ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

Střípky ze mlejna
Z historie peřimovské kapely
(dokončení z minulého čísla)
Peřimovská kapela se brzy zdokonalila natolik, že mohla úspěšně vystupovat. Hrávala
ochotníkům při divadlech, různých oslavách a besídkách. O 1.máji přešli společně peřimovští a
bysterští muzikanti s dechovkou celou vsí už hodně brzy ráno, protože pospíchali také
připomenout do Loukova a do Bystré, někdy i do Horní Sytové ranním budíčkem dělníkům
v Pojizeří jejich Svátek práce. A to vše většinou zdarma neb za pár korun, které ponechávali na
nákup not a jiných potřeb. Jen o bálech a tanečních zábavách dostávali 30 až 40 Kč na osobu
za celou noc, často „až do rána bílého“. Proto je začali brát k zábavám a oslavám i z okolních
obcí. Jednou to bylo do Arnoštova na vepřové hody, podruhé do Rybnice neb do Loukova na
hasičský bál, jindy až na Čikvásky společně s Bysterskými na josefský večírek. To bylo v době
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Vážení spoluobčané,
Peřimovský „Song boys“, 30. léta

poválečné konjunktury a v Pojizeří bylo veselo. Ale přišla krize a s ní i nezaměstnanost a tak i
veselí v Podkrkonoší ubývalo. Po roce 1930 bylo potřeba kapelu zredukovat a přizpůsobit i
modernímu obsazení – džezu. Jak těžké bylo v době krize uspořit na nové džezové nástroje a
přeměnit dosavadní kapelu na moderní džez by mohli povědět jen ti, kteří tak při chudých
výdělcích dokázali. Peřimovský Song-boys pod vedením kapelníka Oldřicha Čermáka se stal
oblíbeným džezovým souborem po celém okolí. Škoda jen, že po roce 1945 pro stáří a odchod
některých členů do jiných kapel i samotného kapelníka do Vrchlabí, kde zřizoval a po nějaký
čas řídil místní kapelu, nenašel tento peřimovský soubor mladé nástupce.
Na peřimovskou kapelu tak dnes již zůstávají jen milé vzpomínky.
Vybráno z pamětí pana Jakoubka

máme za sebou letošní dvojí volby – do krajských zastupitelstev a do senátu. Výsledky
jsou stručně popsány uvnitř Zpravodaje a na tomto místě bych se chtěl za celou volební komisi
vyjádřit k průběhu obou hlasovacích dní.
Ačkoliv vzhledem k celostátnímu průměru byla volební účast v Peřimově vyšší, očekávali
jsme voličů určitě více. Popsat všechny příčiny nízké volební účasti by asi představovalo hlubší
rozbor, na který zde místo není, a proto se omezme na konstatování, že občané mají pouze
takové zástupce, jaké si zvolí. Každý dnes může svobodně svého práva nevyužít, ale zříká se
tím zároveň možnosti ovlivnit věci veřejné a např. právě krajští zastupitelé budou rozhodovat o
tom, která nemocnice či škola bude zrušena nebo která silnice se opraví. Věřme, že v příštích
volbách – a to už za rok a půl do poslanecké sněmovny a za necelé dva roky do zastupitelstva
obce – si význam tohoto aktu uvědomí více občanů.
Na závěr dodejme, že volby byly v naší obci zejména díky panu starostovi technicky velmi
dobře připraveny a rovněž práce volební komise pod vedením předsedy J. Vejnara byla
bezchybná a výsledky byly zpracovány ze všech okrsků naší oblasti nejrychleji.
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Zastupitelstvo obce
přeje
všem občanům a čtenářům Zpravodaje
příjemné a klidné prožití svátků vánočních
a úspěšné vykročení do nového tisíciletí.

Společenská rubrika

Celkový počet obyvatel v letošním roce oproti loňskému roku poklesl pod hranici 200 a to
na 196 obyvatel, což je způsobeno zejména odstěhováním, bohužel především mladších
spoluobčanů.
Přistěhovali se …
Paclíková Pavlína (1974), č.p. 102

Narození
Paclík Matěj, 8.4.2000, č.p. 102

Odstěhovali se …
Jiřišta Jiří (1973), č.p. 138
Jiřištová Markéta (1977), č.p. 138
Jiřištová Kristýna (1997), č.p. 138
Kousalová Pavlína (1920), č.p. 19
Skřivánková Renata (1980), č.p. 131
Franc Tomáš (1974), č.p. 127

Úmrtí
Opočenská Libuše (1920), 24.9.00, č.p. 13
Špacírová Olga (1926), 15.5.00, č.p. 136

Literární okénko
Z obecního úřadu



Diskuse nad chystanou vyhláškou o likvidaci domovního odpadu dosud nebyla
ukončena. Většinový názor zastupitelstva obce je zatím takový, aby občané včetně chalupářů,
kteří nepoužívají popelnice ani pytle na odpady, hradili přiměřenou částkou na osobu či celou
bytovou jednotku odvoz odpadu prostřednictvím kontejneru. Výše této částky a způsob úhrady
bude upřesněn. Např. v Jilemnici bude činit tato sazba od 1.1.2001 30,- Kč za osobu a měsíc.
Hlavními finančními akcemi pro příští kalendářní rok bude rekonstrukce hřiště a úprava
nájezdů na cesty u mostu přes Jizeru a u Lukšů č.p. 4.
Úřad práce v Semilech nabízí naší obci možnost vytvoření nové pracovní příležitosti
formou veřejně prospěšné práce (úklid, výsadba zeleně, likvidace skládek odpadů apod.).
Mzdové náklady (6000,-Kč/ osobu/ měsíc) by byly hrazeny úřadem práce. Případní zájemci se
mohou přihlásit na OÚ.
Vánoční „půlnoční“ mše svatá
se koná v kostele sv. Kateřiny ve Mříčné 24.12.2000 od 17.30. Zazní Rybova mše.
Volby 2000 v Peřimově
Voleb do krajského zastupitelstva se v Peřimově zúčastnilo 38,6% všech oprávněných
voličů (v celém kraji 32,9%) a s velkým náskokem zde zvítězila Čtyřkoalice (51,7%) před ODS
(22,4%), KSČM (8,6%) a ČSSD (6,9%), což je výrazný rozdíl oproti celkovým výsledkům
v Libereckém kraji (1. ODS 24,8%, 2. KSČM 16,3%, 3. Čtyřkoalice 14,8%, 4. ČSSD 13,0%).
Připomeňme, že úspěch Čtyřkoalice v našem volebním okrsku byl do jisté míry způsoben i
kandidaturou bývalého peřimovského občana pana Jiřího Lukeše, který získal největší počet
preferenčních hlasů. V zastupitelstvu Libereckého kraje usedne 13 zástupců ODS, 9 za KSČM,
8 za Čtyřkoalici, 7 za ČSSD, 5 za Stranu pro otevřenou společnost a 3 nezávislí. Z našeho okolí
se členy krajské samosprávy stali např. I. Benešová ze Studence, B. Krausová z Benecka a V.
Nosek z Jablonce n. J., vše kandidáti Čtyřkoalice.
Voleb do Senátu Parlamentu ČR se ze všech oprávněných voličů zúčastnilo 38,6 % v 1.
kole a 17,3 % v 2. kole. Největší podporu v 1. kole získal kandidát ODS J. Čeřovský (27,3%) a
kandidátka Čtyřkoalice S. Paukrtová (20%), tedy podobně jako v celém senátním obvodu
Jablonec n. N. Ve druhém kole zvítězila S. Paukrtová v Peřimově (66,7%) i v celém senátním
obvodu (51,4%) a stala se novou senátorkou za jablonecký obvod.
V obou volbách se tak v Peřimově projevila už tradiční velice výrazná převaha pravicově
orientovaných stran a jejich kandidátů.
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V předvánočním čase se na knižní trh dostávají přinejmenším dvě publikace zaměřené na
sousední obce, na které bychom rádi upozornili: o Jilemnici z pera PhDr. J. Luštince a o Mříčné
od paní A. Sehnalové. K vánoční pohodě jsme pro Vás vybrali pověst z knihy Jaromíra Horáčka
Hadí štěstí…
Před Olšinou, za Olšinou byl ve Mříčné jeden chalupník a ten měl tři krásné dcery a tři
šikovné syny.
Po dívkách se otáčeli všichni hoši ze vsi, až jim to někteří lidé záviděli. Zvláště zlé
čarodějnici byly dívenky trnem v oku. Proč, to jsem se přesně nedověděl, ale myslím si, že ty
její byly po ní nejspíš jako noc. Proto baba kouzlila a čarovala, až se jednoho dne tři hezké
dcerky ztratily a nebylo po nich vidu ani slechu – jak po třech prchavých obláčcích. Zármutek
mohli v chaloupce měřit na věrtele.
Bratři si chvíli poplakali, kdekoho se na radu vyptávali, a když si nejvíc hlavy nalámali,
rozhodli, že půjdou do světa milé sestry hledat.
Máma jim napekla sejkor do uzlíku a šli, ale daleko se nedostali. Blízko Martinic, to je tak
přes dva kopce, spatřili, co tam nikdy předtím nebývalo. Kde dříve stával les, byla dolina
proměněná v rybník a na něm plavaly tři divoké kačenky.
Bratři jen koukli, na první pohled poznali, že to jsou tři zakleté sestry. Plašili je chvíli
z různých stran břehu, volali na ně lákavě i laskavě, házeli jim i kousky sejkor, ale kačenky jako
když nevidí, neslyší. Jen se vždycky tak trochu poohlédly a z toho bratři poznali, že se nemýlí. I
radili se radili, co by si měli počít, až konečně zuli kanonýrky a žbluňk do vody! Ale ouvej! Jen
do ní žbluňkli, už se proměnili v ryby.
Kdo je přišel vysvobodit, můj vypravěč nevěděl, ale pevně věřím, že se tak stalo, že někdo
babu potrestal, kouzlo přestalo, vrátily se tři sestry, vrátili se i bratři, našli sestrám ženichy a
trojnásobná svatba byla veselá.
Ale co když milým bratrům, sestrám
ta zlá kouzla doposavad škodí?
Kdo pohádku za nás dopoví,
ten je vysvobodí.
Škoda že je pohádky jen půl
a mně zůstala ta půlka smutná.
Nezbývá, něž si ji domyslet,
každý tak, jak zrovna jemu chutná…
(Podle M. Lešákové z Mříčné)
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