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Vánoční koncert 2014, foto mz

Vážení spoluobčané, chalupáři,
už zase píšeme Zpravodaj, poslední v tomto roce. Do Vánoc zbývá něco přes měsíc a
zastupitelstvo si ze svého čtyřletého konta odepisuje první rok. Zatěžkávací zkouškou nového
zastupitelstva byl v pořadí II. sjezd rodáků. A podle hodnocení účastníků se vydařil. Stane se
z těchto setkání tradice? Bylo by to hezké, vždyť setkávat se po letech s přáteli, to vždy potěší.
Další záležitostí, kterou zastupitelstvo řešilo, bylo uzavření místní samoobsluhy. Paní Alena
Kobrová si našla jiné zaměstnání. V naší obci provozovala prodejnu téměř 12 roků. Za její ochotu
a spolupráci jí touto cestou děkujeme a přejeme mnoho spokojenosti a úspěchů v novém
zaměstnání. Obec byla bez prodejny a myslím, že to moc příjemné nebylo. Zastupitelstvo
souhlasilo s nabídkou občana vietnamské národnosti. A vydařilo se. Náš pan Pham Tien Hung je
příjemný, ochotný a sortiment zboží je rozmanitý, což potvrzuje fakt, že kupující jsou i ze Sytové a
Mříčné. Tak ať nám dlouho vydrží.
Na schůzi zastupitelstva 5. listopadu byl odsouhlasen rozpočet na rok 2016, který Vám ve
Zpravodaji předkládáme. Konečná verze rozpočtu bude projednána na veřejném zasedání
26. listopadu. K připomínkování a odsouhlasení jste všichni zváni. Přivítali bychom velice rádi Vaše
případné náměty, co by se mělo v naší obci udělat. Největší položkou rozpočtu je vyasfaltování
zbylé cesty v nové zástavbě, vyasfaltování prostoru mezi hřištěm a klubovnou a rekonstrukce
nájemního bytu v 1. poschodí bývalé školy, která by měla být dokončena do března 2016, aby mohl
být byt pronajat.

4. prosince po setmění přijdou do naší obce Mikuláš, anděl a čert. Určitě přinesou dětem nějaké
dárky a pro všechny děti i rodiče bude přichystáno malé překvapení.
Přeji Vám všem klidné a pohodové prožití vánočních svátků, dětem splnění vyslovených i
tajných přání a radost z dárků. Do příštího roku přeji všem hlavně hodně zdraví, štěstí, osobních i
pracovních úspěchů.
Bohuslava Holubcová, starostka obce

Z Obecního úřadu
Srdečně zveme všechny občany na
veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se uskuteční
ve čtvrtek 26. listopadu 2015 od 19.00 v kanceláři OÚ.
Na programu bude zhodnocení uplynulého roku a návrhu rozpočtu na rok 2016.
Návrh rozpočtu na rok 2016
Příjmy
Závislá činnost 1111
DPFO 1112
DPFO 1113
DPPO 1121
DPH 1211
Daň z nemovitosti 1511
Poplatky - pes 1341
Poplatky - odpad 1340
Nájem - bytové prostory
Nájem - nebytové prostory
Nájem - půda
Elektrická energie - zálohy
Příspěvek na správu
Úroky
Loterie 1351
EKO-KOM
Celkem

Výdaje
460.000,6.000,60.000,545.000,1.000.000,220.000,2.500,135.000,21.420,82.000,2.000,60.000,54.400,5.000,8.000,20.000,2.681.320,-

V průběhu
roku
bude
rozpočet
upravován rozpočtovými opatřeními o
částku přijatých dotací. Jedná se o
vyrovnaný rozpočet bez potřeby zapojení
přebytku minulých let. Zbylý přebytek
zůstává na účtu č. 10027-581/0100.
Uvedené prostředky lze v případě potřeby
zapojit do rozpočtu daného roku, nebo
ponechat jako přebytek k využití v příštím
období.

Protahování
Dopravní obsluž. 2221 5323
Rekonstrukce bytu v čp. 107
Gordic
Cesta - nová výstavba
Cesta - čp. 102
Asfalt u pohostinství
Zpravodaj
Kronika
Jubilea
Peřimovská desítka
Dětský den
Veřejné osvětlení
Kompostování
Odpad + kontejner
GEOP
Veřejné prostranství + zeleň
JPO
Zastupitelstvo
Odměny
VZP, OSSZ
DHIM
Elektrická energie
Telefon, internet
STP, diabetici, SDH
Svazek obcí – příspěvek
Poštovné
Materiál
Služby
Zákonná rezerva
Celkem

30.000,21.060,400.000,29.708,460.000,50.000,400.000,9.000,4.000,10.000,9.000,20.000,45.000,30.000,200.000,10.000,100.000,20.000,285.000,110.000,65.000,30.000,190.000,25.000,10.000,7.552,1.000,50.000,50.000,10.000,2.681.320,-

Upozornění OÚ: Kompost z komunitních kompostáren je certifikovaným hnojivem a je možné
ho rozdávat všem občanům regionu. Informace ohledně odběru kompostu obdržíte na OÚ.

Vánoční akce
V pátek 4. prosince proběhne od 17 hodin před OÚ tradiční Mikuláš. Kromě anděla a čerta se
můžete těšit na písničky s kytarou, občerstvení a také na dárky pro ty nejmenší.
Pořad bohoslužeb o Vánocích 2015 v kostele sv. Kateřiny ve Mříčné
24. 12. v 16.00 – „půlnoční“ mše svatá (budete si moct zazpívat české vánoční
koledy a odnést svíce zapálené Betlémským světlem)
25. 12. v 7.45 – mše svatá (slavnost narození Páně)
26. 12. v 7.45 – mše svatá (svátek sv. Štěpána)
27. 12. v 7.45 – mše svatá (svátek Svaté rodiny, žehnání manželům)
31. 12. v 16 h - mši svatou slouží P. Zdeněk Králík (poděkování za uplynulý rok)
1. 1. v 10.00 – mši svatou slouží P. Zdeněk Králík (Světový den modliteb za mír)
3. 1. v 7.45 – mše svatá (sv. Tři králové – žehnání vody, kadidla a křídy)

Společenská kronika
18. srpna 2015 se narodil Martin Žofka, čp. 149, 30. srpna Eliška Anna
Nová, čp. 3. Rodičům blahopřejeme!

Názor občana
Ve dnech 26. – 27. září proběhl VII. ročník Memoriálu Oldy Nývlta – MMČR + Přebor ČR
endurosprint. Motocyklový závod se konal jako obvykle na pomezí obcí Jilemnice, Mříčná a
Peřimov a po jeho ukončení zůstalo i několik otázek: Vyváží rozježděné louky, obnažené kořenové
systémy, zničené podhoubí, erozní rýhy, hluk apod. přínos celé akce?
Fotografie již zcela nevystihují současný stav.

L.Horáček, býv. starosta obce
Otvírací doba v peřimovském obchodě:
po: 7 – 17, út: 7 – 16, st: 7 – 17, čt: 7 – 14, pá: 7 – 17, so: 7.30 – 11.30

Několik postřehů z historie divadelního spolku Strážník v Peřimově
Není již příliš pamětníků v obci Peřimov, kteří se aktivně zúčastnili nacvičování a hraní divadla,
přitom činnost tohoto spolku byla velmi bohatá a sahá hluboko do historie naší obce.
V roce 1878 zahájil svou divadelní činnost ochotnický spolek pod vedením vzdělaného a velmi
pokrokového občana Františka Pospíšila z čp. 47. S režií a nápovědou pomáhal mladý učitel
Jeroným Chromý, čp. 92, který na peřimovskou školu nastoupil v roce 1876. Divadelní představení
bylo možné zhlédnout v nepříliš prostorných sálech u Ignáce Fišery, čp. 120 (dnes Vundrlichovi) a
v Kolářově hospodě čp. 54 (zbourána 1951), kterou tehdy vlastnil Jan Opočenský. 10. června 1887
principál František Pospíšil ve stáří 76 let zemřel a svoji činnost ukončil i ochotnický spolek.
K obnovení divadelní činnosti v Peřimově
došlo v roce 1893 zásluhou místní studující
mládeže - Josefa Hanuše, čp. 121, Josefa Lukše,
čp. 34 a Josefa Lukše, čp. 86. To oni vymysleli a
použili jako první název ochotnického spolku
Strážník. Strážník, nejvyšší kopec v katastrálním
území Peřimov, měl symbolizovat vrchol obecní
kultury. K mladým amatérským umělcům se
připojil starší občan, velký milovník divadla, Jan
Zajíček, čp. 104, který potom řadu let ochotnický
spolek vedl a zasloužil se o výstavbu jeviště a
výrobu kulis. V té době se také v letních měsících
hrálo v přírodním improvizovaném divadle poblíž
domu pana učitele Kosiny, čp. 132 (nyní Hejralovi) na dnes již olšemi zarostlé rovince u mostu za
potokem Olšina.
6. října 1896 byly C. K. místodržitelstvím v Čechách se sídlem v Praze odsouhlaseny stanovy
peřimovského ochotnického spolku Strážník. V nich se mimo jiné můžeme dočíst, že účelem
spolku je: „Pěstovati ušlechtilou zábavu a tou působiti ku vzdělání svých údů, rovněž i širšího
obecenstva. Čistý výtěžek věnuje se dobročinným účelům.“ Tímto dokumentem byl spolek řádně
zaprotokolován a úředně povolen.
Divadelní představení byla velmi oblíbená a hojně navštěvovaná. Tehdy v Peřimově žilo přes
800 občanů. Například 15. prosince 1907 peřimovský divadelní spolek sehrál v hostinci Hynka
Fišery divadelní představení Chudý písničkář od Mikuláše Boleslavského. Hospoda byla plná
dychtivých diváků. Během představení však jedna maminka odložila na velkou pec v sále své malé
dítě a to spadlo do medence (nádrž v peci na ohřívání vody) plného teplé vody. Bylo v šoku a
mokré s huronským pláčem pobíhalo po sále a rušilo představení. Protože tato malá příhoda
zaujala Peřimováky více než výkony herců, měly malé děti na další večerní divadelní představení
vstup zakázaný. 16. června 1912 sehráli herci na sále u Kolářů loutkové divadlo s živými osobami.
Představení mělo obrovský úspěch. O komické okamžiky nebyla nouze, neboť se herci často
navzájem zamotali do řídících provazů.
5. února 1922 byl vedením ochotníků pověřen František Klikar, čp. 85 a divadelní spolek
Strážník přešel pod patronát peřimovského sokola. 14. května 1922 se mohli peřimovští ochotníci
poprvé předvést v novém velkém sále u Křížků (čp. 79) divadelní hrou od Aloise Jiráska Pan
Johanes. Nový sál a nové jeviště s kulisami motivovaly a povzbudily Peřimováky k velké aktivitě.
Téměř každoročně až do konce šedesátých let nacvičili novou hru, jejíž premiéra byla pro celou
obec velkým svátkem. Vždy plně obsazený sál tak mohl zhlédnout například tyto divadelní hry:
Naši furianti (1930), Slyšíte nás? (1937), Krb bez ohně (1938), Pohádka lesního království (1938),
Poslední muž (1940), Volání rodné hroudy (1941), Voják (1946), Barikáda (1946), Samota, Její
pastorkyňa (1959), Dámy a husaři (1959), Půlnoční mše (1960), Na letním bytě, Vojnarka (1963) a
další. O vedení a režii se dělili Marie Jakoubková, čp. 48, Alžběta Mařasová, čp. 102, Stanislav
Pavlíček, čp. 97, manželé Macharovi, čp. 14, Věra Šádková, čp. 56, řídící učitelé peřimovské školy
Jan Janota, čp. 107, Karel Farský, čp. 107 a především Zdeněk Zemánek.
Milan Jiřišta
Druhou část textu otiskneme v příštím Zpravodaji.
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