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Jaro se blíží...

Vážení spoluobčané, chalupáři,
blíží se velikonoční svátky. Sněhu bylo v letošní zimě snad ještě méně než vloni. Obava o dostatek
vody během letních měsíců bude zřejmě veliká.
V rozpočtu na letošní rok bylo počítáno se třemi akcemi.
Rekonstrukce bytu v bývalé škole je před dokončením. Byly sníženy stropy, stěny nově
omítnuty, byl proveden nový rozvod vody a elektrického topení a nově obložena koupelna. Zbývá
obrousit parkety a v kuchyni položit lino.
Na zastupitelstvu bylo odsouhlaseno, že byt bude pronajat vietnamské rodině, která provozuje
prodejnu potravin v naší obci. Nájemní smlouva bude ošetřena tak, že v případě ukončení provozu
v samoobsluze skončí i nájemní smlouva k bytu.
Nyní se snažíme získat jednoduchý projekt na vyasfaltování cesty v zástavbě nových domů a
prostoru mezi hřištěm a klubovnou. Na asfaltování u klubovny se pokusíme zažádat o dotaci, i když
je otázkou, zda se stihne projekce v penězích.
V letošním roce máme od Libereckého kraje slíbeno dokončení nového povrchu naší silnice.
Budeme tedy věřit a čekat, že KÚ svůj slib splní.
V tomto Zpravodaji je pro Vás připraven výčet akcí, které proběhnou od dubna do června.
V akci „jarní úklid“ bude mimo jiné přistaven pod dohledem kontejner na parkoviště u samoobsluhy.
Proto Vás znovu upozorňuji, že do kontejneru se nebudou moct dávat věci, pro které jsou určeny
speciální kontejnery (karton, papír, plast, sklo). Do kontejneru nepatří rovněž dřevo, které lze spálit.
Přeji Vám všem pokojné prožití velikonočních svátků, zdraví a pohodu do dalších dnů.
Bohuslava Holubcová, starostka obce

Plánované akce
Jarní úklid
Upozorňujeme všechny občany, že:
 v neděli 3. dubna od 8.00 do 8.10 proběhne svoz nebezpečného odpadu
 v sobotu 30. dubna proběhne svoz

barevných pytlů (plasty, tetrapaky, kovy)

železného šrotu (na místech obvyklých)

velkoobjemového odpadu (kontejner před OÚ)
Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2016 v kostele sv. Kateřiny ve Mříčné:
20. března od 7.30 (Květná neděle) - mše svatá, žehnání ratolestí „kočiček“, při mši se čtou pašije
25. března od 17.00 (Velký pátek) - velkopáteční obřady zaměřené na děti, vede Jenda Lukeš
27. března od 7.45 (Boží hod velikonoční) - mše svatá, po mši občerstvení na faře
28. března od 7.45 (Velikonoční pondělí) - mše svatá
Podrobnější informace na http://www.vikariatjilemnice.cz/farnost/mricna.
Společenské, kulturní a sportovní akce
V pátek 6. května proběhne u Klubu tradiční vatra u příležitosti svátku sv. Floriana. Na hřišti
předvede Pavel Holec ukázku dřevosochání a pro děti bude připravena střelnice pod dohledem
Pavla Fejkla. Děti se mohou těšit na lampiónový průvod, pro všechny je zajištěno občerstvení!
V sobotu 21. května se u Klubu koná taneční zábava, hraje Soumrak a Schodiště.
V neděli 22. května od 10 hodin se koná již 34. ročník Peřimovské desítky. Přijďte vytvořit
sportovní kulisu pro všechny účastníky tohoto závodu!
V pátek 3. června od 17.30 vystoupí se svým programem Vladimír Hron. Vstupné 150 Kč,
předprodej vstupenek od 1. 4. na OÚ nebo v pohostinství. Po vystoupení V. Hrona bude následovat
diskotéka s videoprojekcí.
V sobotu 11. června od 14.00 proběhne na hřišti dětský den, tentokrát na motivy cesty kolem
světa. Od 21 hod. se ti starší mohou pobavit a zatancovat si za doprovodu skupiny Tampelband.

Společenská kronika
Pohyb obyvatelstva v roce 2015:
Narození:
Jakub Válek (16. 2. 2015), čp. 4
Štěpán Hylmar (21. 5. 2015), čp. 96
Patrik Fedorko (12. 6. 2015), čp. 66
Martin Žofka (18. 8. 2015), čp. 149
Eliška Anna Nová (30. 8. 2015), čp. 3
Úmrtí:
Marie Lukšová (19. 1. 2015), čp. 34
Miloš Morávek (6. 2. 2015), čp. 44
Jaroslav Vejnar (28. 2. 2015), čp. 40
Aleš Bartoň (11. 4. 2015), čp. 98
Odstěhovaní:
Michal Pivka (16. 2. 2015), čp. 19
Michal Kurfiřt (22. 5. 2015), čp. 107

Jakub Kurfiřt (22. 6. 2015), čp. 107
Markéta Bakešová (14. 10. 2015), čp. 11
Přistěhovaní:
Jiří Hanuš (9. 2. 2015), čp. 156
Michal Hanuš (9. 2. 2015), čp. 156
Gabriela Hanušová (9. 2. 2015), čp. 156
Kristina Janatová (11. 3. 2015), čp. 66
Denisa Fedorková (11. 3. 2015), čp. 66
Jiří Jindřišek (24. 8. 2015), čp. 19
Alex Jiří Jindřišek (24. 8. 2015), čp. 19
Vojtěch Jindřišek (24. 8. 2015), čp. 19
Denisa Jindřišková (24. 8. 2015), čp. 19
Martin Bedrník (26. 10. 2015), čp. 48
Kamil Vaistauer (25. 11. 2015), čp. 72

V průběhu roku 2015 se počet obyvatel Peřimova navýšil z 230 na 238.
V letošním roce jsme mohli přivítat již dva nové občánky – Mikuláše Zelinku (29. 1.,
čp. 23) a Jozefa Doubravského (21. 2., čp. 145). Rodičům blahopřejeme!
Jubilea v roce 2016 (jubilejní věk 70, 75, 80 a 85 let):
Iva Voňková (15. 1. 1941), čp. 39, 75 let
Miloslav Franc (9. 2. 1946), čp. 127, 70 let
Zdeněk Zemánek (30. 1. 1941), čp. 7, 75 let
Bohuslava Holubcová (15. 4. 1946), čp.83, 70 let
Jiří Jiřišta (20. 11. 1941), čp. 52, 75 let
Josef Paclík (17. 12. 1946), čp. 102, 70 let
Nejstarší občankou Peřimova je paní Marta Bujárková (8. 8. 1922), čp. 124.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

Z Obecního úřadu
Odpady
Připomínáme povinnost všech občanů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Peřimově,
uhradit poplatek za odpady na rok 2016:
 poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo která má v obci stavbu
určenou k rekreaci
 sazba poplatku činí 500 Kč
 poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 4. a do 30. 9.;
jednorázově ho lze uhradit do 30. 4.
 včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky lze zvýšit až na trojnásobek
V ceně poplatku jsou i další služby spojené s likvidací odpadů, zejména svoz nebezpečného
odpadu. Částka může být zaplacena v hotovosti na OÚ, bankovním převodem na číslo účtu
10027581/0100 nebo poštovní poukázkou vždy s uvedením čp. jako variabilního symbolu. Bez čp.
nelze určit, kdo uvedenou částku zaplatil.

Rozhovor s Pavlem Holcem o dřevosochání
Jak ses k dřevosochání vlastně dostal?
Začalo to zhruba před pěti lety u firmy, která se zabývá stavbou srubů, tak mě napadlo zkusit stojan
na kola, který byl vlastně mým prvním „dílem“. Dělal jsem ho tehdy téměř celý den a z výsledku
jsem měl dobrý pocit, tak jsem začal zkoušet další díla.
Co ti dřevosochání dává?
I když je to docela dřina, tak si u toho svým způsobem odpočinu. Plastiky, které sochám, dělají
lidem radost, což přenášejí i na mě. Zahradní selský nábytek, který vytvářím, slouží pro volný čas,
což mě též těší. Pokud sochám na sympoziu, tak poznávám mnoho zajímavých lidí a kolegů s pilou,
což, věřte, bývá kolikrát večer u ohně a buřtů velmi zajímavé. (smích)
Je dřevosochání nákladné?
Začátek vždy něco stojí. Nejdříve jsem koupil dvě starší motorové pily, ale když to začnete myslet
s řezbou vážně, tak zjistíte, že vám nestačí ani čtyři pily. Takže nakonec mám (zatím) sedm
různých značek a velikostí.
Jak dlouho trvá vytvoření jedné sochy a kolik děl jsi již vytvořil?
Čas k vytvoření jedné sochy se razantně liší - malou houbu vyřežu asi za hodinu, dvoumetrového
Krakonoše sochám třeba pět dní. Co se týče počtu, tak to nepočítám.
Kde a jak často socháš?
Ročně toho je docela dost. Za ty roky se vytvořily pravidelné akce, na které jsem zván, např.
Svojkov u Zákup, Desná, Mříčná, Benecko, Nový Bydžov, Radonice u Chomutova. Hodně jezdím
sochat přímo k lidem na zahradu, kde z torza vzrostlého stromu chtějí mít hezkou památku. Pokud
mám volno, tak sochám pod lesem s výhledem na Kozákov a
to je pro mě třešnička na dortu. Teď v nejbližší době jsem rád,
že můžu sochnout i pro Peřimováky na takovém minivystoupení
na Floriána.
Je možné někde nahlédnout do nabídky tvých výtvorů?
Webové stránky bohužel nemám. Mám pouze katalog, který je
volně k zhlédnutí při sochání, ale nových věcí se nebojím, čímž
nabídka stále narůstá.
Které sochy si vážíš nejvíc?
Když se nad tím zamyslím, tak je to ve Svojkově u Zákup přes
dva metry vysoký svatý Václav, vysochaný ze 120 let staré poškozené túje. Nikdy před tím jsem
ho nedělal, ale místním lidem se líbil natolik, že ho mají jako hlavní symbol v zámecké zahradě.
Co bys závěrem doporučil začínajícím dřevosochařům?
Především respekt před motorovou pilou, s čímž mám též zkušenost. U mě to bylo pár stehů, asi
15, už ani nevím, ale nemusí to vždy tak dobře dopadnout. Jinak nebát se pustit i do složitějších
věcí, které když se nepovedou (začátky jsou vždy těžké), je možné zužitkovat i jinak. Třeba na
palivo. (smích) Sice je to hlučný a nákladný koníček, ale stojí to za to.
Děkuji za rozhovor, ať se ti, Pavle, daří dělat svými výtvory radost i v dalších letech!

Několik postřehů z historie divadelního spolku Strážník v Peřimově
Dokončení z minulého čísla.
K divadlu
neoddělitelně
patří hudba. O výuku na
hudební nástroje v obci se
koncem 19. a počátkem 20.
století
velmi
zasloužili
milovníci hudby pan řídící
učitel Jeroným Chromý čp. 92,
řídící učitel František Kosina
čp. 132 a Arnošt Strnádek čp.
105, kteří ochotně učili hrát na
hudební nástroje žáky i
dospělé. Prvním vedoucím
peřimovské
kapely
byl
František Jakoubek čp. 48.
Kapela složená především ze
žesťových nástrojů měla 18
členů. Přivýdělek hraním na plesech, zábavách a jiných příležitostech byl pro hudebníky
významným vylepšením rodinného rozpočtu, neboť v té době bylo v obci až osm kulturních akcí do
roka. Druhým kapelníkem, který se s velkým nadšením věnoval řadu let své hudební skupině
SONG - BOYS, byl Oldřich Čermák. Ve svém repertoáru měli lidové písně, více se však věnovali
v té době populárnímu jazzu. Vyhrávali na zábavách, plesech, svatbách i pohřbech.
Až v roce 2007 vznikla nová hudební skupina Peřimovské kvarteto, která hraje a zpívá ve
složení Jan Lukeš čp. 96, Petr Lukeš čp. 96, Ivana Hylmarová (roz. Lukšová) čp. 96 a Týna Holcová
čp. 143. Jejich repertoár je široký, od moderních písní přes lidovky až ke koledám. Je to parta
mladých, veselých hudebníků, rozdávajících dobrou pohodu a radost. Se svým programem
navštívili mnohé podhorské obce. Velmi záslužné jsou jejich vánoční koncerty v mříčenském
kostele. Nemalý výtěžek ze vstupného byl pokaždé věnován na opravu kostela i fary. Peřimovské
kvarteto si můžeme poslechnout i doma nebo si dobrou muzikou zpříjemnit jízdu v autě, protože
hudebníci vydali již dvě CD.
Významné místo v obecní kultuře zaujímala dětská představení, která od založení školy v obci
nacvičovali učitelé se svými žáky. Připomeňme si jen několik příkladů. 1. a 6. ledna 1900 sehráli
peřimovští žáci v Kolářově hospodě divadelní hru od Františka Pravdy Král Liliputánský. V roce
1960 měla velký úspěch pohádka od Josefa Kožíška Stříbrná studánka. Velmi přitažlivé zejména
pro nejmenší diváky byly vánoční besídky s nadílkou malých dárků. V roce 1963 sehrály děti
Pohádku o sněhu. I tato hra měla u diváků velký úspěch a režisér Zdeněk Zemánek odměnil malé
herce pěknými knihami.
To bylo jen malé nahlédnutí do daleké minulosti velmi pestrého kulturního života obce Peřimov.
Téměř 50 roků se v obci nepodařilo probudit divadelní spolek Strážník k životu a nebyla nacvičena
ani jedna divadelní hra. Zrušením základní školy v obci skončila i dětská představení. Ještě že nás
občas navštíví přespolní herci s nějakou pohádkou. Tuto pro divadlo nepříznivou dobu přinesla
televize video, počítače, mobily. Mladí lidé si žijí u počítačů svůj virtuální svět a necítí potřebu
opravdových prožitků. Je škoda, že nemají možnost prožít časté komické příhody při nacvičování,
poznat to příjemné napětí před divadelním představením, tu vůni líčidel, radost z kontaktu s diváky,
radost z potlesku. Obecní zastupitelé sice každoročně připravují řadu zajímavých akcí pro děti i pro
dospělé, ale vlastní divadelní produkce chybí. Možná právě nyní, kdy do obce již několik let přibývají
noví spoluobčané, dozrál čas k zamyšlení nad tímto problémem. Bylo by vhodné navázat na
bohatou historii divadelního spolku Strážník. Peřimovu by ochotnické divadlo slušelo.
Milan Jiřišta
Tříkrálová sbírka vynesla letos v Peřimově 10 921 Kč, tedy skoro o 3700 Kč více než loni.
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