Střípky ze mlejna

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

V pamětech pana Jakoubka nalezneme několik pravých a zřejmě dosud nezveřejněných
„kerkonošských poudaček“. Pro pobavení i pro připomenutí tradičního krkonošského nářečí
přinášíme první část jedné z nich…

PEŘIMOV

Jak Belda z lánu předhonil logálku
Vo staubě a ferduňku s logálkou z Martinic do Rokennice se toho uţ honně napoudalo a
napsalo. To vám potverdí kaţdej starší čloujek z vokolí dráhy.
„Ančka“, jak se ty černý čoudící vobludě na klajzách taky říkalo, byla po perní sjetový válce
pro náš horskej kraj a lid přecejc jenom eště hotovej div technyky. Aut bylo poskrounu a
s koňma tervala cesta vo mnoho dýl a taky se míň naloţilo! A kdo je měl? Selláci měli ty svý
těţký šimly, brauny a fuksy na práci a fabrikanti, totiţ jejich formani, s níma šafovali všeljakou
forotu, sem tam, na nádraţí a z nádraţí, no kam bylo potřá. Ušak taky logálka pomáhala nejvíc
nim. Ale pro chudý lidi to byla taky vejhoda, pokud měli na ulak peníze a nebo nejezdili rači po
svejch „jedenáctkách“. Logáka je z Lánu dovezla do Jilemnice nebo na Hracko skoro k fabrice
za dvacet minut, něgdy trochu dýl,. Ţe po těch klikatejch klajzách, přejezdech a mostech
nemohla tak ferčet jeko někde v kraji na rovině, to dá kaţdýmu rozum. A tak furt sůpala, syčela,
kolama skřípala, dupala a lidi vo ni říkali: Jó dyš jede z Lánu nahóru do hor, to naříká: /: Do
Mlad-ko-va, do ko-peč-ka:/. Ale zpátky to to panečku ferčí a lidem se směje: /:Pol-te mě šos,
An-ka tlač:/. My kluci jsme si ji pojmenovali Šišibašina.
No a tenkrát po perní sjetový válce za mejch klukouskejch let byllel na Láně velle
vobchodníka s látkama Kříţka v malým domku u silnice ňákej Belda. Byl to hubenej, kostnatej,
ale čipernej a všema mastma mazanej chlapík. Pokud nemerzlo chodil většinou bos, běhal jako
víter a skákal jako serna. Dokázal třá na silnici zezadu přeskočiť čloujeka, kerej mu vobyčejně,
dyš se zpamatoval z překvapení, vynadal. Ale von se jen ušklíb a mazal dál. Byl hned tam,
hned jinde, hlauně kde z toho zadarmo něco dobrýho káplo. Dyš jennou dva selláci, co vozili
v zimě ke Gerlom uhlí, vytahovali s volma ze závěje u silnice auto zrouna velle Beldova domu,
vyběh ten lišák ven, právě dyš majitel toho vytaţenýho auta šlahal do tašky pro vodměnu a
zmizel s ní v ty svý chaterči a zauřel se v ní.
pokračování příště

Hádankářské drobničky
Byli bychom rádi, aby náš Zpravodaj zaujal co nejvíce čtenářů, včetně těch školou
povinných. Přinášíme proto doplňovačku, jejíž tajenkou je jeden peřimovský unikát a rébus,
ukrývající název jedné z nejstarších staveb v Peřimově. Řešení otiskneme v příštím Zpravodaji.
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List pro sousedy a chalupáře

1/2001

III. ročník

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou jiţ desáté
číslo Zpravodaje, ve kterém najdete
i schválený rozpočet na rok 2001.
Hlavní prioritou bude letos po
několika
odkladech
výstavba
nového hřiště, na kterou vyčlenil
OÚ
téměř
polovinu
všech
finančních prostředků určených pro
letošní rok. Domníváme se, ţe tuto
investici přivítá zejména mladší
generace, ale celá stavba by měla
přispět i k větší upravenosti středu
naší obce. Protoţe toto prostranství
je i místem společensko-kulturních
akcí, rozhodli jsme se pro povrch
asfaltový, který nejlépe vyhovuje
našim poţadavkům na všestranné
vyuţití, odolnost při vjezdu těţké
techniky a klade přitom minimální
nároky na údrţbu. Okraje plochy
budou proti větší vodě chráněny
obrubníkem
s dostatečným
základem a u jedné strany
předpokládáme výstavbu zdi pro
samostatný trénink např. tenisu.
Plochu bude moţné vyuţívat
k nejrůznějším
míčovým
hrám
(volejbal, basketbal, tenis, fotbal,
nohejbal
atd.),
k
jízdě
na
kolečkových bruslích či skaebordu,
ale v zimním období také jako
kluziště. V odlehlejší části u potoka
bude vybudován dětský koutek
s houpačkami a prolézačkami, ale
vzhledem k finanční náročnosti
zřejmě aţ příští rok.
Věříme, ţe hřiště bude slouţit
ke
spokojenosti
všech
jeho
uţivatelů.
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Příjemné prožití
svátků velikonočních
přeje
OÚ Peřimov
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Věčné téma - odpady

Z obecního úřadu
Srdečně zveme všechny občany i chalupáře na

veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se uskuteční
v pátek 6. dubna 2001 v 19 hodin v budově obecního úřadu.
Program: 1) Zahájení
2) Zhodnocení činnosti OÚ v roce 2000
3) Plán práce OÚ a rozpočet na rok 2001
4) Diskuse
Obecní rozpočet na rok 2001
Obecní rozpočet pro letošní rok byl sestaven opět jako vyrovnaný s celkovými příjmy i
výdaji ve výši 900 tisíc Kč.
Příjmy
Daň z příjmu práv. osob
Daň ze závislé činnosti
Daň z nemovitostí
Daň z příjmu fyzických osob
Úroky
Nájemné
Poplatek ze psů
Dotace

Celkem

v tis. Kč
375
248
130
100
28
12
5
2

900

Výdaje
Dětské hřiště
Oprava obec. cest
Správa OÚ
Školné
Elektrická energie
Sbor dobrovolných hasičů
Dopravní obsluţnost
Odpady
Dětský den a výlet
Protahování cest
Telefon
Celkem

v tis. Kč
400
200
105
66
45
25
24
10
10
8
7
900

Krátké zprávy
OZ projednalo připomínku některých rekreantů týkající se dodrţování nedělního klidu, který
bývá narušován pouţíváním např. sekaček a motorových pil. Je samozřejmě na kaţdém
občanovi, kdy a jak bude provádět svoji práci a je pochopitelné, ţe některé – zejména sezónní
zemědělské práce - nelze vţdy řídit podle kalendářních dnů. OZ proto děkuje těm, kteří se o
dodržování klidu o svátcích snaží a přispívají tak k dobrým sousedským vztahům v naší
obci.
Podle dodatečných změn v uspořádání Libereckého kraje by měl Peřimov připadnout do
nově vytvořeného správního obvodu Jilemnice a nikoli Lomnice nad Popelkou, jak
předpokládal původní návrh územní reformy.
Opět vyzýváme všechny občany k jarnímu úklidu na svých pozemcích i na přilehlých
okrajích cest, potoka apod. Odtávající sníh odkryl některá místa, která obci dobrou vizitku určitě
nedělají. Jedná se zejména o černou skládku u potoka pod strání pod Janouškovými. Toto
místo již bylo nemalým úsilím před několika lety zcela vyčištěno a je smutné, jak se někdo
dokázal opět „postarat“ o jeho zaneřádění. Protože obec není vlastníkem této parcely a
nepodařilo se jí zjistit původce této skládky, nezbývá jí než apelovat na majitele pozemku a
hrozit případnou pokutou.
Železný šrot mohou občané skladovat při silnici nebo obecní cestě po Velikonocích do
21. dubna, kdy bude proveden jeho svoz.
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OZ na svém únorovém a březnovém zasedání schválilo některé změny v odpadovém
hospodaření (OH) v naší obci. V návaznosti na cíle při nakládání s odpady uveřejněné ve
Zpravodaji 3/2000 (shrnuto do dvou hesel: ekologie a spravedlnost) se OZ rozhodlo doplnit OH
těmito změnami:
1) OÚ má zájem na přednostním vyuţívání popelnic, jejichţ odvoz si hradí kaţdý
individuálně. OZ se proto rozhodlo přispět částkou 200 Kč kaţdému občanovi Peřimova, který
si pro likvidaci komunálního odpadu pořídí popelnici novou.
2) Protoţe se stále zvyšuje mnoţství nápojů (minerálky, limonády, dobrá voda a dokonce
uţ i pivo) stáčených do tzv. PET lahví, budou mít občané moţnost shromaţďovat tyto lahve
doma do speciálních pytlů, které budou k odkoupení ze cenu 10 Kč/kus v místní prodejně. OÚ
zajistí jejich pravidelný svoz podobným způsobem, jako je to např. u ţelezného šrotu. Občany
upozorňujeme, ţe tyto pytle (nezaměňovat s černými pytli na směsný odpad!) se nesmí
vyuţívat k jiným účelům, coţ bude při svozu kontrolováno. Pro maximální vyuţití těchto pytlů
doporučujeme tyto lahve před vloţením sešlápnout a výrazně tak zmenšit jejich objem.
3) Protoţe někteří občané nemají na svém pozemku vhodný prostor pro kompostování,
dojednal OÚ se ZD moţnost odloţit trávu a jiný kompostovatelný odpad do kontejneru
s hnojem u kravína.
4) Občané, kteří budou i nadále využívat kontejner na netříděný odpad u kravína,
jsou povinni zaplatit OÚ příslušný poplatek, jehoţ výše byla pro letošní kalendářní rok
stanovena na 50 Kč na osobu u občanů s trvalým pobytem a 200 Kč pro majitele
rekreačních objektů. Na občany, kteří likvidují odpad pomocí pytlů a popelnic a kontejner
nevyuţívají, se poplatek nevztahuje! Sloţenka vloţená v tomto čísle je proto pro ně
bezpředmětná! OZ se shodlo na tom, ţe větším či menším producentem komunálního
odpadu je dnes kaţdý včetně dětí a starších lidí a výše uvedený poplatek se proto týká i
těch, kteří tvrdí, ţe u nich doma „ţádný odpad nevzniká“. Domníváme se, ţe výše poplatku
není pro nikoho finančně neúnosná (pro srovnání: v Jilemnici činí poplatek za vyváţení
popelnice 30Kč/osobu/měsíc), ale zároveň by neměla sniţovat motivaci k třídění odpadů
pro uţivatele popelnic a pytlů a nezavdávat příčinu k jejich neekologické likvidaci. Poplatek
je kaţdý plátce povinen uhradit sloţenkou nebo přímo na OÚ do 30. dubna 2001.
Důleţité upozornění: Aby bylo moţné jednoznačně identifikovat
bezpodmínečně nutné napsat do kolonky V. symbol číslo popisné!
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Jak by tedy měl občan postupovat? Uveďme několik příkladů:
1. Početnější domácnost, která odpad dostupnými možnostmi třídí (sklo do speciálního
kontejneru, železo a nyní i PET lahve nechá odvézt na náklady obce, bioodpad uskladní na
kompost nebo do kontejneru s hnojem,
papír a dřevo spálí, čistý popel
v případě možnosti použije k zarovnání
svého pozemku atd.). V tomto
případě vzniká pouze malé mnoţství
odpadu a takovéto domácnosti se
určitě vyplatí – navíc s příspěvkem
obce – pořízení nové popelnice.
2. Samostatně žijící starší
člověk. Zřejmě malé mnoţství
domovního odpadu, pro které se
nevyplatí pořizovat popelnici,
pojme v tomto případě pytel na
odpad.
Pokud
pytle
nepouţívá, je povinen zaplatit
výše uvedený poplatek.
3. Domácnost s větší
produkcí
domovního
odpadu. I pro tuto rodinu se
zřejmě vyplatí popelnice,
kterou je moţno nechat
kaţdý pátek vyvézt.
Druhou moţností je odvoz
domovního odpadu na
vlastní náklady za příslušný
poplatek do kontejneru.
4. Rekreační objekt.
V tomto případě je asi
nejvýhodnější pouţívat pytle nebo uhradit
poplatek 200 Kč a vznikající odpad
odváţet do kontejneru. Protoţe pytle jsou přistaveny k odvozu obvykle uţ od neděle,
doporučujeme rekreantům, aby se na jejich přistavení aţ v pátek domluvili se svými trvale
ţijícími sousedy.
OZ Peřimov
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