Střípky ze mlejna
Koleda Z Peřimova

2. Nynej, nynej děťátko
ty malé pacholátko
odcházím od tebe na koledu.
Chci se s tebou sděliti,
polovičku ti dáti.
Co dostanu od koho,
než je málo neb mnoho,
všecko přijmu.
4.

3. Chudý by dal, málo měl,
bohatý mne neviděl;
nesměl jsem přijíti do pokoje.
Kuchařka mě vyhnala,
zpívati mně nedala.
Jaká nouze a bída!
můj Ježíšku, koleda
špatná byla.

Můj Ježíšku rozmilý,
políbím tě na zemi,
to při tvém radostném narození.
Dej, bychom tě chválili
a vesele zpívali:
„Budiž od nás ctěn, chválen,
Ježíš Kristus zveleben
věčně, amen!“
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III. ročník

Kam s nimi,
je nerudovská otázka, které
v posledních týdnech věnovalo
obecní
zastupitelstvo
zdaleka
nejvíce
času.
Jedná
se
samozřejmě o odpady a nakládání
s nimi.
Stát naložil tento ožehavý
problém plně na bedra obcí, bez
ohledu na to, jak jsou veliké, jaký
typ
lokálního
topení
v nich
převažuje, jaké mají možnosti
třídění a využívání odpadů apod.
Od nového roku je vlastníkem
veškerého odpadu obec, a chce-li
naplnit literu zákona, nezbývá jí nic
jiného
než
zavést
paušální
poplatky. Výhody tohoto systému
jsou zřejmé – bude-li mít občan
zajištěný
pravidelný
odvoz
popelnice či pytle, nemá důvod
zakládat černé skládky či pálit PET
lahve v kotli. Zároveň se však
ztrácí finanční motivace ke třídění
a minimalizaci množství odpadů
nebo k jejich maximálnímu využití.
A to je škoda. Zatímco dosud
znamenalo méně odpadů méně
peněz na jejich likvidaci (známkový
systém), nyní bude každý povinen
přispívat na jejich likvidaci paušální
částkou stanovenou OÚ. Ten se za
to postará o jejich pravidelný svoz.
Doufejme tedy, že občané tuto
změnu, která se jich dotkne i
finančně, přijmou s pochopením a i
nadále budou využívat všechny
možnosti
třídění
domovního
odpadu. OÚ jim pro to bude
vytvářet co nejlepší podmínky.
-mz-

Michaela Kloudová, gymnázium Jilemnice
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Z obecního úřadu
Srdečně zveme všechny občany na

veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se uskuteční
v úterý 18. prosince 2001 v 19.00 v budově obecního úřadu.
Program:
1) Zahájení
2) Finanční hospodaření v roce 2001
3) Nový systém nakládání s odpady
4) Návrh rozpočtu na rok 2002
5) Diskuse, návrhy, usnesení

Zastupitelstvo obce
přeje
všem peřimovským občanům a chalupářům
klidné a veselé vánoční svátky
a úspěšný vstup do nového roku.
Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001
K 1.3.2001 bylo v Peřimově celkem 203 obyvatel (103 mužů a 100 žen), z toho 200
s trvalým pobytem a 3 s dlouhodobým pobytem. Dětí do 15-i let bylo 34, občanů nad 60 let pak
dokonce 45. Z celkového počtu mužů patří do kategorie pracujících 52 a z celkového počtu
žen pak pouze 30. Z celkového počtu všech pracujících (82) jich má 64 pracoviště v jiné obci
než v Peřimově. To je plných 78%, tedy dvakrát více než činí republikový průměr.
Z celkového počtu obyvatel se k české národnosti hlásí 199 lidí, 1 k národnosti slovenské, 3
k národnosti ukrajinské. Podle náboženského vyznání se 58 obyvatel hlásí mezi věřící, z toho
39 k církvi římskokatolické, 9 k církvi Českobratrské evangelické, 9 k Církvi československé
husitské a 1 mezi ostatní.. Přesně u 100 bylo uvedeno „bez vyznání“ a téměř 1/4 (přesně 45
obyvatel) tento údaj vůbec neuvedla. V tom se naše obec výrazně odlišuje od republikového
průměru, podle kterého tuto kolonku nevyplnila pouze 1/10 obyvatel.
Úhrnem se v naší obci nachází 118 domů, z toho je přesně polovina neobydlených (v ČR
pouze 18 %). Z 59 domů je 54 rodinných. Bytů je v Peřimově celkem 143, z toho 82 trvale
obydlených. Na jeden trvale obydlený byt tak připadá průměrně 2,5 osoby. Z 61 neobydlených
bytů jich 58 (95%) slouží k rekreaci, což je jeden z nejvyšších podílů v Libereckém kraji a
trojnásobek průměru v ČR.
Vánoční „půlnoční“ mše svatá
se koná v kostele sv. Kateřiny ve Mříčné 24.12.2000 od 16.00
a v kostele sv. Vavřince v Jilemnici od 24.00.
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Vážení občané,
společnost Marius Pedersen a.s., jako svozová firma společně s představiteli obce Vás
touto cestou předem informuje o zásadních změnách v systému svozu komunálního odpadu
(dále jen KO) na území Vaší obce, ke kterým vzhledem k účinnosti nového zákona
č.185/2001 Sb. o odpadech dojde, a to od 1. ledna 2002.
Na základě platnosti výše uvedeného zákona obec stanoví obecně závaznou vyhlášku o
poplatku za provoz systému shromažďování a odstraňování KO na území obce. Dnem
31.12.2001 definitivně končí možnost prodeje známek a pytlů obcí jednotlivým
občanům.
Tímto krokem obec dle zákona jasně stanovuje pro všechny obyvatele obce systém pro
nakládání s KO. Po stanovení vyhlášky a stanovení poplatku vyplývají pro každého občana,
který trvale žije na území obce, tyto zákonné povinnosti:
nakládat s KO dle stanovené vyhlášky
zaplatit stanovený poplatek ve výši a v termínech stanovených vyhláškou (poplatek se
předpokládá dle výpočtu 25 Kč/osobu/měsíc, děti 12,50 Kč/osobu/měsíc)
seznámit se s obecně závaznou vyhláškou o nakládání s KO a řídit se jí
Zástupce
obce
navštíví
všechny
domácnosti a jednotlivé případy s nimi
probere (umístění popelnice, dodávka
pytlů v hůře dostupných lokalitách
apod.)
Proti výše uvedeným povinnostem
má občan právo plně využívat
daných podmínek stanovených
vyhláškou, která určuje nový
systém. Jedná se především o
možnost odložit KO na určené
místo.
Oprávněná
osoba
(svozová firma) zajistí na
základě
požadavku
obce
potřebný počet nádob. Svoz
bude probíhat obdobně jak
dosud, ale pouze 1-krát za
14 dní. Dále obec zajistí 2-krát
ročně svoz nebezpečných
složek KO a 2-krát ročně svoz objemného odpadu.
Celkový rozsah systému o nakládání s KO bude podrobně stanoven ve vyhlášce. Je proto
důležité, aby občané v tomto přechodném období vnímali pozorně informace o novém
systému.
Jsme si vědomi, že zavedení nového způsobu může přinést v začátcích určité nesnáze,
ale celkově bude uvedený způsob pro obec v oblasti nakládání s KO přínosem.
Jsme připraveni společně řešit problémy, které v důsledku nového zákona mohou
vzniknout. Tento zákon však jiný systém neumožňuje, a proto Vás žádáme o
pochopení. Další informace přineseme v příštím čísle Zpravodaje.
S přáním všeho dobrého
starosta obce
Ladislav Horáček

Marius Pedersen a.s.
Mgr. Martin Šimerda
ředitel divize Západní Čechy

Cvičení s dětmi
Stejně jako v minulých letech se v tělocvičně scházejí děti ke společnému
cvičení a hrám. Cvičení probíhá v úterý od 16 do 17 hodin. Nejmladším
účastníkům jsou 3 roky, nejstarší jsou děti dvanácti až třináctileté. Vzhledem
k nedostatku sportovního nářadí se děti věnují především míčovým a jiným
pohybovým hrám.
Od ledna bude v tělocvičně pravděpodobně probíhat i cvičení jógy pro zájemce všech
věkových kategorií.
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