Rozhovor
Pan Ladislav Horáček končí třetí a zřejmě poslední čtyřleté období ve funkci starosty obce.
Jednalo se o nelehké období v nových společenských poměrech. Každý z nás by jistě dokázal
vytknout lidem v zastupitelstvu včetně starosty některé chyby a nedostatky, ale jedno zřejmě
upřít nelze: Starosta se o obec opravdu staral, jak nejlépe uměl, a práci pro blaho obce
věnoval všechny své bohaté životní zkušenosti a nemalou část svého volna. Vzniklé problémy
se snažil řešit přímo s lidmi, připravený přiložit ruku k dílu. Na závěr jeho funkčního období
jsme ho proto požádali o zhodnocení uplynulých let.
Za posledních dvanáct let se v Peřimově podařilo zrekonstruovat školu, elektrické
vedení, kilometry cest, hřiště či most přes Jizeru. Vyřešila se problematika nakládání
s odpady, připravily se parcely pro výstavbu nových rodinných domů, uspořádala se
výstava fotografií peřimovských chaloupek – to je namátkou několik splněných úkolů.
Který z těchto úkolů považujete za nejvýznamnější?
Když to vezmu popořádku… Školu jsme převzali v dezolátním stavu, rekonstrukce se
podařila, budova důstojně slouží obecnímu úřadu. Elektrické vedení s osvětlením je nutno
dokončit, projekt druhé části je zcela připraven u VČEZ. Obecní cesty považuji v dnešní době
za prioritu, bude nutné je stále udržovat, a to si vyžádá velké nároky na obecní rozpočet.
Hřiště v obci chybělo a jeho výstavba se nám podařila. Most přes Jizeru, vstupní brána do
obce, je technickou památkou z roku 1914 a zásluhu na jeho rekonstrukci má poslanec za
ODS p. Pěnička. Nakládání s odpady je předpokladem vstupu do Evropské unie a nám se
podařilo vyřešit ho na 90 %. Nová výstavba začala i přes počáteční problémy s vodou, které
jsme vyřešili také díky radě p. Richtra. Fotografie mi stále leží v hlavě. Návrh by si zasloužil
dokončit jako album obce k roku 2000. Ještě musím doplnit, že první akcí bylo zastřešení
propadající se terasy u klubovny. OZ vždy rozhodovalo podle možností a finančních
prostředků a snažilo se obec nezadlužit.
Některé úkoly přesto zůstávají nesplněné, nedokončené či nevyřešené – např. dětské
hřiště, fotografická publikace o naší obci nebo nevyužitá klubovna. Co je podle Vás
v současnosti největším problémem Peřimova a hlavním úkolem do příštích let?
Největším problémem Peřimova je úbytek obyvatel. Doufám, že se situace v budoucnu
vylepší, ale musíme dát lidem možnost výstavby. Fotografická publikace by splnila svůj účel
k roku 2000, ale realizace nebyla z finančních důvodů dokončena. Dětské hřiště je takové,
že nám ho budou dlouho závidět a vybavení není problémem. Myslím, že jsme dokončili
padesátileté snažení předešlého vedení. Klubovna si v budoucnu zaslouží rekonstrukci a
využití pro spolky – mám na mysli hasiče, Sokol a mládež.
Ať už dopadnou listopadové volby do místní samosprávy jakkoli, jedno je jisté. OZ
bude muset vybrat a zvolit nového starostu. Co byste svému nástupci či nástupkyni do
počátečního nelehkého období poradil? Co pro Vás bylo v této funkci nejtěžší?
Do OZ kandidují fundovaní kandidáti, kteří mají zkušenosti, nebojí se práce a dokáží si
představit, co je v příštím volebním období čeká. Nelehké období je za námi a do budoucna
se musíme připravit na sociálně-úřednickou byrokracii. Těžké věci jsme řešili společně
v zastupitelstvu a vcelku se nám dařilo – starosta musí poslouchat.
Poslední otázka: Nebude se Vám po funkci starosty stýskat?
Každý člověk má ve stáří nárok na odpočinek. Byl jsem zastáncem ponechání okresních
úřadů a nezřizování krajů, neb se jedná jen o další úřednická místa. Tomu nefandím a práce
pak přestává člověka bavit.



Upozorňujeme na níže uvedené nové telefonní číslo OÚ.
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PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře
Končící léto nám letos připravilo
nejedno
překvapení:
řadu
slunečných dnů, bohatou úrodu
ovoce, ale také vydatné srážky
spojené na mnoha místech Evropy
s katastrofálními povodněmi. Naše
obec byla tentokrát před záplavami
uchráněna, i když nenadálá průtrž
mračen, při které během necelé
hodiny spadlo na 60 mm vody,
přinejmenším zahrozila. Vážné
škody však naštěstí nezpůsobila.
Je
proto
pochopitelné,
že
Peřimov nemohl zůstat stranou
rozsáhlé
pomoci
zaplaveným
oblastem. Obce sdružené do
mikroregionu Jilemnicko se dohodly
na společné pomoci konkrétní obci
Obříství na Mělnicku. Do finanční
sbírky na těžce poškozenou obec
přispěl téměř každý z oslovených
občanů, ačkoliv někteří již poskytli
pomoc jiným způsobem. Pro mnohé
občany byl finanční dar jistě
nemalým zásahem do vlastního
rozpočtu. Každý přispěl podle svých
možností tak, jak sám uznal za
vhodné. Všem dárcům a hasičům,
kteří se podíleli na likvidaci škod
v postižených
oblastech,
patří
poděkování.
Výtěžek celé sbírky představoval
18 300 Kč a z obecního rozpočtu
byl doplněn na částku 40 000 Kč,
na kterou přispělo i honební
společenstvo. Finanční dar předal
pan starosta osobně zástupcům
postižené obce.
Peníze tak mohou posloužit těm,
kteří je skutečně potřebují.

IV. ročník

Marcel Zemánek

V tomto čísle:
veřejné zasedání  volby do OZ 
poděkování  parlamentní volby 
výlet do Prahy a Den plný her 
rozhovor se starostou
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Z obecního úřadu
Srdečně zveme všechny občany na

veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se uskuteční
ve čtvrtek 17. října 2002 ve 20.00 v budově obecního úřadu.
Na programu bude zhodnocení uplynulého volebního období
a představení kandidátů pro volby do zastupitelstva obce.






Krátké zprávy
Cvičení a sportovní hry pro děti začínají v úterý 24. 9. v 16 hodin v tělocvičně. Cvičení
tentokrát zpestří dvě nové sportovní žíněnky.
Charita v Jilemnici přijímá každé pondělí od 15 do 17 hodin v suterénu čp. 41 ve
Valdštejnské ulici (býv. budova ONV):
 staré ošacení (čisté a složené v papír. krabicích, igelitových pytlích nebo taškách)
 použité poštovní známky (neodlepené, odstřižené i s rohem obálky či pohlednice)
 staré dioptrické brýle
OZ rozhodlo o odkoupení místní prodejny smíšeného zboží.

Volby do zastupitelstva obce
1. a 2. listopadu se ve všech obcích ČR uskuteční volby do obecní samosprávy. V Peřimově
bude obecní zastupitelstvo opět sedmičlenné, ale už teď je zřejmé, že dojde k několika
změnám. Tři zastupitelé včetně pana starosty se rozhodli, že na další volební období již
kandidovat nebudou. Za jejich práci pro obec v uplynulých obdobích jim patří upřímné
poděkování. Věříme, že s obecním úřadem budou i nadále spolupracovat a pomáhat tak nově
zvolenému zastupitelstvu.
Všichni, kteří se ucházejí o místo v obecním zastupitelstvu, jsou nezávislými kandidáty.
Pouhých osm jmen však bohužel potvrzuje poměrně malý zájem ze strany občanů podílet se
na řízení obce. Naději vzbuzuje věkový průměr kandidátů, dosahující 42,5 roku. Většina
kandidátů je bez politické příslušnosti, převažují ženy.
Připomínáme, že každý oprávněný volič může na volebním lístku vybrat nejvýše 7 z osmi
uvedených jmen. Nově zvolené zastupitelstvo poté na veřejném zasedání zvolí starostu a
místostarostu obce.
Seznam kandidátů pro volby do zastupitelstva obce Peřimov:
Pavel Holec, 31 let, řidič, Peřimov 136, bez politické příslušnosti
Bohuslava Holubcová, 56 let, vedoucí účtárny, Peřimov 83, bez politické příslušnosti
Stanislav Lukeš, 50 let, skladník, Peřimov 96, bez politické příslušnosti
Alena Lukešová, 52 let, tkadlena, Peřimov 134, bez politické příslušnosti
Jitka Mihoková, 32 let, účetní, Peřimov 52, bez politické příslušnosti
Dagmar Paclíková, 53 let, ošetřovatelka dojnic, Peřimov 102, členka KDU-ČSL
Mgr. Jana Pajkrtová, 35 let, učitelka, Peřimov 8, bez politické příslušnosti
Mgr. Mojmír Zemánek, 31 let, učitel, Peřimov 7, bez politické příslušnosti

Poděkování
Dne 27. června 2002 jsem ve spolupráci s p. L. Horáčkem a dalšími dvěma rodačkami
uskutečnil setkání absolventů první a druhé třídy obecné školy v Peřimově.
Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 8 spolužáků a spolužaček. Všichni jsme velice kladně
hodnotili přijetí a celkovou péči jak od pana starosty, tak i od J. Nechanického. Velice krásná
byla výstavka Peřimov 2000, která byla krásnou vzpomínkou na mladá léta strávená v naší
obci.
Závěrem mi dovolte, abych jménem celého kolektivu spolužáků a spolužaček vyjádřil
upřímné poděkování za vše, co bylo pro naše setkání ze strany OÚ v Peřimově vykonáno.
Jiří Pavlíček, Horní Sytová, (redakčně kráceno)
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Stalo se …
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Peřimově
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Peřimově konaných ve dnech
14. a 15. června 2002:
1.
ODS
26 hlasů
24,1%
2.
ČSSD
21 hlas
19,4%
3.
Koalice
19 hlasů
17,6%
4.
KSČM
15 hlasů
13,9%
5.
Sdružení nezávislých
10 hlasů
9,3%
6.
Naděje
5 hlasů
4,6%
Strana venkova
5 hlasů
4,6%
8.
Pravý blok
3 hlasy
2,8%
9.
Republikáni M. Sládka
2 hlasy
1,9%
10.
Strana za životní jistoty
1 hlas
0,9%
Strana zdravého rozumu
1 hlas
0,9%
Ostatní strany nezískaly žádný platný hlas.
Voleb se zúčastnilo 109 ze 163 voličů (1 hlas byl neplatný), tedy 67%.
Od celostátních výsledků se ty v Peřimově lišily v několika bodech:
1. tradičně větší podpora pravicovým stranám (ODS předstihla ČSSD a Koalice komunisty)
2. vyšší volební účast (téměř o 10%)
3. výraznější podpora neparlamentních stran (Sdružení nezávislých získalo téměř 10 %,
Naděje a Strana venkova téměř po 5 %)
Oproti roku 1998 došlo k několika významným posunům:
1. výrazně ztratily 3 nejvýznamnější parlamentní strany (ODS 15 hlasů, ČSSD 9 a strany
Koalice dokonce polovinu – 19 hlasů)
2. výrazně posílila komunistická strana (o 8 hlasů)
3. snížila se volební účast (o 23 voličů)
Výsledky by byly zřejmě méně překvapivé, kdyby se k volební urně vydalo více voličů.
Snad si na to v příštích volbách vzpomenou ti, kteří byli s výsledky nespokojeni, ale zůstali
doma.
Na závěr patří poděkování obecnímu úřadu za přípravu voleb a volební místnosti, volební
komisi potom za hladký průběh voleb a rychlé sečtení výsledků. Jako obvykle byl peřimovský
okrsek na Jilemnicku s předstihem první.
Výlet do Prahy
Dne 25. 5. 2002 jsme navštívili s dětmi Prahu. Nejprve jsme se prošli
na Petřín. Z Petřínské rozhledny jsme si prohlédli celou Prahu. Menší děti
pak zažily velkou legraci v bludišti. Některé děti zaujalo bloudění mezi
zrcadly, jiné zas krátké nohy nebo dlouhé hlavy v pokřivených zrcadlech.
Potom jsme se svezli lanovkou a došli na nábřeží, odkud jsme jeli parníkem přes dvě
plavební komory až do Tróje. Cestou jsme viděli celou řadu pražských památek. Na závěr
výletu nás čekala prohlídka zoologické zahrady. Počasí nám přálo, takže se výlet vydařil.
Den plný her
V sobotu 7. 9. 2002 uspořádal místní SDH pro děti „Den plný her“. Hlavním organizátorem
byl Patrik Budín. Děti se zúčastnily řady zajímavých soutěží. Předvedly sportovní výkony, za
které byly odměněny pěknými cenami. Děti zde byly stále v pohybu, houpaly se na
houpačkách nebo projížděly na kolech slalomovou dráhu. Nakonec si společně opekly vuřty
a zahrály fotbal. Dětem se tento den velice líbil.
Jana Pajkrtová
14. září se v kostele ve Mříčné uskutečnil benefiční koncert, na kterém bylo vybráno
30 tis. Kč. Výtěžek bude věnován obci Zálezlice na Mělnicku postižené povodní.
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