rozmařilému a neodpovědnému způsobu ţivota. Jaká katastrofa by nás asi musela potkat,
abychom se změnili, to si vůbec nedovedu představit. Snad jenom lidé bezprostředně
postiţení se budou dívat na svět pokornějšíma očima, protoţe spoušť, kterou za sebou voda
zanechala, jim bude do konce ţivota způsobovat mrazení v zádech.
A co bylo zvláštní v našem krkonošském regionu? Sněhu napadlo nezvykle mnoho. 85 cm
je vrstva, která se přibliţuje rekordům z 50. a 60. let. Radovaly se především děti, ale i lyţaři a
všichni milovníci bílé krásy. Mrazy byly mírnější a jenom několik z nich překročilo –20°C.
Neobvyklý byl brzký nástup jara. 19. 1. přišla výrazná obleva s teplotami nad 10°C a sníh
rychle ubýval, takţe na Hromnice bylo pouhých 10 cm a 5. února bylo jiţ na Mánkových vrších
kopno. 8. února přiletěli první odváţní špačci a v polovině měsíce nebylo po sněhu ani
památky. Ţe by se nám klima opravdu ohřívalo? Ale i kolem 20. let minulého století prý byla
jara, kdy chudé děti chodily jiţ v únoru do školy bosy, jak se můţeme dočíst v kronikách.
Takţe uvidíme. „Hodně sněhu, málo vody“, tvrdívali staří lidé a skutečně i letos měla tato
pranostika své opodstatnění. Zřejmě to platí proto, ţe se půda na podzim mrazem načechrá,
nadýchne a následně pod silnou vrstvou sněhu rozmrzne. Pak uţ funguje jako spolehlivý
regulátor. Koncem února ještě nějaký ten sníh spadl, ale neměl dlouhého trvání. Srnčí zvěř se
stáhla do vsi a pod duby vyhrabávala ţaludy. Ale v posledních letech navštěvují srnky ves i
v obdobích hojnosti. Ţe by utíkaly z lesa do bezpečí? Musíme se jich zeptat.
Březen probíhal jiţ zcela ve znamení jara. V močálech kuňkaly ţáby, na loukách hledali
potravu hladoví jeţci, vrátila se většina zpěvného ptactva, rozkvetly sněţenky, bledule,
křivatce, sedmikrásky a všechno překotně spěchalo za svým vyšším posláním. Na Olšině bylo
moţno spatřit i nádherné ledňáčky. Vlaštovky a jiřičky si daly načas a nic neriskovaly. Přistály
na drátech aţ 20. dubna. Koncem května se jiţ sváţelo první voňavé seno. Objevily se i
kobylky, které vloni na loukách chyběly. Importovaní zrzaví slimáci téměř zmizeli. A kam se
poděly myši?
Ty teplé noci, to byla nádhera. Však se to projevilo příznivě na zahrádkách i v sadech,
především v sadech. Jabloně praskaly pod tíhou plodů. A nebyla to jablka ledajaká. Chutí,
cukernatostí i velikostí mohla směle konkurovat těm dováţeným z jiţních zemí. Kvalitou je
předstihla, vezmeme-li v úvahu, ţe např. v Itálii ošetřují ovoce chemicky aţ 12krát v průběhu
vegetace. To je otřesná skutečnost. Měli bychom si ji vţdycky uvědomit, kdyţ necháváme
naše zdravá, ekologicky čistá jablka bez povšimnutí spadnout na zem.
Celé prázdniny byly příjemné. Na Šumavě bylo hub jak máku, u nás jako šafránu. Zatímco
v našem kraji bylo spíše sucho, jinde se potýkali s ničivými povodněmi. Největší průtrţ
s bouřkou a vichrem se strhla 22. srpna odpoledne. Naštěstí netrvala dlouho, jinak se nám
mohl opakovat 19. a 21. srpen 1966, kdy se Peřimov doslova ponořil do rozvodněné Olšiny.
Krásné léto pokračovalo i v září. Začala bohatá sklizeň ovoce. Kdo měl chuť a čas, mohl
lisovat, sušit, kvasit, zavařovat, drtit atd. Mošty, vína i kompoty mají tentokrát výbornou kvalitu.
I pálenka calvados z jablečného moštu je lahodná a vůní i chutí předčí slivovici.
Říjen byl chladný, příroda ztichla, posmutněla. Pestrobarevné listy jako by nám chtěly aspoň
trochu vynahradit krásy jara a léta. Co naplat, budeme doufat, ţe si jaro i v příštím roce
pospíší. Sníh se tentokrát ohlásil jiţ v říjnu, ale to byla jenom předzvěst zimy. Opravdová
chumelenice přišla aţ 10. listopadu, ale ani tentokrát sníh dlouho nevydrţel.
Je překvapivé a potěšitelné, ţe se v potůčku, který přitéká ze Stráţníka a ústí do Olšiny u
Krůfových, opět vytírají duhoví pstruzi. Je s podivem, ţe se zničená příroda dokázala
zregenerovat za pouhých 13 let po tom 40letém zběsilém zahlcování polí a luk umělými
hnojivy i chemickými postřiky. Stále platí, a zaplať pámbů za to, ţe příroda je všemocná
čarodějka.
Blíţí se Vánoce, nejkrásnější svátky roku, i kdyţ ne kaţdý se na ně těší. Jak ten čas letí.
Teprve starý člověk si uvědomí, jak je ţivot krátký a začne si váţit kaţdého dne.
Přeji vám dobré zdraví, šťastné vykročení do nového roku a boţí poţehnání všem lidem.
-zV příštím čísle: Rozhovor s hasiči, kteří v létě pomáhali v zaplavených oblastech, poděkování
peřimovským dárcům krve, rozpočet obce na rok 2003, společenská rubrika a další informace.
Zpravodaj Obecního úřadu Peřimov  481 543 264  obec.perimov@tiscali.cz
Uzávěrka 9. 12. 2002  Počet výtisků 150 Neoznačené texty: Mojmír Zemánek
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PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře
Volby do zastupitelstva obce
proběhly v Peřimově za mimořádné
voličské přízně, ačkoliv se volbami
v pravém slova smyslu ani nazývat
nedají. Šlo spíše o to, jakou důvěru
mezi občany mají ti, kteří se uvolili
do zastupitelstva kandidovat.
Tím spíše je potěšitelné, ţe
k volební urně přišly téměř ¾ všech
Peřimováků a všichni zvolení
zastupitelé získali nadpoloviční
počet hlasů všech zúčastněných
voličů. Nové zastupitelstvo se téměř
z poloviny obměnilo, na svém
prvním zasedání zvolilo nového
starostu
a
místostarostu
a
projednalo plán práce na celé
volební období.
Odcházející starosta se o naši
vísku skutečně staral a za svoji
obětavou práci si zaslouţí naše
poděkování.
Obec
předává
v mnohem lepším stavu, neţ ji před
12 lety přebíral. Doufáme, ţe svojí
radou bude k dalšímu rozvoji obce
přispívat i nadále a pomůţe tak
novému zastupitelstvu překlenout
nelehké počáteční období. Věříme,
ţe pomoc můţeme očekávat i od
bývalých členů OZ a dalších
občanů, kterým není osud obce
lhostejný.
Teď uţ je ale zejména na novém
zastupitelstvu
v čele
s novým
starostou, aby v nadcházejícím
období splnilo to, co si předsevzalo,
a důvěru občanů nezklamalo.
Všem spoluobčanům přejeme
klidné a radostné svátky a hodně
zdraví a spokojenosti do nového
roku.
ZO Peřimov

IV. ročník

Jiří Škopek, Z Hořejšího Vrchlabí, 2000

V tomto čísle:
 výsledky voleb do ZO 
 krátké zprávy 
 rozhovor s novou starostkou 
 program ZO na nadcházející volební období 
 uplynulý rok pohledem kronikáře
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Z obecního úřadu
Výsledky voleb do zastupitelstva obce a výsledky ustavujícího zasedání:
1. Bohuslava Holubcová
102 hlasy
starostka obce
2. Mgr. Jana Pajkrtová
97 hlasů
finanční a revizní komise
3. Pavel Holec
86 hlasů
stavební komise
4. Jitka Mihoková
80 hlasů
místostarostka
5. Mgr. Mojmír Zemánek
77 hlasů
stavební komise
6. Dagmar Paclíková
71 hlas
finanční a revizní komise
7. Stanislav Lukeš
68 hlasů
finanční a revizní komise
8. Alena Lukešová
36 hlasů
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů: 160
Počet voličů:
116
Počet platných lístků:
115
Počet platných hlasů:
617
Na závěr patří poděkování obecnímu úřadu za přípravu voleb a volební místnosti, volební
komisi potom za bezproblémové sečtení výsledků.









Krátké zprávy
OÚ je připojen na internet. E-mailová adresa je obec.perimov@tiscali.cz
Srdečně zveme všechny na Vánoční půlnoční mši svatou, která se bude konat dne
24. 12. 2002 od 16 hodin v kostele sv. Kateřiny ve Mříčné. Doufáme, ţe si s námi při
této příleţitosti zazpíváte vánoční koledy. Rádi vás uvidíme i při dalších příleţitostech. Na
setkání se těší farníci.
Ve dnech 3. a 5. ledna 2003 navštíví v Peřimově naše příbytky Tři králové, kteří budou
do pokladničky shromaţďovat Vaše příspěvky na charitativní účely.
V sobotu 14.12. 2002 se za příznivého počasí uskuteční v dopoledních hodinách dětské
lyžařské závody. Podrobnosti budou upřesněny na plakátovací ploše.K účasti zve Sokol.
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili odpady na celý rok, aby tak učinili do
konce kalendářního roku.
Připomínáme občanům, ţe biologický odpad nepatří do kontejneru před kravínem, ale
na vlek pro odvoz hnoje.
OÚ děkuje Ing. Jiřištovi za přípravu tradičního vánočního stromu před budovou úřadu.

Rozhovor se starostkou
Na veřejném zasedání jste byla jednomyslně zvolena starostkou naší obce. S jakými
pocity jste tuto funkci přijala? Co očekáváte od ostatních členů zastupitelstva?
Funkci jsem přijala s pocity velice stísněnými. Moje pracovní a rodinné zaneprázdnění určitě
ovlivní kvalitu mojí práce v obci. Funkci jsem přijala s tím, ţe ostatní zastupitelé přislíbili
pomoc a já v ni věřím.
Dosavadní starosta dbal na rekonstrukci cest, rozvoj bydlení a pořádek v obci. Jaké
budou vaše priority?
Naše práce na rekonstrukci cest bude pokračovat, dokončíme to, co je jiţ papírově
rozjednané. Je to také zakotveno ve volebním programu. Proto, aby se v naší obci usídlili
další mladí lidé, budeme hledat cesty k získání dalších stavebních parcel.
Peřimov je obcí, která se v současné době nemusí potýkat s žádnými vážnými
problémy s neodkladným řešením, ale zcela bezstarostné nadcházející období jistě
nebude. V čem očekáváte největší těžkosti?
Nějaké těţkosti určitě budou. Mnohdy se z banální záleţitosti můţe vyvinout nepřekonatelný
problém. Problém můţe být i v nedostatku finančních prostředků. Nepříjemné by bylo i řešení
nějakých sousedských nesrovnalostí, v ty ale nevěřím. V zastupitelstvu jsem jiţ 4. období a
zatím ţádné nebyly.
Blíží se konec roku a do toho nového vstupujeme obvykle s přáním všeho dobrého
našim blízkým a příbuzným. Co byste vzkázala či popřála peřimovským občanům?
Peřimovským občanům přeji krásné Vánoce. Do nového roku především klid, zdraví a pokoj.
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1)

2)

3)

4)

5)

Program zastupitelstva obce Peřimov pro volební období 2002 – 2006
Komunikace s občany
Zastupitelstvo obce (ZO) bude seznamovat občany s děním v obci formou
a) veřejných zasedání (2krát ročně)
b) Zpravodaje (4krát ročně)
c) informačních tabulí a vývěsek OÚ (zveřejňování zápisů ze zasedání OÚ)
d) internetu (aktualizací existujících webových stránek)
ZO zajistí pravidelné doplňování obecní kroniky a umoţní všem občanům její zapůjčení.
Správa obecního majetku
ZO se zasadí o
a) účelné vyuţití klubovny ve spolupráci s místními spolky
b) údrţbu a rekonstrukci obecních cest (nájezd u čp. 4, cesta od Paclíkových po
Hejralovy apod.)
c) údrţbu čekáren
d) dobudování dětského hřiště
e) údrţbu veřejného osvětlení
f)
doplňování vybavení tělocvičny a její pravidelný úklid
g) údrţbu prodejny a její vyuţití pro potřeby občanů
Životní prostředí obce
a) ZO zabezpečí údrţbu veřejného prostranství před OÚ a zlepšování jeho vzhledu
v souladu s urbanistickou studií (umístění informační tabule o obci, osazení laviček,
doplnění okrasnou zelení apod.)
b) ZO bude pokračovat v současném způsobu odpadového hospodaření (zabezpečí
pravidelný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, bude podporovat třídění
odpadů formou kontejnerů na plasty a sklo apod.)
c) ZO bude důsledně řešit případy zakládání černých skládek
d) ZO bude dbát na příznivé ţivotní prostředí v obci (spalování odpadů, dodrţování
nedělního klidu apod.)
Využití volného času, kulturní a sportovní aktivity
a) ZO bude podporovat místní spolkové organizace (hasiči, Sokol), zejména při
organizaci dětského dne, dětských závodů, Peřimovské desítky apod.
b) ZO bude i nadále zajišťovat pravidelné výlety rodičů s dětmi, zájezdy do divadel a
jiné kulturní aktivity
c) ZO bude podporovat činnost místní knihovny a zváţí moţnosti jejího dalšího vyuţití
d) ZO bude přispívat na ţivotní jubilea starších spoluobčanů
e) ZO zorganizuje novou výstavu fotografií Peřimova
f)
ZO zajistí vydání nového pohledu Peřimova
g) ZO zváţí moţnost vydání publikace s fotografiemi Peřimova
Rozvoj obce
a) ZO bude v souladu s urbanistickou studií podporovat rozvoj bydlení zejména
mladých rodin v naší obci (zajištění stavebních parcel)
b) ZO bude podle svých moţností podporovat rozvoj podnikatelských aktivit v naší obci
c) ZO zajistí dokončení nového elektrického vedení v horní části obce
d) ZO zváţí moţnost rekonstrukce obecní cesty se zpevněným povrchem v horní části
obce napojením na obecní cestu ve Mříčné

Uplynulý rok pohledem kronikáře
Čím byl letošní rok výjimečný? Kaţdý rok je něčím zvláštní, kaţdý rok se více či méně liší od
těch předchozích. V určitých obdobích se vymyká z průměrných hodnot teplot nebo mnoţství
sráţek. Liší se i počtem a rozsahem větších nebo menších přírodních katastrof.
V srpnu nás jedna taková mimořádná pohroma překvapila. Odkázala nás do role bezmocně
přihlíţejících. Snad nám poněkud srazila hřebínek, ale asi jenom na chvíli. Naše sebevědomí
se nedá jen tak nějakou záplavou pokořit. Rychle se otřepeme a budeme si dál ţít pohodlným
ţivotem na úkor ostatní ţivé přírody, která naší vinou chřadne, strádá, ustupuje našemu
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