Střípky ze mlejna
Přinášíme Vám dokončení „kerkonošský poudačky“ Jak Belda z Lánu předhonil logálku, jejíž
první část jste si mohli přečíst v minulém čísle.
Ţivil se teda všeljak. Nejvíc vyřezával ze dřeva čerty a panenky, taky spravoval boty a co
bylo potřá. Lidi z Lánu ho uţ znali a pro jeho veselou náturu, šprýmy a povedený kousky ho
měli rádi a dycky mu ňák přilepčili. Ušak taky bylo proč. Von totiţ Belda měl apetit k jíllu a pití,
ţaludek jako kachna nebo kukačka a snad eště k tomu gumovej. Co ten toho dokázal
spořádat, to je k nevíře. No posuďte sami!
Seděli jennou takle v létě vodpoledne v hospodě v Arnoštově místní páni, pan přednosta,
pan správce papírny, páni z fabriky z Jilemnice a Víchový, no prostě taková ta místní honorace
a štamgasti. Hostinskej a řezník Kapras je vobsluhoval. Dobrý domácí jiterničky jim moc
šmakovaly a zapíjeli je jilemickým pívem. A najednou kde se vzal tu se vzal stojí u stolu Belda.
Hladovej jako velk, ţízeň jako trám, sliny se mu sbíhaly, ale v kapse neměl ani floka.
Hostinskej Kapras ho uţ znal, nalil mu pivo a pouda: „Tak co, Belda, kde ste běhal?“ „Ale
v Jilemnici, měl sem tam ňáký nutný řízení!“ „Tak proč ste nejel logálkou?“, ptá se jeden
z pánů. „Vzácnej pane, já pospíchal a tak sem to vzal po svejch, abych tu byl dřiu.“ „To se
podívejme jak si troufá a jak tu naši dobroditelku haní!“, poudá na to ten z papírny a ostatní
kevli. A přednosta na to: „Víte co, Belda , tak to zkusíme!“ „A to já se rád proběhnu, ale
zadarmo ne!“ „Tak dobrá , Belda, kdyţ budete z lánu na Přívlace dřiu neţ logálka, dostanete
jiternic třá celý perkno.“ „A já přidám tuplák piva“, dopelnil hostinskej Kapras a vostatni kejvli.
Peněz měli dost a tak se bavili různejma sázkama. Belda zablejskal vočima, kejvnul taky a
poudá: „Sázku přijímám a abychom byli voba, teda já i logálka, na kolách, tak já poběţím, dyš
dovolíte, s trakařem. Plácli si, Belda dostal foršusem jiternici a ještě jedno pivo a vostatní ţe
zařídí pan přednosta. Zejtra vodpoledne, aţ pojede trojka nahoru, tak to začne.
Druhej den před třetí hodinou čekal uţ Belda na nádraţí na Láně. Samozřejmě, ţe se sázka
neutajila, a tak bylo na nádraţí i polle silnice dost zjedauců. Belda bos, kalhoty do půl lejtek,
jen tak bez košile, lehkej trakař na kšandě. Lidi se popadali za břicha, jak se museli smát. Za
chvíli přisůpala přes dráţnej most logálka a v ní taky ty páni, co sázku uzauřeli. V určenou
dobu polle jízdního řádu zvedl přednosta plácačku a logálka a Belda vyrazili. Jenţe Belda
musel dělat přes betonovej most vokliku neţ se dostal na silnici za Jizeru. Ale mašinfíra měl
pochopení pro Beldu. Najednou neměl dost páry a neţ ji nabral, byl uţ Belda naproti nádraţí.
A tejdě to začalo! Na jennom břehu Jizery sůpala těţce lokálka „do Mlad-ko-va, do ko-pečka“, na druhým upaloval Belda s trakařem a jen se mu páty míhaly. A v oknech lokálky
jilemničtí páni, co sázku uzauřeli, křičeli na mašinfíru, ať přidá. Byla to krásná podívaná!
U Mladkova mlejna byli skoro stejně. Pak to měli voba trochu do kopečka. Belda eště zatáčku
k bejvalý sirkárně, logálka zase vošklivou klikatinu s mostem pod koštovárnou. Dyš byl Belda
Na Mejtě na mostě k Roprachticům, blíţila se logálka za stálýho pískání k přejezdu přes silnici,
ale tady musel mašinfíra hodně zpomalit. Do Beldy jako dyš střelí. Vyrazil jako janek z pelechu
a přeletěl klajzy vo pár metrů dřiu neţ logálka. A pak uţ to ferčel po rovině na přívlacký
nádraţí. A tam prej byl vo kolečko vod trakaře dřiu neţ logálka. Dost moţná, ţe mu taky ta
logálka a její mašinfíra trochu přáli a jeli pomalejc neţ jindy. Ale to uţ je jiná věc, hlauní bylo,
ţe Belda sázku vyhrál. Chybělo ještě nejhlaunější – vodměna.
A tak musel eště ten den pan Kapras nachystat v Arnoštově pro Beldu perkno jiternic a
tuplák piva na oučet těch, co prohráli. A to ty jiternice musely bejt srounaný. jak si Belda
poručil, pěkně na štorc, jak se rounaj a ne na dýlku, jak ho chtěl pan Kapras vošidit. Kolik jich
bylo, lidi nepamatujou, ale dyš prej je pan Kapras shernul z perkna na stůl, byla jich hromada
pomalu jako Kolínu kopec. A Belda je na posezení sněd a zapil tuplákem píva. Takovej to byl
jedlík a taky běţec!
A jestli nevěříte, zeptejte se někoho staršího na Láně nebo z vokolí.
Josef Jakoubek
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Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu a s ním
i prázdniny a dovolené. Proto bude
i toto číslo více odpočinkové a o
něco méně informativní.
Asi kaţdý si všiml, ţe se letos
nekonala Peřimovská desítka.
Poprvé po 19 letech. Podobně se
děti nedočkaly ani dětského dne,
který se ostatně nestihl uţ loni. To
není
stíţnost,
spíše
jenom
připomenutí toho, jak se z našeho
ţivota vytrácejí akce a činnosti,
konané obvykle nezištně pro
druhé, jinými slovy spolkový ţivot,
který býval dříve samozřejmou
součástí ţivota na venkově.
Kapela, divadlo, dětské lyţařské
závody, … to vše v naší obci
existovalo. Je pochopitelné, ţe
v době
počítačů
televize
a
dostupné rekreace v Chorvatsku
se poptávka po něčem podobném
zákonitě sniţuje. Přesto si myslím,
ţe představení vesnického divadla
je hodnotnější neţ většina pořadů
v televizi, fotbal na hřišti zdravější
neţ počítačová hra a koupání na
Vápence klidnější neţ jadranská
pláţ.
Naštěstí se ještě najdou lidi,
schopní obvykle bez nároku na
odměnu či alespoň poděkování
zorganizovat pro ostatní výlet,
zájezd na kulturní představení
nebo třeba výstavbu hřiště. Bez
jejich přičinění bychom byli totiţ
brzy odkázáni skutečně jenom na
tu televizi.
-mz-

Bohatě vyřezávaná lomenice na Vodseďálkově
chalupě č.p. 88. Obdobná celostránková fotografie
se objevila v červnovém čísle časopisu Krkonoše.
Foto V. Jiřišta.
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Hasičský sbor Peřimov Vás zve na



PEŘIMOVSKÝ POHÁR



konaný v sobotu 21.července 2001 v 10.00 hodin.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zveme všechny spoluobčany, chalupáře i návštěvníky Peřimova na tradiční národní

POUŤ
na obvyklém místě od soboty 4.8. do neděle 5.8. 2000.
V pondělí zakončení tradičními „dozvuky“.

Z obecního úřadu

Nově zbudované asfaltové hřiště je možno využívat k svému účelu. V následujících
týdnech a měsících bude hřiště postupně vybaveno kůly na upevnění sítě, hřiště bude
vyznačeno, směrem k silnici bude navýšen plot a směrem k potoku budou po zpevnění břehů
provedeny terénní úpravy s následným rozmístěním atrakcí pro děti.

OkÚ Semily, referát ŢP, doporučuje vyhlásit dub letní nacházející se nad silnicí
památný strom. Obvod kmene ve výšce
pod bývalou
slepičárnou
za
130 cm nad zemí činí 448 cm a
jeho zdravotní stav je dobrý. OZ bude
souhlasit
po
zjištění
technických
údajů
v souvislosti
s moţností zpevnění cesty a
případnou výstavbou na sousední
parcele.
3.5.2001 zaměstnán na obecně

Jan Jiřišta byl od
prospěšné práce pro OÚ.
Předmětem jeho práce je zejména údrţba
travnatých ploch, úklid veřejných
prostranství a drobné údrţbářské práce na
obecním majetku (např. nátěry
čekáren).

Pro SDH byl ze sdruţených
prostředků hasičů a OÚ za 60 000 Kč
zakoupen starší vůz AVIA
FURGON.

Jako finanční příspěvek na Masarykovu městskou nemocnici v Jilemnici bylo zasláno
z prostředků OÚ 5 000 Kč.

OZ schválilo žádost na stavební úpravu domu pana Hrčky a ţádost na opravu cesty
k Fejklovým.

OÚ opětovně upozorňuje všechny spoluobčany využívající kontejner, aby do něho
neodkládali zejména železo a nebezpečný odpad (televize).

OÚ ţádá, aby při vyplňování složenek na úhradu odpadů bylo do kolonky V. symbol
důsledně vypisováno číslo popisné. Bez něho není moţné identifikovat plátce.

Sběr speciálních pytlů s PET lahvemi bude oznámen prostřednictvím vývěsních tabulí.
Výlet rodičů s dětmi
Dne 9.6.2001 se konal výlet pro děti do Liberce. Navštívili jsme Babylon. Nejvíc se dětem
líbilo v Aquaparku, kde na kaţdé dítě čekalo mnoho zajímavých atrakcí. Lákavé byly
skluzavky, tobogány i jeskyně. Neméně atrakcí objevily děti i v Lunaparku. Menší děti
obdivovaly kolotoče, houpačky, prolézačky, vláčky a autíčka, větší pak horolezeckou stěnu,
býka a počítačové hry. Dětem i rodičům se výlet velice líbil.
Jana Pajkrtová
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Zajímavé akce letošního léta v Jilemnici

neděle 5.8., 13.30, zámecký park: Festival
dechových hudeb

pátek 10.8. – neděle 12.8.: Vavřinecká pouť

pátek 10.8., 16.30, kostel sv, Vavřince: Chrámový
koncert Musica Sacra

pátek 31.8., 20.30, velký sál KS: Techno party

sobota 1.9., zámecký park: Country bál

Výňatek z jízdního řádu ČSAD Semily
platný od 10.6.2001 do 14.12.2002
není-li uvedeno jinak, jezdí pouze v pracovních dnech
a)

b)

c)

d)

Semily, Tyrš. ul.

4.21

5.30

6.40

8.44

10.50

12.40

13.35

14.35

15.28

16.40

Peřimov, škola

4.44

6.06

7.12

9.13

11.24

13.08

14.03

15.12

15.58

17.14

Jilemnice, aut. n.

5.03

6.20

7.25

9.25

11.35

13.25

14.15

15.27

16.10

17.30

a), e)

f)

Jilemnice, aut. n.

4.30

6.25

6.25

Peřimov, škola

4.43

6.39

Semily, Tyrš. ul.

5.17

7.15

a)
b
c)
d)
e)
f)

b)

c)

d)

9.35

12.45

14.20

15.45

16.10

16.35

18.21

6.39

9.49

12.57

14.36

15.57

16.22

16.51

18.34

7.17

10.17

13.37

15.07

16.33

16.52

17.22

19.02

jede z aut. n. přes Benešov
jede v neděli a také 1.4.02, ale nejede od 1.7.2001 do 1.9.2001, 30.12.2001, od 1.7.2002 do 31.8.2002.
nejede od 27.12.2001 do 31.12.2001
nejede 31.12.
jede od 1.7.2001. do 1.9.2001. od 27.12.2001 do 31.12.2001, od 1.7.2002 do 1.9.2002
nejede od 1.7.2001 do 2.9.2001, od 27.12.2001 do 1.1.2002, od 1.7.2002 do 31.8.2002

Hádankářské drobničky
Řešení z minulého čísla:doplňovačka: HVĚZDOVEC, rébus: SMRKOVSKÝ MLÝN
Hádanka: Vynásobíme-li počet patníků podél silnice procházející Peřimovem její délkou v km a
její šířkou v m, dostaneme číslo 1245. Kolik je v Peřimově podél silnice patníků?
Osmisměrka: Vyškrtáte-li názvy stromů, se kterými
se můţete v Peřimově setkat, získáte peřimovský
pomístní název.
borovice
javor
bříza
jedle
buk
lípa
dub
olše
jasan
smrk
vrba
Řešení otiskneme v příštím Zpravodaji.
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