ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

Střípky ze mlejna
Z historie peřimovské kapely
Muziku tady u nás v Podkrkonoší měli lidé odjakţiva rádi, i kdyţ jim na ni při tvrdém
ţivotě mnoho času nezbývalo. Vţdyť odtud vyšli znamenití muzikanti, kteří se uplatňovali
nejen ve vesnických bandách, ale i v profesionálních souborech. Jilemnické gymnázium mělo
např. po 1. sv. válce pod vedením prof. Tvrzkého a za dirigování studenta Tomíčka pěkný
orchestr (viz foto). Mnoho studentů tohoto souboru působilo současně i později v různých
hudebních skupinách v okolí i vzdálených místech.
Aţ do 1. světové války bylo zde o hudbu a muzikanty dosti nouze. Semtam přešel obcí
flajšinetář neb harfenice, dokonce i medvědář, a to ponejvíce před poutí neb posvícením. O
masopustním úterku se tancovalo v bývalých hospodách u Fišerů neb u Kolářů, ale někdy i ve
větší světnici nebo stodole obyčejně při heligonce – harmonice. Šumaři se objevili málokdy, i
kdyţ tu téţ ţili, ale neorganizovaně. Jeden z kronikářů obce Fr. Klikar (narozen 1870) o tom
v obecní kronice píše: „Pamatuji se z dětských let, jak dva hudebníci z Peřimova, Korbelář
Josef z čp. 57 a Fr. Hrubý z čp.. 73 chodívali ještě s jinými z okolních obcí hráti i do Ruska.
Hráli prý i před samým ruským cyrem.“
Počátky peřimovské kapely podle výpovědi jejích prvních členů spadají do roku 1920.
Toho roku se začalo scházet několik mladých nadšenců pro hudbu ke společným zkouškám.
Byli to Arnošt Strnádek,
Jaroslav
Morávek,
Oldřich
Čermák,
Stanislav
Pavlíček,
František Jakoubek –
otec i syn, bratří
Štěpánkové a Vejnarové,
Vlastimil Pospíšil aj.
Hráli
v obsazení
tzv.
štrajchu – doplněném
klarinety,
trubkami,
trombonem a bubny.
Tehdy se také začaly
probouzet
k nové
práci i místní spolky, tj.
Hasič,
Sokol
a
Stráţník – dramatický
odbor Sokola, které tu
jiţ dříve existovaly a svou
činnost provozovaly.
Sbor dobrovolných hasičů
vznikl r. 1890, Sokol
zaloţen
r.
1806
a
divadelní
spolek,
jehoţ první reţisér byl Fr.
Pospíšil z čp. 47,
člověk na tehdejší dobu
velmi
pokrokový,
dokonce uţ roku 1878.
V obci
se
začala
hojně
hrát
divadla,
pořádat plesy a různé
příleţitostné oslavy.
K tomu bylo nezbytné mít v obci hudbu. Tehdy měl ovšem Peřimov 656 obyvatel.
Kronikář Fr. Klikar o tom v zápise z roku 1933 píše: “Ţe v místě vznikla kapela, která
samostatně vystupovati můţe, má zásluhu v prvé řadě p. řídící Jeroným Chromý, veliký
milovník hudby, a téţ p. učitel Fr. Kosina a Arnošt Strnádek, kteří ochotně hudbě i hře na
housle téměř zdarma učili. Postavením nového sálu u Kříţků dána jim příleţitost k uplatnění
se. Prvním kapelníkem byl Fr. Jakoubek z čp. 48, později, od roku 1920, Oldřich Čermák,
který dále hudbu řídí a přičiňuje se o její rozkvět.“
Začátky peřimovské kapely byly opravdu krušné. Nebylo not, místnosti ke zkouškám,
chyběly nástroje a nakonec i ten muzikantský um. Ale byla tu i veliká obětavost, chuť učit se a
ty zvítězily. Zkoušky se konaly u Vejnarů neb u Jakoubků při petrolejce, noty zapůjčovali
muzikanti z Bystré, kde jiţ od začátku 20. století byla dobrá kapela a s níţ měli Peřimovští
jakousi druţbu a kdyţ některý ten nástroj chyběl, vypomohli ochotně Bysterští.
Vybráno z pamětí pana Jakoubka.
Dokončení příště.
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Nově opravená trafostanice

II. ročník

foto L. Horáček

Letošní rok byl výjimečný brzkým příchodem teplých slunečných dnů. Zatímco zima byla
teplotně normální s dostatkem sněhu i vláhy, duben ve své druhé polovině oplýval letním
horkem. Na Bílou sobotu se rtuť teploměru vyšplhala aţ na 25°C a krásný byl i celý květen a
červen. Nevyšší teplota byla v naší obci naměřena 22.6., 32°C. Sena se sušila jiţ po 20. květnu,
vlaštovičky se však řídily pouze svým instinktem a objevily se v naší obci aţ 18. května, jiřičky
pak o týden později a rorýsi kolem 20. června.
Jarní sucho natropilo hodně škod našim zemědělcům, ale zato sady byly plné krásných a
sladkých jablek. Dozrávala v plné kráse i jablka náročná na teplo a dostatek sluníčka. Švestky,
kterých bylo méně, se sklízely jiţ začátkem září.
Kupodivu se nekonala ani invaze škodlivého hmyzu, pouze na našich loukách a
zahrádkách se objevili rezaví slimáci. Zřejmě jim přišel k duhu deštivý červenec. Jak jsme ale
záhy zjistili, škody nebyly zas tak velké. Snad pouze tam, kde se nešetřilo chemickými
prostředky či solí. Taková půda je zničená na kolik let. Moţná, ţe slimáků v příštích letech
přibude, ale nakonec si s nimi moudrá příroda určitě poradí. Pokud bychom měli dostatek
rybníčků, tůněk nebo alespoň mokřadů, zvládly by za nás tuto kalamitu ţáby a nemuseli
bychom sbírat slimáky v noci při baterce.
A všimli jste si letošního pestrobarevného září? Tentokrát opravdu nezůstalo nic dluţno
svému názvu. Přes veliké jarní sucho jsme nakonec museli dát za pravdu našim předkům, kteří
vţdy tvrdívali, ţe sucho bídu nenadělá. Všeho bylo vcelku dostatek.
Zaplať pámbů za ty dary.
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Z obecního úřadu

Stanovisko OÚ k otázce odpadového hospodaření

Srdečně zveme všechny občany na
veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se uskuteční ve čtvrtek 26. října 2000 v 19.00 v budově obecního úřadu.
Program: 1) Zahájení
2) Finanční hospodaření v roce 2000
3) Diskuse
Poděkování



Sboru dobrovolných hasičů za uspořádání a důstojný průběh akce ke 110. výročí
zaloţení SDH v Peřimově
všem spoluobčanům, kteří se podíleli na přípravě výstavy fotografií a obrazů uspořádané
v době pouti
Upozornění občanům







Ve dnech 25.10. – 3.11. bude v důsledku rekonstrukce silnice provedena její částečná
uzavírka v úseku od Bujárkových po traktorku.
Dokončení rekonstrukce elektrické sítě a následné rozsvícení veřejného osvětlení by
mělo proběhnout do 31. 10.
Připomínáme, ţe podle zákona je bez oprávnění zakázán vjezd všech motorových
vozidel po lesní cestě i mimo ní do lesa. Tento zákaz je stále přestupován zejména na
Stráţníku.
Znovu upozorňujeme na nevhodnost pálení kompostovatelných odpadů, mokrých větví
apod., při kterém zbytečně dochází k zamořování obce kouřem.
V neděli 12. listopadu t.r. proběhnou volby do Senátu Parlamentu ČR a do krajského
zastupitelstva se sídlem v Liberci. Upozorňujeme, ţe podle novely volebního zákona
proběhnou volby v celé republice pouze v jediný den. Připomínáme, ţe ze zákona je
každý volič povinen před hlasováním prokázat svoji totožnost občanským průkazem
nebo jiným dokladem. V opačném případě členové volební komise nesmí tomuto
občanovi hlasování umožnit.

OZ projednávalo na svém zasedání dne 5.10.2000 mj. problematiku odpadového
hospodaření. Od 1.1.2001 vzniká OÚ v důsledku zákona č.37/2000 Sb. povinnost vymezit
způsob nakládání s odpady na území obce vyhláškou. Změna oproti předchozímu zákonu
spočívá zejména v tom, ţe smluvní cena za svoz a likvidaci odpadů je nahrazena poplatkem.
Nedostatky současného systému nakládání s odpady, které by měla nová vyhláška
minimalizovat, jsou v naší obci zejména tyto:
1) Umoţňuje jejich likvidaci na účet OÚ, tedy nás všech. Odstavené kontejnery jsou
zaplňovány i v době mimo jarní a podzimní úklid a to často odpady, které do nich
v ţádném případě nepatří – dřevem, trávou, televizory apod. Je zřejmé, ţe takto provádí
„úklid“ zejména ti občané, kteří si známky na popelnice ani pytle nekupují.
2) Postihovat ty občany, kteří likvidují odpad způsoby neekologickými, nemorálními a vlastně i
nezákonnými, umoţňuje jen obtíţně. Jedná se např. o pálení různých umělohmotných
látek (PET lahve apod.) v lokálních topeništích s nízkou teplotou, kdy dochází ke vzniku
rakovinotvorných látek a jejich následnému rozptýlení do ovzduší. Navíc začínají na území
obce vznikat i zárodky černých skládek (v příkopech podél silnice, Ve Březí, na levém
břehu potoka v místě počátku náhonu), které se podařilo koncem 80. let nemalým úsilím
odstranit.
3) Nenutí občany odpady třídit a chovat se tak šetrně k ţivotnímu prostředí.
a)

Krátké zprávy:









K podzimnímu úklidu je moţné vyuţít kontejnery u kravína, které však neslouţí
k odloţení kompostovatelných či spalitelných zbytků. Nebezpečný odpad (např.
televizory, ledničky, oleje, baterie, zářivky, barvy apod.) je moţno ukládat za poplatek
v areálu sluţeb Matoušek nebo v areálu firmy BECKER-EKOSEV proti benzinovému
čerpadlu v Jilemnici.
Místní knihovna je otevřena kaţdé pondělí od 16 do 18 hodin.
Dne 30. září se uskutečnil zájezd peřimovských občanů do Prahy na divadelní
představení spojené s vyjíţďkou po Vltavě.
Na jaře příštího roku proběhne v ČR po deseti letech Sčítání lidu, domů a bytů.
Podle návrhu územní reformy by střediskovou obcí pro Peřimov a celé Jilemnicko měla
být překvapivě Lomnice nad Popelkou.
V září t. r. proběhla rekonstrukce a úprava povrchu cesty na Kobyle u Kurfiřtových a od
Holubcových po vyústění cesty na silnici. Zbývá dokončit úpravu příkopu a osadit
zábradlí a dopravní značení.
Dne 5.10.2000 proběhlo na MÚ v Jilemnici jednání o problému nelegálního dobývání
minerálů v národní přírodní památce Stráţník, na kterém se hledal společný postup proti
drancování této lokality evropského významu a projednával se návrh nového plánu péče
pro tuto NPP. Dosavadním výsledkem je dohoda na úpravě okolního terénu (dokácení a
nová výsadba) a zpřísnění reţimu ochrany (důkladné oplocení a označení místa, hlídání
lokality,zákaz vstupu a vjezdu pod pokutou 5000 Kč atd.).
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b)

c)

Cílem chystané vyhlášky by proto mělo být:
vytvořit takový systém likvidace
odpadů, do kterého budou
finanční
spoluúčastí
co
nejspravedlivěji zapojeni všichni
občané s trvalým i dočasným
pobytem v Peřimově. To by
nemělo
znamenat
popření
dosavadního systému popelnic a
pytlů, ale spíše jeho doplnění.
OÚ proto zřejmě bude např kvůli
přesné
evidenci
poţadovat
zakoupení pytlů či známek na
popelnice
pouze
na
OÚ
v Peřimově
nebo
v místní
prodejně – v opačném případě
bude občan povinen platit
příslušný poplatek na odvoz
kontejnerů.
zamezit likvidaci odpadů výše
uvedenými
nezákonnými
způsoby.
podporovat
sběr
recyklovatelných odpadů (sklo,
ţelezo apod.) a zvýhodnit ty
občany, kteří odpady třídí. K dosaţení tohoto cíle by měl OÚ zajistit i sběr nebezpečných
odpadů (televizorů, ledniček, baterií atd.). Výhledově pak OÚ zvaţuje zřídit vhodné místo
ke kompostování trávy, listí a ostatního bioodpadu. Uskutečněním tohoto záměru by se
v době klesajícího zájmu o trávu i seno zamezilo vzniku nevhodných skládek zelené hmoty
např. podél Olšiny, zabránilo by se neekologické likvidaci této hmoty pálením a navíc by se
vytvořila zásoba kvalitní kompostové hlíny.

Na závěr dodejme, ţe ani ten nejdokonalejší systém problematiku nakládání s odpady
neodstraní. Jedná se o trvalou snahu vytvářet si v obci příjemné a upravené ţivotní prostředí, za
které svým dílem zodpovídá kaţdý z nás.
OÚ Peřimov
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