jako na horním toku, část napřímena novější regulací z roku 1985. Od čp. 59 (dílna –
Horáčkovi) pak souběţně s přirozeným korytem začíná náhon k tzv. Smrkovskému mlýnu čp.
75 (pí Lukšová). Pod ním se Olšina protáhne pod malebným kamenným mostkem a mírnými
zákrutami směřuje klidným prostředím luţního lesíka k Jizeře.
První regulace stará jiţ 1/4 století pomáhá chránit domky a zahrádky v její těsné blízkosti,
ale to vše za cenu výrazného a nevratného zásahu do přirozeného ekosystému. Původní břeţní
porost byl v tomto úseku vykácen nebo pomalu usychal v důsledku změny hladiny podzemní
vody. Vybetonované koryto přestalo poskytovat přirozené úkryty rybám a ostatním ţivočichům.
„Další úpravy uţ se zřejmě zachovaly šetrněji k přirozenému reţimu vod, olší a ryb.“, píše na
závěr svého článku o Olšině v časopise Krkonoše z loňského roku Josef Rodr. Tato úprava
však zase nedokázala pobrat zvýšený průtok vody před několika týdny a z části se tak minula
účinkem. Navíc v místech, kde byl přirozený břehový porost odstraněn, často dochází
k vymílání nárazových břehů a odnosu cenné zeminy.

Olšina 9.3.2000 u Boukalových
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List pro sousedy a chalupáře

II. ročník

foto L. Horáček

Dalšími problémy, které sniţují hodnotu potoka, je znečišťování vody chemickými hnojivy
splachovanými z polí, odpady hyzdící na některých místech břehy a dokonce i občasné
ekologické havárie. Tento trestuhodný čin neznámého člověka způsobil předloni značný úhyn
ryb, avšak pachatel bohuţel usvědčen nebyl.
I přes výše zmíněné problémy zůstává Olšina poměrně hojně zarybněným potokem,
v jehoţ tichých zákoutích se vţdycky líbilo zejména pstruhům. Břehy jsou většinou lemovány
spojitým porostem olše lepkavé, která dala potoku i jeho název, a na některých místech
proběhla nová výsadba. I přes občasné povodně (k té největší v tomto století došlo zřejmě
v srpnu roku 1966) zůstává nejbliţší okolí Olšiny příjemným místem pro ţivot.
Dnes uţ méně známou kapitolou jsou také mnohé lidové pověsti, které se k Olšině
vztahují. Tak např. v obecní kronice se dočteme, ţe „Vodník prý se zdrţoval v našem potoku …
u lávky při mříčenském Hájku a tahal děvčata do vody. Mnozí se po této lávce báli jíti.“ Podle
pověsti tradované místními obyvateli, a zaznamenané Jaromírem Horáčkem v knize Hadí štěstí,
byl poblíţ čp. 73 (p. Václavík) v zátočině potoka pod hlohovým keřem pochovaný mnich,
zamordovaný loupeţníky usídlenými v tvrzi na Skale. Místu se říká U kapucína a podle
kronikáře sem byl tento keř („horský rybíz“) přenesen z hor rozvodněnou Jizerou. Dlouho prý na
tomto místě i strašívalo. Osamělý chodec tu slýchal hudbu a klášterní zpěvy, někteří zde spatřili
i smutnou a temnou postavu kapucína opásaného růţencem a na tvrzišti znectěném vraţdami
loupeţníků strašíval dokonce černý pes…
Snaţme se náš potok zachovat aspoň v tom stavu, v jakém je dnes. Vţdyť bez těch tichých
zátočin s pstruhy a olšemi by nevznikly ani tyhle pověsti.
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Vážení spoluobčané,
první číslo druhého ročníku našeho Zpravodaje vychází poněkud opoţděně z toho důvodu,
ţe jsme v něm chtěli zveřejnit obecní rozpočet, s jehoţ sestavením jsme však museli čekat aţ
po schválení rozpočtu státního.
Letošní zima nás potrápila 25°C mrazy a poměrně bohatou nadílkou sněhu, který ve
čtvrtmetrové výši připadl ještě v polovině března. Jaro se ohlásilo uţ počátkem února (špačci
přiletěli 12.), avšak 9. března způsobily vydatné deště a tající sníh prudký vzestup hladiny všech
vodních toků v naší oblasti. Olšina se během několika hodin vylila ze břehů a rozprostřela se do
šířky několika desítek metrů. Např. ve Mříčné u Roubenky se kalná voda valila přes silnici a u
klubovny se hladina zvedla aţ nad úroveň parketu a začala vnikat do budovy. Narychlo
vytvořená povodňová komise tvořená některými členy obecního zastupitelstva a hasiči v čele
s p. Kobrem však měla situaci pod kontrolou a váţnějšího zásahu naštěstí nebylo zapotřebí.
Přes hrozivě vypadající stav způsobily záplavy v naší obci pouze menší škody na mostech,
hřišti nebo loukách. Větší komplikace má vodní ţivel na svědomí spíš v obcích podél Jizery a
Jizerky, kde došlo k sesuvům půdy, poškození komunikací, zatopení některých domů a
dokonce i ke ztrátám na lidských ţivotech.
Přejeme všem teplé jarní počasí a příjemné proţití velikonočních svátků.
OZ Peřimov
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Obecní rozpočet na rok 2000

Z obecního úřadu
Srdečně zveme všechny občany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna 2000 v 19.30 v budově obecního úřadu.
Program: 1) Zahájení
2) Zhodnocení činnosti v roce 1999
3) Plán práce a rozpočet na rok 2000
4) Diskuse
Jarní úklid
Vyzýváme občany, aby vyuţily jarní měsíce k úklidu kolem svých domů a zahrádek a
zlepšili naše okolí zejména v těsné blízkosti potoka, kde jsou různé naplaveniny apod.
Kontejner na velkorozměrný odpad je přistaven do poloviny dubna u kravína. Železný šrot
mohou občané skladovat do 15.4. při silnici nebo obecní cestě, na sklo vyuţívejme kontejner u
prodejny. Ani papíry, hadry, biologický odpad a nebezpečný odpad (televizory, zářivky, baterie,
pneumatiky apod.) do kontejneru nepatří a je moţné je odvézt do výkupny v Horní Sytové
(bývalé stavebniny) nebo v Jilemnici. Známky na popelnice (á 33 Kč) nebo jednotlivé pytle na
odpady (á 37 Kč) jsou na prodej na OÚ nebo v místní prodejně. Vyváţení popelnic a sběr pytlů
jiţ probíhá i na obecní cestě.
Nabídka občanům

Obecní rozpočet pro letošní rok byl sestaven jako vyrovnaný s celkovými příjmy i výdaji ve
výši cca 1 mil. Kč. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo pro tři hlavní rozpočtové priority: nové el.
vedení a osvětlení, pokračování v rekonstrukci cest v dolení části obce (u Krůfových) a po
ročním odkladu také zahájení úpravy hřiště u klubovny v návaznosti na zpevnění břehů potoka.
Příjmy
Prodej pozemků
Daň z příjmu práv. osob
Daň ze závislé činnosti
Daň z nemovitostí
Prodej akcií ČEZ
Daň z příjmu fyzických osob
Úroky
Nájemné
Poplatek ze psů
Dotace

Celkem

OÚ nabízí všem občanům moţnost kopírování na kopírce Canon
za tyto výhodné ceny:
formát A4:
jednostranně 1,50
oboustranně 2,formát A3:
jednostranně 3,oboustranně 4,Upozornění občanům
Od 1.1.2000 vstupuje v platnost zákon o svobodném přístupu k informacím, podle kterého
jsou orgány státní i územní samosprávy povinny poskytnout (s výjimkou např. osobních
informací) všechny poţadované informace.Ţádat je moţné ústně, písemně i přes internet a
poskytující organizace má právo poţadovat za poskytnuté informace přiměřenou finanční
úhradu.
Sdružení obcí Jilemnicko,
o jehoţ zaloţení jsme informovali jiţ v loňském roce, bylo stručně představeno v březnovém
čísle časopisu Krkonoše. Jedná se o zájmové sdruţení právnických osob – obcí, jehoţ
základním úkolem je ochrana společných zájmů a aktivity, které povedou k ekonomickému,
kulturnímu a sociálnímu rozvoji členských obcí. V nadcházejícím období, kdy se během dvou let
předpokládá zrušení okresního článku státní správy a přesun kompetencí na jednotlivé obce a
samosprávný kraj se sídlem v Liberci, se pro nás můţe toto sdruţení stát jakýmsi přirozeným
spádovým okrskem, který bude našim občanům blíţ neţ vzdálený kraj. Dodejme, ţe
zakládajícími členy Mikroregionu Jilemnicko, jak zní jeho pracovní název, jsou kromě naší obce
Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní Branná, Jestřabí
v Krkonoších, Jilemnice, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná, Poniklá,
Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou a Vítkovice.
Krátké zprávy
Od 14.2.2000 vzrostlo jízdné autobusové dopravy o 7 – 11%
V uplynulém kalendářním roce vyšetřovala policie v naší obci 3 přestupky a 5 trestných
činů – vloupání do rekreačních objektů.
V důsledku zřícení silnice v Horní Sytové je dočasně vedena objíţďka přes Peřimov.
Ţádáme občany, aby při vytyčování nové elektrické sítě, upozornili OÚ nebo VČE v
Jilemnici na případné vedení vody nebo jiných zdrojů. První část je vytyčena od doleního
trafa po Fejklovy a od Dráţek po cestu ke kravínu.
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v tis. Kč
250
220
170
120
113
85
26
10
4
2

1000

Výdaje
Nové el. vedení a osvětlení
Oprava obec. cest
Dětské hřiště
Správa OÚ
Školné
Nákup kopírky
Elektrická energie
Dopravní obsluţnost
Sbor dobrovolných hasičů
Dětský den a výlet
Odpady
Telefon
Protahování cest
Výročí občanů
Celkem

v tis. Kč
300
270
110
92
65
45
35
21
20
10
10
10
8
4
1000

Společenská rubrika
85 let:
80 let:

75 let:
70 let:

Životní jubilea v první polovině tohoto roku
Milada Václavíková (6.2.1915), č.p.83
Ludmila Opočenská (21.1.1920), č.p.66
Pavlína Kousalová (4.2.1920), č.p.19
Libuše Opočenská (28.5.1920), č.p. 13
Jaromír Václavík (12.3.1925), č.p.73
Jaroslav Novotný (7.3.1930), č.p.67
Jiří Pikora (24.4.1930), č.p. 37
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví a životní pohodu.

Střípky ze mlejna
Olšina
Potok Olšina tvoří osu naší obce a dodnes představuje významný krajinotvorný prvek.
Důleţitou úlohu sehrál v minulosti při osídlování této oblasti, ale jak nás přesvědčily nedávné
záplavy, dokáţe ovlivnit ţivot v naší obci i na konci 20. století.
Začněme některými základními údaji. Olšina pramení západně od Jilemnice ve výšce
zhruba 490 m n. m. Potůček směřuje nejprve na jih kolem Valentovy hájenky, ale brzy se stáčí
na západ a na sever, protéká Mříčnou (na některých mapách je zde uváděn název Mříčenský
potok) a ve směru severozápadním aţ západním pak protéká Peřimovem. Po přibliţně 8 km ústí
ve výšce asi 372 m n. m. zleva do Jizery. Z obou stran přijímá několik přítoků a její celkové
povodí lze odhadnout na 15 km2..
Na katastru naší obce se s Olšinou setkáváme u domu čp. 5 (Mečířovi). Mezi potokem a
silnicí je zde dodnes zřetelně patrný náhon k Dostálovu mlýnu (čp. 9). Od těchto míst aţ k domu
čp. 16 (dříve Babcovo) tvoří koryto potoka přirozenou hranici mezi Peřimovem a Mříčnou
s výjimkou posledního úseku, kde byl původní meandr regulací napřímen. Potok pak teče svým
původním korytem (kromě úseku u čp. 20 – p. Faltin) aţ k nejširšímu ţelezobetonovému mostu
přes Olšinu v Peřimově zbudovaném před 3/4 stoletím naproti škole. Zde také začíná regulace
z roku 1975, která se táhne v délce asi 0,5 km aţ po most u Krůfových. Odtud je ještě, podobně
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