 6. SPD
10 hlasů
7,69 %
7.
KDU - ČSL
7 hlasů
5,38 %
Ostatní strany získaly méně než 5 % hlasů.
Voleb se zúčastnilo 132 ze 194 voličů, tedy nadprůměrných 68 %. Výsledky odpovídaly
výsledkům celostátním, výrazně větší byl v Peřimově pouze úspěch hnutí Starostové a nezávislí.
Kompletní výsledky lze najít např. na https://www.volby.cz/pls/ps2017/.

Rozhovor
14. října se v kulturním areálu za restaurací uskutečnilo pod taktovkou režiséra Milana Jiřišty
první představení divadelního kroužku Strážník. Zeptali jsme se ho proto, jak probíhala příprava a
jaké má spolek plány do budoucna.
Jaký máš dojem z premiéry? Co tě nejvíc překvapilo?
Naše premiéra v Peřimově pro nás byla dlouho velkou neznámou. Po zkušenostech s malou
účastí Peřimováků na akcích, které každoročně pořádal obecní úřad, hasiči nebo myslivci, se
nedalo odhadnout, jestli na představení někdo přijde. Obrovským překvapením pro nás pro
všechny byla účast téměř 260 návštěvníků. Dále nás velmi příjemně překvapila ta úžasná
atmosféra, kterou diváci vytvořili. Nikoho z herců nespoutala tréma, a tak si představení užívali.
Jsem rád, že se to podařilo nafotit a Zdeňku Pajkrtovi natočit na video. Můžeme si tu krásnou
pravdu okamžiku opakovaně vychutnat. Fotografie jsou k dispozici na webových stránkách obce
Peřimov a DVD budou k dispozici na OÚ v Peřimově.
Co bylo při secvičování nejobtížnější?
Nejobtížnější bylo najít vždy termín, kdy můžou všichni přijít na zkoušku. Jak už to na vesnici
chodí, každý má doma po příchodu ze zaměstnání plno práce kolem baráku, děvčata jsou mámy
od rodin, a tak jen výjimečně se stalo, že na zkoušku přišli všichni.
Dá se odhadnout, kolik času jste přípravě věnovali?
S nacvičováním jsme začali letos v únoru a scházeli jsme se vždy jednou za týden na dvě až
tři hoďky. Jen o prázdninách jsme měli kvůli dovoleným velké prodlevy. Mohli bychom tedy docela
lehce spočítat, kolik hodin ze svého drahocenného volného času všichni nacvičování této hry
věnovali.
Ukázalo se, že Peřimov má talentované herce. Bylo obtížné získat je ke spolupráci?
Vyzdvihnul bys výkon některého z nich?
Obsadit všechny role bylo velmi těžké. Na první schůzce jsme s Ivou Kobrovou a Pavlem
Klímou přemýšleli, koho pro jednotlivé role získat. Mnozí nás odmítli. Jako důvod většinou uvedli,

že na to nemají čas, nebo že na to nejsou a že se toho bojí. Přemlouvání nepomohlo. Postupně
jsme ale získali Jindříšku Holcovou, Pavlínu Paclíkovou, Martina Hylmara, Tomáše Jirouše, Lukáše
Kobra, Jiřího Paclíka a jako poslední mezi nás přišel Tomáš Janoušek. Nejprve jsme se scházeli u
mě doma, později v klubu, kde nám vždy ochotný Petr Holec zatopil v kamnech. Na jaře a v létě
jsme nacvičovali ve školní tělocvičně. Nutno dodat, že obecní úřad nás podporoval a vycházel nám
maximálně vstříc.
Kdybych měl vyzdvihnout výkon některého z herců, musel bych opět jmenovat všechny
v jakémkoliv pořadí. Při nacvičování jsme kladli důraz na přirozenost. Každý hraje velmi
přesvědčivě, přirozeně, a hlavně srdíčkem, že mu to, co říká, všichni diváci uvěří. Nebojí se udělat
si ze sebe legraci a mají v sobě notnou dávku komediálnosti. Každá zkouška byla jiná a čímsi
výjimečná. Hodně jsme se nasmáli a měli jsme pocit, že žijeme.
Nemůžu zapomenout ani na technické zázemí, které velmi spolehlivě vytvořily zvuková
technička Petra Mejvaldová, nápovědu Majda Paclíková a oponářky Adélka Janoušková a Anička
Klímová a pokladnu neohroženě střežila Michalka Janoušková. Patří jim za to velký dík.
Jaké máte plány do budoucna? Budete s Dívčí válkou ještě někde vystupovat?
29. prosince hrajeme v Loukově, v lednu ve Mříčné, v únoru v Čisté u Horek, v dubnu v Poniklé
a v květnu Hustopečích na Moravě. Zvažujeme také zahraniční angažmá. V srpnu pravděpodobně
pojedeme do českých vesnic do Rumunska, kde bychom hráli v Rovensku a ve Svaté Heleně.
Premiéru jsme měli v Peřimově, a tak uvažujeme o tom, že bychom se s touto hrou rozloučili při
derniéře opět v Peřimově v letních měsících. To ale ještě není jisté, protože v Peřimově je příprava
na představení nejnáročnější. Postavit na parketě celé nové podium nebylo jednoduché. Jirka
Paclík tam přestěhoval půl svého baráku a všichni společně na budování podia zapracovali.
Kulisy jsme měli půjčené od divadelního spolku Lipany z Vrchlabí. V Loukově už možná
budeme hrát s vlastními kulisami. Tomáš Jirouš vyřezal palisády a strážné věže, značnou část
natřel barvou a nyní na tom pracují ostatní. Velmi náročné bude ještě vymalovat mohutná plátna.
Většinu slušivých krojů ušila maminka Jindřišky Holcové a také Iva Kobrová, někteří na tom
zapracovali doma sami.
Spřádáte myšlenky na další divadelní hru?
Když jsme se scházeli na zkouškách, mnozí naši členové neustále dokola opakovali, že se to
stejně nebude nikdy hrát. Uvěřili, že jde do tuhého, až když Iva Kobrová roznosila po celé vesnici
pozvánky na představení. Stejně tak mnozí nyní tvrdí, že to je první, ale také poslední divadlo, co
nacvičili. Je to obrovský žrout času, a když si představíte, co vše se dá za ten obětovaný čas udělat,
nemůže se jim nikdo divit. Já ale pevně věřím, že jim diváci při představeních bouřlivým potleskem
oplatí tu námahu a časovou ztrátu a že se mi podaří je přesvědčit k nácviku další divadelní hry od
jiného autora. Bude to znovu komedie, neboť drama mnozí z nás prožíváme v životě a potřebujeme
se odreagovat od běžných denních starostí, poveselit se a pobavit.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně elánu do dalších let.

Budování silnice v Peřimově
Dokončení z minulého čísla.
Po řadu let byly zimní výtluky v asfaltce ledabyle záplatovány,
silnice často připomínala tankodrom a volala po rozsáhlé
rekonstrukci.
Po několikaletém usilovném vyjednávání vedení peřimovského
obecního úřadu s Krajským úřadem v Liberci proběhlo ve dvou
fázích v letech 2015 a 2016 frézování silnice a položení nového
živičného povrchu. Firmy přistupovaly ke svěřeným úkolům
svědomitě a práci provedly velmi kvalitně. Máme tak opět možnost
jezdit po pěkně upravené nové silnici. Jediným nedostatkem je, že
opěrné kamenné zdi nad silnicí jsou na několika místech rozpadlé
a potřebují generální opravu.
Milan Jiřišta
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