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PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře

XXI. ročník

Peřimovská hrušeň 17. listopadu 2019, foto Jan Koutný

Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Peřimov,
ani jsme se nenadáli a již nám na dveře klepe poslední měsíc letošního roku. Svátek sv.
Martina byl ozdoben prvním sněhem a všichni budeme očekávat a prožívat nastávající adventní
čas.
Zastupitelstvo obce připravuje již tradičně společně s SDH Peřimov „Mikulášskou nadílku“,
letos proběhne v sobotu 7. 12. 2019 od 17:00 hod. u Klubu. Všichni jste srdečně zváni. Za letošní
vánoční strom před OÚ děkujeme rodině Lukešových z Peřimova a za ozdobení světýlky a
rozsvícení stromů v obci již tradičně p. Jiřištovi.
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A teď zpátky k činnosti zastupitelstva obce. Stále máme rest – akce výměna veřejného
osvětlení, ale vše vázne na panu Kolářovi, kterého neustále uháníme, snad se do konce roku zadaří
tuto akci dokončit. Dále probíhá řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí pro pozemky pod
autobusovými zastávkami.
Uzavřená budova prodejny byla pronajata panu Tomáši Otradovskému z Jilemnice za účelem
výroby a prodeje rybářských návnad a potřeb. Bylo dokončeno zateplení Klubovny a 7. 9. 2019
proběhl generální úklid celé budovy. Moc děkujeme těm peřimovským ženám, které se úklidu
účastnily.
Firmou Prazdroj došlo k demontování chladicího zařízení dole ve výčepu, které bylo stále jejich
majetkem. Bylo proto schváleno zakoupení nového zařízení, které je již provozuschopné
(děkujeme správci budovy za rychlou reakci). V budově klubovny a prodejny byly provedeny revize
elektroinstalace a hromosvodů. Ještě nám chybí dořešit kominíka, který slibuje, ale ještě nedorazil,
mají toho moc.
Byl proveden nátěr tenisové stěny a příští rok dojde k nátěrům kůlů u plotu na hřišti. Na obecní
cestě pod Holubcovými došlo k plánované úpravě svodu vody. Doufáme, že bude plnit svoji funkci.
Po zimě budeme chytřejší.
Na obec dorazila kontrola z Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, která se
zaměřila na krizové řízení obce a dodržování její připravenosti při řešení krizových situací. Bylo
konstatováno, že obec neporušuje zákony a nebyla stanovena žádná nápravná opatření.
Obci byla udělena pamětní plaketa Péče o válečné hroby. Plaketu udělilo Ministerstvo obrany
ČR na návrh Libereckého kraje, jehož zástupci hroby a pomníky během léta navštěvovali a
hodnotili. Slavnostní akt předání proběhl 25. 11. 2019 v sídle Libereckého kraje za účasti našeho
pana starosty.
Zastupitelstvo odsouhlasilo znění a vydání nových obecně závazných vyhlášek o místních
poplatcích. Došlo k novele zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích a tato skutečnost se
promítla do nutnosti úprav stávajících vyhlášek obce, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly
změněnému znění zákona.
Co nás ještě čeká a nemine? Určitě příprava a provedení účetních a fyzických inventur a již se
dohaduje, zařizuje a objednává program nastávajícího sjezdu rodáků, který nás čeká 4. července
příštího roku. Zastupitelstvo se již přípravě věnuje, ale podrobnosti si zatím nechá pro sebe, aby to
pro Vás bylo trochu překvapení.
Také Vám představujeme návrh rozpočtu pro rok 2020, který bude schvalován na veřejném
zasedání 12. prosince 2019. V případě nejasností nebo nápadů, co by se mělo v obci ještě udělat,
určitě přijďte vyjádřit svůj názor, sdělit svůj nápad. V rozpočtu je dostatečná finanční rezerva, ze
které půjde ledacos pokrýt.
Dále zastupitelstvo odsouhlasilo záměr uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Jilemnice.
Tato smlouva řeší příspěvek na spolufinancování pečovatelské služby, jejímž zřizovatelem je
město Jilemnice.
Předmětem smlouvy je poskytování finančního příspěvku příjemci na neinvestiční náklady
spojené s poskytováním pečovatelské služby na území přispívající obce. Pečovatelská služba
bude poskytována pouze osobám, které nejsou schopné si vlastními silami či pomocí rodinných
příslušníků zajistit péči o vlastní osobu nebo domácnost, na základě řádně uzavřené smlouvy o
poskytování pečovatelské služby.
O2 Czech Republic a. s. bude v obci rušit a demontovat telefonní automat, protože není
využíván. Telefonní budka byla obci nabídnuta k odkoupení za 1.000,- Kč.
Oříškem pro obec bylo zajištění 5 ks olší, které se obec smluvně zavázala zasadit a zajistit tak
obnovu břehového porostu po vykácení dřevin na břehu Olšiny před OÚ. Děkujeme p. Klímovi,
který si vzal dovoz a výsadbu na starost (sazenice k nám doputují z Krušných hor a z Kostelce nad
Černými lesy).
Naše poděkování patří i Ivě Kobrové, která nás uspořádáním vánoční výstavy naladila na
nadcházející sváteční čas, a nám nezbývá než Vám všem popřát šťastné Vánoce a do nového
roku pevné zdraví, sousedskou toleranci a vzájemnou úctu.
Vaše zastupitelstvo
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Přehled plánovaných akcí:



Mikulášská nadílka - sobota 7. 12. 2019 od 17:00 hod. u Klubu
Veřejné zasedání ZO – čtvrtek 12. 12. 2019

Všichni jste srdečně zváni!

Problematika odpadů
S nadcházejícím koncem roku bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak se u nás vyvíjí náklady
na likvidaci odpadů:
2017
2018
2019 (k 31. 10. 2019)
Vybráno od občanů
147 175,161 276,150 900,Uhrazeno svozové firmě
182 665,217 783,209 928,Vráceno obci za vytříděný odpad
20 550,20 800,47 022,Obec dotuje
14 940,35 707,12 006,Tyto částky se vztahují pouze na likvidaci komunálního odpadu, obec ještě hradí likvidaci
bioodpadu a velkoobjemného odpadu. Jelikož přišel pro příští rok opět nový ceník, kde firma Marius
Pedersen zvyšuje ceny za likvidaci komunálních odpadů, obec se rozhodovala, zda již nezvýšit
místní poplatek pro rok 2020. Z výše uvedených částek vyplývá, že v letošním roce již bylo
vytříděno větší množství odpadu a obci se tak vrací více peněz. Proto jsme ještě pro příští rok 2020
nechali poplatek ve stejné výši 500,-Kč a apelujeme na Vás: Snažte se třídit co nejvíce, abychom
nemuseli sahat k razantnímu navýšení ceny poplatku.
ZO Peřimov
Vážení občané Jilemnicka,
v posledních několika týdnech zní v našem regionu velmi choulostivé téma
vzniku regionálního odpadového centra. Dovolte nám několik myšlenek,
které Vám pomohou pochopit náš plánovaný společný postup.
K nápadu vzniku společného svozu odpadů nás dovedla skutečnost, že v současné době
všichni občané a všechny obce za svoz odpadu platí, avšak v převážné většině neznáme faktické
svážené množství. Velmi často se v regionu platí za svoz poloprázdných popelnic bez možnosti
kontroly množství a původu materiálu ve vztahu k jednotlivým obcím. Z tohoto důvodu jsme již před
třemi lety žádali současnou svozovou firmu o větší kontrolu nad svezeným komunálním odpadem
formou průběžného vážení, sledování pohybu vozu prostřednictvím GPS a případného čipování
nebo kódování jednotlivých nádob. Naše prosby však nebyly vyslyšeny, a nebylo s nimi do
budoucna počítáno. Proto jsme začaly hledat nové cesty, jak dostat množství a potažmo cenu
svezeného odpadu zpět pod kontrolu jednotlivých obcí, které jsou za odpad zodpovědné. Je
smutné, že obce, které vynakládají opravdu velké množství peněz ze svých rozpočtů, nemají
jakýkoliv prostředek na ovlivnění ceny, kontrolu vykazování nebo alespoň na rozsah služeb, které
za své prostředky dostávají. Vzhledem ke známému faktu rozdělení odpadového hospodářství
v naší zemi mezi několik větších hráčů s monopolními praktikami, nebylo v našich silách ani
vytvoření konkurenčního prostředí, které by snad výše uvedený stav mohlo změnit. Obce tak každý
rok čekají na návrhy víceméně jednostranné smlouvy, na něž jsou nuceny bez možnosti jakýchkoliv
zásadních požadavků přistoupit. Hlavním cílem společného svozu odpadů obcemi tak není vysát
bezmyšlenkovitě obecní a městské rozpočty, ale získat do budoucna kontrolu nad skutečně
zpracovaným odpadem a zajistit tak co nejmenší nárůst výdajů i při změně legislativy. Projekt, který
připravuje Jilemnicko – svazek obcí, není unáhleným projektem, který vznikl přes noc. Zástupci
obcí se snaží již několik let poctivě sbírat informace v regionech, kterým také došla trpělivost platit
vysoké účty, které nemohou ovlivnit, a rozhodli se svůj odpad likvidovat vlastními silami. To je
důvodem, proč chceme rozjet společný vlastní systém, který bude provozovat společnost ve
výhradním vlastnictví obcí a měst. Výhodou tohoto řešení je možnost kontroly chodu společnosti,
dostupné informace a možnost investovat případný zisk tam, kde to bude zapotřebí – tedy zpět do
regionu.
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Velmi nás mrzí současná situace, kdy díky několika dezinformacím získává náš dobře myšlený
společný záměr „obludné rozměry“, především pro obyvatele Jilemnice. Zvažte možnost, že
chceme v dlouhodobém horizontu získat zpět kontrolu nad jednou ze zásadních komodit, kterou
obce mají, a nechceme se dále podílet na zvyšování zisku mezinárodních společností. Vaše
finance, které tak jako tak musíme do likvidace odpadu věnovat, plánujeme využít na našem území,
pro vaše potřeby a investovat tak do naší samostatnosti.
Obyvatele Hrabačova bychom rádi ujistili, že rozhodně není naším úmyslem vybudovat za
jejich domovy hlučnou a zapáchající skládku odpadů. Rádi bychom zde však umístili ekonomicky
důležitý mezičlánek dopravy komunálního odpadu mezi obcemi a koncovým zpracovatelem. Toto
démonizované překladiště má mít podobu moderní plně uzavřené haly, kde bude docházet
k výsypu odpadu ze svozových vozů do vzduchově uzavřených kontejnerů. Celá stavba bude
doplněna o tolik chybějící garáže pro naši techniku obsluhující kompostárny, dílnu a malou
administrativní budovu s učebnou. Lokalizace celé stavby bude situována do vzdálenější části
pozemku od vysokého napětí směrem k budovám Devra. Jsme připraveni při projektování a
získávání stavebního povolení konstruktivně jednat s dotčenými obyvateli a vypořádat se s jejich
faktickými připomínkami, aby bylo co nejvíce zachováno jejich okolní prostředí.
Pokud se o tuto problematiku více zajímáte a chcete znát naši reakci na rozporovaná témata,
navštivte naše webové stránky, kde najdete širší a odbornější vyjádření.
Za Váš zájem a hlubší zamyšlení děkujeme.
Za Jilemnicko – svazek obcí - členové rady

Anketa
1)
2)
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1)
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4)

5)

Postupně představujeme jednotlivé členy zastupitelstva a pokládáme jim tyto společné otázky:
Jaké je vaše povolání?
Odkdy jste členem ZO a čemu se věnujete?
Proč jste se rozhodl do ZO kandidovat?
Co se vám v Peřimově líbí? Co byste chtěli změnit?
Čemu se věnujete ve volném čase?
Jiří Vejnar
Vyučen jsem obráběčem kovů v Turnově, pracuji v AXL CHARVÁT
v Semilech stále ve stejné profesi.
Členem zastupitelstva jsem od roku 2010 (člen kontrolního výboru).
Byl jsem osloven tehdejší starostkou paní Holubcovou, zda bych
nekandidoval, protože měla nedostatek kandidátů do voleb.
Peřimov je klidná podhorská vesnice s pěknou přírodou, mrzí mě nezájem lidí o veřejné dění
a chybějící prodejna.
Sportování (běh, kolo, běžky) se věnuji s postupujícím časem čím dál méně, zůstává práce
na zahradě a opravy chátrajícího domu.
Ivana Hylmarová
Na částečný úvazek pracuji jako sociální pracovnice v pečovatelské službě,
ale větší úvazek mám jako máma na rodičovské dovolené.
Členkou ZO jsem druhé volební období, takže započínám šestý rok.
Poslední rok se věnuji správě obecních stránek a propagaci obce na
facebooku.
V roce 2014 mě oslovila tehdejší starostka paní Holubcová, zdali bych nechtěla kandidovat
a já jsem neshledala důvod, proč to nezkusit.
V Peřimově se mi líbí klid, pohoda a krásná příroda, která nás obklopuje. Určitě bych uvítala,
kdyby zde fungoval obchod s potravinami a kdyby se při akcích v obci angažoval větší okruh
lidí.
Většinu volného času trávím s dětmi, ráda zpívám, hraji na kytaru a piano.
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Návrh rozpočtu na rok 2020
V členění na závazné ukazatele (paragrafy):
Příjmy
DPH
DPPO
ZČ
DPFO
DPFO
Dan z nem.
Poplatky
Nájmy
Úroky
Dotace správa
EKO-KOM
Dotace
Prodej
DPPO
Celkem

Paragraf - Položka
1211
1121
1111
1113
1112
1511
1340,1341,1381
Bytové, nebyt.
2141
4112
2324
4111,4216,4222
3111
1122

Výdaje
Vnitřní obchod
Cesty
Dopr. obslužnost
Pitná voda
Rozhlas
Knihovna
Zpravodaj
Kronika
Sjezd rodáků
Jubilea
Peřimovská X.
Dětský den + Mikuláš
Byt. hospodářství
Nebyt. hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální služby
Komunální odpad
Velkoobj. odpad
Kompostování
Veřejná zeleň
Zákonná rezerva
JSDH
Zastupitelstvo
Činnost místní správy
Bankovní popl.
Vratka - volby
Dan z příjmu (obec)
Celkem

ParagrafPoložka
2141
2212
2292
2310
2413
3314
3316
3319
3319
3399
3419
3421
3612
3613
3631
3639
3722
3723
3726
3745
5212
5512
6112
6171
6310
6402
6409

Rozpočet 2019
1,767.000,736.000,886.000,71.000,22.000,220.000,168.000,240.000,2.000,60.900,20.000,0,0,0,4,192.900,Rozpočet
2019
0,230.000,21.780,10.000,10.000,8.500,10.000,10.000,0,15.000,15.000,30.000,100.000,1,062.000,266.796,200.000,180.000,25.000,15.000,130.000,10.000,250.000,495.224,1,067.600,6.000,25.000,0,4,192.900,-
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Očekávané plnění
1,767.000,736.000,886.000,71.000,22.000,220.000,168.000,240.000,2.000,65.400,20.000,33.000,16.552,338.390,4,585.342,Očekávané
plnění
0,230.000,21.780,10.000,10.000,13.500,10.000,9.084,40.000,15.000,19.848,30.000,100.000,1,062.000,266.796,206.617,248.000,25.000,22.000,131.000,10.000,246.416,540.312,887.071,6.000,29.928,338.390,4,672.650,5

Návrh 2020
1,965.000,785.000,982.000,84.000,19.000,220.000,172.000,250.000,2.000,65.400,30.000,0,0,200.000,4,774.400,Návrh
2020
0,230.000,24.210,10.000,10.000,13.500,10.000,10.000,150.000,15.000,30.000,30.000,100.000,500.000,100.000,200.000,300.000,25.000,25.000,130.000,10.000,150.000,444.312,2,045.698,6.000,15.680,200.000,4,774.400,-

V průběhu roku bude rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními o částku přijatých dotací.
Jedná se o vyrovnaný rozpočet bez potřeby zapojení přebytku minulých let. 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.
Celkem příjmy
Celkem výdaje
Celkem Saldo ( P-V)

Schválený 2019
4,192.900,4,192.900,-

Skutečnost k 31.10.2019
3,985.307,65
2,309.282,39
1,676.025,26

Návrh 2020
4,774.400,4,774.400,-

Pozn.: Podle zákona č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, s návrhem
rozpočtu na rozpočtový rok veřejná instituce zveřejní informace o schváleném rozpočtu na
rozpočtový rok předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu, a o očekávaném, nebo
skutečném plnění rozpočtu za předcházející rok.
Zpracovala: Jitka Mihoková

Smutný příběh
Tento tragický příběh se v Peřimově udál ještě před světovými válkami v době, kdy české země
trpěly pod rakouskou nadvládou Habsburků. Drobní zemědělci se snažili vydobýt ze svých políček
alespoň tolik obilí a brambor, aby uživili své početné rodiny. Domkaři po celodenní dřině
v textilních továrnách v Hájích nad Jizerou u Gerlů nebo ve Víchové u továrníka Maška doma při
nedostatečném svitu petrolejových lamp nasazovali noci při tkalcování u textilních stavů či při
navlékání korálek, aby byla nějaká ta koruna pro děti školou povinné na zimní oblečení a obutí.
V Peřimově hospodařili i bohatší statkáři s 20 hektary polností a luk a mohli si dovolit zaplatit
pohůnky nebo kočího, ale i oni se velmi nadřeli, aby do zimy stihli uklidit úrodu pod střechu. Tehdy
nebyla elektřina, nebyla televize, rádio ani jiné dnešní vymoženosti, a tak jednou z mála příležitostí,
jak by se mládež a dospělí zabavili, byla návštěva některé z pěti peřimovských hospod. Zde se
odehrávalo veškeré peřimovské kulturní dění: spolkové schůze, plesy, zábavy, dožínky, divadelní
představení místních ochotníků, dětské besídky, křtiny, svatby i poslední rozloučení s bližními a
později i sokolská cvičení na nářadí.
Psal se rok 1883 a konkrétně 27. prosince, v hostinci u Fišerů v čp. 120 (viz foto z ledna 2019),
vesele vyhrávala při tancovačce peřimovská kapela. Tenkrát na zábavy a plesy nechodila jen
omladina, ale také
dříve narození, aby
mohli kontrolovat, jestli
se
mládež
chová
slušně a nepřekračuje
obecně
platné
společenské
normy.
Malý hospodský sál byl
plný
rozjařených
mladých tanečníků a ti
starší diskutovali u
korbele piva či u
skleničky žitné.
Na zábavě se také
sešli mladí přátelé
František Pospíšil (nar.
20. 11. 1865) z čp. 47 a
jeho vrstevník Michal
S.,
syn
bohatého
sedláka z čp. 76. Ten
se nejednou důvěrně
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svěřil svému příteli Františkovi, že se mu tuze líbí pohledná Antonie Říhová z velkého statku čp. 4.
a že si na ni už dlouho myslí… Kdyby se námluvy povedly, došlo by ke spojení dvou největších
statků ve vsi.
František byl velmi nadaný, ovládal němčinu, francouzštinu, ruštinu, těsnopis a jiné vědy. Byl
však také velmi společenský, a tak kromě Michala nikoho nepřekvapilo, že pohledná Tonička
dávala celý večer při tancování přednost Františkovi. Michala tato zrada od kamaráda a důvěrného
zpovědníka Františka velmi ranila. Zaběhl si domů pro schovaný revolver a v nepříčetnosti, ze
žárlivosti, Františka, který právě doprovázel Toničku po tancovačce domů, střelil do hlavy a z místa
činu utekl.
Těžce raněný František byl v bezvědomí kolemjdoucími donesen do školy k panu řídícímu
učiteli Jeronýmu Chromému, kde mu byla poskytnuta nejnutnější zdravotnická péče.
Jeho matka Františka Pospíšilová se ještě v noci dozvěděla, že syn František leží potlučený
ve škole, v bytě pana řídícího učitele Chromého. V domnění, že se na zábavě opil a popral, mu
běžela do školy pořádně vyčinit. Až na místě se dozvěděla tu zlou zprávu.
Brzy ráno, po návštěvě lékaře, byl raněný dopraven do nemocnice v Jilemnici, kde mu po
mnoho týdnů věnoval maximální péči pan doktor Mohr. Kulka z hlavy nemohla být vyoperována,
neboť by to bylo na tehdejší lékařské možnosti nebezpečné. Po několika měsících se těžce zraněný
František vyléčil a 7. června 1887 se oženil se slečnou Annou Skrbkovou z Bystré. Děti však neměli
a manželství nebylo šťastné ani spokojené. Krátce po svatbě, 15. června 1887, mu zemřel otec
František, který patřil vlastním přičiněním k nejbohatším mužům v obci a který svému nejmilejšímu
synovi odkázal značné jmění. To mu však velké štěstí nepřineslo. Následky vážného zranění na
sebe nenechaly dlouho čekat. Obrovské bolesti hlavy ho často přiváděly k nepříčetnosti a
záchvatům. Tlumil je léky a bohužel také alkoholem. Dne 18. února 1889 František Pospíšil ve
věku 23 let na následky velmi vážného zranění zemřel. V úmrtní farní knize je napsáno, že nemohl
být před smrtí církevně zaopatřen (zpověď a poslední pomazání), neboť byl šílený.
Pachateli Michalovi S., do té doby bezúhonnému, se zhroutil celý svět. Byl před slavným c. k.
soudem v Jičíně uznán vinným a odsouzen pro těžké ublížení na zdraví. V žaláři si však dlouho
nepobyl. Proslýchalo se, že jeho otec uplatil soud. Ještě v roce 1887 se Michal S. oženil.
I když zavinil smrt svého bývalého dobrého přítele, je nutno na obhajobu jeho nebezpečného
počínání dodat, že jednal v nepříčetnosti a že určitý díl viny nesl i nebožtík František, neboť svým
chováním na zábavě zradil kamaráda a zapomněl na to mnohdy pravdivé rčení, že přátelství je
někdy víc než láska…
Vdova Františka Pospíšilová se 4. července 1889 znovu provdala za vdovce, sochaře Karla
Hromadu, který provozoval sochařskou dílnu pod sálem hostince U Kolářů čp. 54.
Svého syna Františka přežila o 31 let a zemřela na sešlost věkem v roce 1920 v 84 letech. Je
až neuvěřitelné, jaké velké rány osud Františce připravil. Co následovalo po její druhé svatbě, si
můžete oživit v peřimovském zpravodaji 4/2018 v článku Školní patálie.
(Čerpáno ze školní kroniky řídícího učitele Jeronýma Chromého, ze semilského archivu a
z kroniky rodu Jiřištů v Peřimově a ve Mříčné.)
Milan Jiřišta
Drazí přátelé,
peřimovský divadelní kroužek Strážník již druhým rokem nabízí
všem spoluobčanům návštěvu andělů, čertů a Mikuláše ve Vašich
domovech.
V loňském roce jsme navštívili 15 rodin s malými dětmi a stále ještě
máme v pekle pro zlobivé děti dostatek místa.
Tato veselá partička bude procházet Peřimovem po setmění 5. prosince 2019. Máte-li zájem,
napište SMS nebo zavolejte objednávku na tel.: Pavel Klíma 604 296 031. U malých dětí po dohodě
mohou do Vašich domovů vstupovat pouze Mikuláš a anděl, čerti zůstanou venku. Zlobivé starší
děti můžeme lehce přivést k rozumu. Po loňských zkušenostech víme, že u dospělých se to už
nepovede. Tuto službu nabízíme zcela zdarma z lásky k bližnímu.
Milan Jiřišta
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Drakiáda
Dne 26. října 2019 proběhl 1. ročník drakiády. Sešli jsme se u Klubovny a společně odcházeli
na vrcha. Děti cestou řešily různé úkoly a v cíli na nás čekalo bohaté občerstvení. Počasí se
vydařilo a účast (70 lidí) nás mile překvapila. Draci létali vysoko, opekli jsme špekáčky a pochutnali
si na moučnících domácí výroby. Poseděli a popovídali. Akce se vydařila a budeme se příští rok
snažit vše zopakovat.
Všem organizátorům děkujeme!
ZO Peřimov

Společenská kronika
Dne 29. srpna 2019 zemřela peřimovská rodačka (čp. 57) paní Lidmila Boukalová. Dožila se
požehnaného věku 87 let. Vychovala tři děti a těšila se z řady vnoučat. Mnoho let žila sama a jejím
věrným přítelem jí byl její pejsek. Když jí sil ubylo, uchýlila se do pečovatelského domu ve Vrchlabí,
kde svoji životní pouť ukončila.
22. listopadu 2019 jsme se rozloučili s paní Naděždou Jiřištovou, dožila se 77 let. Celý svůj
život prožila v Peřimově v kruhu své rodiny. Vychovala dvě děti a mohla se těšit ze čtyř vnoučat a
čerstvě i z jednoho pravnoučete. Při pořádání různých akcí v obci byla vždy ochotna přiložit ruku k
dílu a nikdy nepokazila žádnou legraci. Tak na ni budeme navždy vzpomínat.
ZO Peřimov
Novoroční
Starý rok už hrbí záda,
nový přichází pln elánu.
Až předá ten starý vládu novému,
ať píše v knize života
jen řádky plné radosti,
slovíčka o hojnosti,
ať vynechá neduhy
ať celý rok nový je plný pohody.
ZO Peřimov

Mikuláš 2018

Vánoční výstava 23. 11. 2019

Zpravodaj OÚ Peřimov, tel.: 481 543 264, obec.perimov@tiscali.cz, www.obecperimov.cz
Uzávěrka 24. 11. 2019, počet výtisků 165, neoznačené texty a fotografie Mojmír Zemánek
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