Z obecního úřadu
Srdečně zveme všechny občany na

veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se uskuteční

ve čtvrtek 25. října 2001 v 19.00 v budově obecního úřadu.
Program:

1) Zahájení
2) Finanční hospodaření v roce 2001
3) Obecně závazná vyhláška o odpadech
4) Diskuse

Oznámení a upozornění OÚ:

OÚ nabízí k prodeji stavební parcelu na Klimentově louce ke stavbě rodinného domu
pro trvalé bydlení. Informace na OÚ.

Majitelé psů, kteří nemají zaplacený poplatek ze psa, ať tak učiní dokonce měsíce října
prostřednictvím vložené poukázky či přímo na OÚ.

OÚ upozorňuje občany, aby si před nastávajícím topným obdobím vyčistili své kotle a
komíny a zabránili tak nadměrnému vykuřování obce.

OÚ upozorňuje občany, aby podezřelé prodejce, kteří mají na svědomí vykrádání bytů,
nepouštěli do domu. Hlaste je na lince 158 a uveďte druh vozidla, jeho barvu a SPZ.

Opětovně upozorňujeme, že do kontejneru na odpad nepatří železný šrot,
pneumatiky, baterie, ledničky a jiný nebezpečný odpad! Železný šrot je možné odložit na
hromadu vedle kontejneru.

Obecně závazná vyhláška o odpadech
OZ v Peřimově schválilo na svém zasedání v říjnu t. r. obecně závaznou vyhlášku
stanovující systém nakládání s komunálním odpadem (dále jen KO) a se stavebním odpadem
na území obce Peřimov. Vyhláška bude s občany projednána na veřejném zasedání dne
25.10. t. r. a v plném znění bude vyvěšena na úředních deskách. Z nejdůležitějších částí
vyjímáme:
4.1 Sběr KO (…) je zajištěn pomocí sběrných nádob.
4.2 Občané (…) ukládají KO pouze do určených nádob (…) a to tak, aby nedocházelo ke
znečištění stanovišť, sběrných nádob, přístupových cest k nim a okolí. KO je přípustné
ukládat (…) pouze takovým způsobem, aby nedocházelo k obtěžování okolí hlukem,
zápachem, (…) prachem a kouřem (…).
4.4 Pytlový svoz (…) je určen osobám, které nemají na území obce trvalé bydliště, dále
osobám v lokalitách nepřístupných svozové technice (…).
4.5 Distribuci pytlů zajišťuje OÚ a v prodejně Jednoty (…).
4.6 Občanům (…) se zakazuje:
 odkládat KO mimo sběrné nádoby
 dávat do sběrných nádob odpad tekutý, objemný, nebo odpad, který může mít
nebezpečné vlastnosti, horký popel
 vybírat, rozhazovat nebo odvážet předměty odložené ve sběrných nádobách
 spalovat odpad s výjimkou suchého dřeva a suchých odpadů ze zeleně znečištěných
škodlivinami za předpokladu dodržování požární ochrany a neobtěžování okolí kouřem
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5.4 Obsahuje-li sběrná nádoba (…) odpad tekutý, velkoobjemový nebo s nebezpečnými
vlastnostmi, horký popel, není oprávněná osoba povinna tuto nádobu vyprazdňovat.
6.1 Fyzické osoby (…) jsou povinny vytřídit z KO tyto využitelné složky:
a) železo a neželezné kovy
b) papír
c) textil
d) další odpady dle uvážení a možností obce, pro které budou určeny kontejnery příp.
sběrné nádoby
6.2 Tyto vytříděné složky KO budou odkládat na následující místa
a) (…) kovy do sběrny druhotných surovin (Horní Sytová, Jilemnice) nebo při sběru
organizovaném obcí
b) papír do sběrny (Horní Sytová, Jilemnice)
c) textil sběrny druhotných surovin (Jilemnice)
7.1 Sběr, svoz a zneškodňování nebezpečných složek KO (…) bude zajištěno formou
ambulantního sběru (…) na náklady obce (…) 1-krát ročně.
7.2 Léky budou předávány zdarma v lékárnách (…).
7.3 Automobilové akumulátory budou odevzdávány do druhotných surovin v Jilemnici.
7.4 Ambulantní sběr dalších nebezpečných složek KO bude zajišťován (…) 1-krát ročně
v předem dohodnutých termínech a čase.
8.1 Svoz objemného odpadu se uskuteční 2-krát ročně (…) na náklady obce.
8.3 Na vlek je zakázáno ukládat
a) nebezpečné odpadu
b) běžný KO
c) využitelný odpad tj. papír, železo a neželezné kovy, textil, bioodpad
8.4 Dále je zakázáno ukládat odpad na stanovištích mimo vlek a mimo určený den a hodinu!
11.1 Pokud se fyzická osoba neúčastní systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování KO
(…) a využije nebo zneškodní KO sama (…), je povinna vést evidenci o množství odpadu
(min. 200kg/os./rok) a způsobu jeho využití nebo zneškodnění.

Anketa
Peřimov se může již několik týdnů pochlubit svým novým asfaltovým hřištěm. Jsou s ním ti,
kteří ho užívají, spokojeni, nebo k němu mají nějaké přopomínky? Právě na to jsme se zeptali
těch, jejichž názor bývá slyšet nejméně, ale kteří ho přitom budou využívat určitě nejvíc –
peřimovských dětí. Takže co zde tedy ještě chybí?
fotbalové brány (Radek Pajkrt)
basketbalový koš, branky na hokej, mantinely na
led (Petr Lukeš)
basketbalový koš, fotbalové brány (Jenda Lukeš)
prolézačky,
písek,
klouzačka
(Karolína
Šenkýřová)
fotbalové brány (Petr Kobr)
mantinely na led, lavičky, pletivo na tenis, zeď,
zastřešení (Štěpán Mihok)
mantinely na led, velký hodiny (Stáňa Horáčková)
síť na nohejbal (Honza Horáček)
U-rampa (Martin Jiřišta)
mantinely na led, velký hodiny (Michal Mihok)
basketbalový koš, vyvýšení plotu u silnice (Tomáš Janoušek)
síť na tenis, pletivo na tenisovou zeď, vyznačení hřiště (Lubomír Jiřišta)
Názory zaznamenal L. Jiřišta.
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Dokončení ze strany 1:
Když se ohlédneme za letošním rokem, byl v něčem mimořádný?
Především se vymykal enormním množstvím srážek, zvláště pak v září, kdy frekvence lijáků a
povodní kulminovaly. Zato říjen nás příjemně překvapil. Mnohé se už na polích zachránit
nedalo, ale přece. Již 11. února se na vrcholcích holých jasanů a olší objevili první špačci
průzkumníci. Trochu to s tím spěchem přehnali. Nečekalo je tu nic pěkného. V závěru února
se museli rychle odstěhovat do nížin, protože mrazy dosáhly až –20°C. Ale již 12. březne
zmizel sníh a rozmrzla půda. Ještě mně to nedá nevrátit se k těm špačkům. Zahnízdili
spolehlivě v průběhu března a dubna spolehlivě jako každé jaro. Ale co je zajímavé, vyvedli
pouze
jednu
rodinku a hurá
pryč do nížin na
dovolenou.
Tam
je
pohodlnější a
sladčí
život.
Nejenom prací
živ jest špaček.
Prostě se nám
civilizují.
Loňské
Velikonoce byly
horké,
téměř
koupací, Zato
letošní
ledové,
zasněžené,
prostě nevlídné. A
celý duben byl
studený,
nepříjemný.
Vlaštovky k nám
sice 4. dubna
nakoukly,
ale
potom dlouho
nic. Až na 1. máje
se oteplilo na
24°C.
Přiletělo
množství
parádních
stehlíků, dříve
ptáků
málo
vídaných.
Hejna kvíčal se
pustila do boje
se
slimáky
a
v zájmu
objektivity musím
dodat, že jim
pomáhali i špačci,
ale
takovou
kalamitu
nedokáže
příroda
vyřešit
během jednoho
roku.
Léto bylo na náš vkus příliš vlhké a nezachránilo to ani pár teplých srpnových dní. Jablek je
v naší oblasti poskrovnu, brambory zčásti nebo zcela shnily v naší jílovité zemi. Ale všimli jste
si toho neuvěřitelného nárůstu dřevní hmoty? Listnáče i jehličnany doslova jásaly a předháněly
se v rychlosti růstu. Dnes je modernější říkat biomasa. Tak tedy biomasa excelovala a dost
možná, že to bude v krátké době žádoucí trend. Stále se mluví o vytápění domů především
horských a podhorských oblastí biomasou.
Přestože bylo v lesích mokro jako málokterý rok, nelze říci, že bylo hub jak máku. Snad
v některých teplejších oblastech. No ale kdo měl chuť a čas, na kyselo a houbovec určitě
nasušil.
Zaplať pámbů za ty dary, jen když nebylo hůř.
-zŘešení Hádankářských drobniček z minulého čísla:
hádanka:83 patníků, osmisměrka: Na Kobyle
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PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře

III. ročník

Vážení spoluobčané,
opět jsme se přiblížili k závěru
roku, i když nám ještě chybějí
listopadové plískanice (budou-li
nějaké) a mrazivý prosinec se svou
kouzelnou atmosférou.
Dlouhodobé
předpovědi
spolehlivě selhávají, tak jak si
s námi všemocná příroda pohrává.
Zatímco loňské léto nám mohlo
docela dobře připomínat pobyt na
Sicílii, letošní bylo pravým opakem.
Neustálé vyrovnávání teplot i
srážek v průběhu roku i v období
několika let je železnou zákonitostí,
a je to tak dobře. Kdybychom chtěli
poroučet větru a dešti, jak jsme se
ještě nedávno kasali, to bychom
tomu dali. A taky jsme tomu
v některých
oblastech
opravdu
nenapravitelně
dali.
Slovo
„nenapravitelně“
možná
není
správné. Co se nám podařilo zničit,
to opět vrací příroda do normálního
stavu, ale rozhodně to s námi nemá
lehké. A zdá se, že tomu tak ještě
nějakou dobu bude. Pyšný člověk
se jen tak lehce svých ztřeštěných
nápadů nevzdá. To by tak hrálo,
aby mu někdo diktoval, co a jak má
dělat. On je přece pánem přírody a
basta. Co mi neslouží, to je
zbytečné. Co je zbytečné, je
v podstatě škodlivé a patří to zničit,
otrávit a zadupat. Na změnu
myšlení lidí zřejmě nestačí dvě tři
příští generace.
pokračování na poslední straně

Památný strom
Hrušeň na Skalsku
Foto V Jiřišta
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