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Vladimír Pajkrt s rogallem 27. 5. 2018, foto V. Jiřišta

Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Peřimov,
máme za sebou první čtvrtletí letošního roku a pět měsíců činnosti nového zastupitelstva.
Předchozí starostka paní Bohuslava Holubcová nasadila laťku vysoko, ale nové zastupitelstvo
v čele s novým starostou Janem Jiřištou se začíná seznamovat s chodem úřadu.
Podařilo se vytvořit, navrhnout a schválit vyrovnaný rozpočet pro rok 2019. Mezi plánované
akce je zařazena rekonstrukce a výměna stávajících svítidel za úsporná LED světla. V horní části
obce se již podařilo pět kusů obměnit. Úsek od Fejklových k peřimovskému mostu nás čeká
v nejbližší době, tam budou měněny i sloupy. Značných změn se dočkala hasičská zbrojnice a
výjezdová jednotka obce. Po provedení generálního úklidu vrchní části (vyřazení nepotřebného a
nefunkčního materiálu) bylo vymalováno a pořízeno šatní zázemí pro výjezdovou jednotku obce šatní stěna zhotovená p. Stanislavem Horáčkem. Ve střední části budovy byly provedeny omítky,
podlahy, výměna okna a vchodových dveří, zateplení stropu a elektroinstalace. Stavebních prací
se ujala firma pana Hanuše, malířských prací Jiří Fedorko a elektroinstalaci provedl pan Ladislav
Hofman. Místnost by měla sloužit jako klubovna pro výjezdovou jednotku a pro potřeby SDH
Peřimov. Ve spodní části se musí dořešit pozemkové vlastnictví, které nás brzdí v dalším
zvelebování budovy. Nelze čerpat nabízené dotace.
Výjezdová jednotka byla doplněna novými členy do požadovaného počtu s požadovanými
odbornými způsobilostmi. Novým velitelem jednotky byl jmenován Martin Hylmar a velitelem

družstva se stal Štěpán Mihok. Jednotka si již vyzkoušela i ostrý výjezd v obci. Zastupitelstvem
obce bylo na doporučení požárního dozoru odsouhlaseno uzavření pojistné smlouvy pro tuto
jednotku.
Dále se snažíme zlegalizovat stavby autobusových zastávek, které stojí částečně na pozemku
krajské správy silnic a soukromých osob. Zastávky již byly zaměřeny, musí se vyhotovit pasporty
jednotlivých staveb, na základě těchto pasportů vydá stavební úřad vyjádření k jejich existenci.
Poté bude moci být požádán katastrální úřad o provedení vkladu a zápisu staveb na list vlastnictví
obce.
Při revizi komína bytové jednotky p. Zemánka byla obci doporučena rekonstrukce spalinové
cesty. Byla oslovena firma pana Jiřího Vondry, který akci provede v termínu po dohodě s p.
Zemánkem.
Rovněž se v tomto čtvrtletí podařilo podepsat smlouvu pro zavedení SMS infokanálu.
Zájemcům budou rozesílány SMS zprávy o dění v obci (svozy odpadů, konání akcí, přerušení
dodávek energií apod.). Zájemci o tuto službu budou včas informováni o možnosti zaregistrovat
se. Služba by měla být spuštěna 1. dubna 2019.
Dále nás čekají volby do Evropského parlamentu, které proběhnou ve dnech 24. - 25. května
2019. Podrobnější informace o činnosti zastupitelstva se můžete dočíst na úřední desce před OÚ,
kde se zveřejňují zápisy z jednotlivých zasedání anebo přijmout pozvání na naše zasedání.
Budeme rádi, když mezi nás zavítáte s nápady a inspirací pro další rozvoj naší obce.
Závěrem bychom Vám chtěli popřát veselé Velikonoce, bohatou koledu, měkké pomlázky,
spoustu sluníčka… radost, smích a krásná vajíčka.
Zastupitelstvo obce
Odpadové hospodářství
V naší obci se za rok 2018 vyvezlo na skládku 34,5 t směsného komunálního odpadu, za který
obec zaplatila firmě Marius Pedersen 217 783 Kč. Za vytříděný odpad (plasty, tetrapaky, kov, papír
atd.) se obci vrátilo zpět 20.800,-Kč. Od občanů na poplatcích za odpad bylo vybráno 161.300,-Kč,
z toho vyplývá, že obec likvidaci odpadů dotovala částkou 35.683,-Kč. V této kalkulaci nejsou
zahrnuty náklady na velkoobjemový odpad a bioodpad.
Od roku 2030 (původní návrh byl od roku 2024) se bude podle odpadové směrnice muset 65 %
komunálního odpadu recyklovat, maximálně 10 % sládkovat a zbylých až 25 % nechává prostor
pro spalovny. Stát bude postupně zvyšovat poplatek za uložení odpadu na skládku. Z dnešních
500 Kč za tunu vyroste do roku 2030 na 1850 Kč.
Ministerstvo nabídne obcím před zdražením záchranné lano – ty, které naučí občany vytřídit
více než 50 % odpadu, dostanou třídicí slevu a „skládkovací“ poplatek zůstane dnešních 500 Kč.
Je potřeba svědomitě vytřídit veškerý odpad, aby se snížily náklady na jeho odvoz a nezatěžovaly
obecní rozpočet.
Naše obec schválila záměr zajištění sběru, přepravy využívání a odstraňování odpadu v obci
Peřimov prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s.r.o. 100 % této společnosti vlastní
Jilemnicko – svazek obcí, jehož jsme členem, středisko by mělo stát na svazkovém pozemku
v Hrabačově, provoz by měl být zahájen nejdříve v roce 2021.
Když budeme třídit, budeme méně platit.
Novinkou pro nás je povinnost dle novely vyhlášky č.321/214 Sb. zajistit v obci celoroční sběr
biologicky rozložitelných komunálních odpadů a jedlých olejů a tuků z domácností. Proto byla
novelizována obecně závazná vyhláška pro kompostování a podepsána smlouva s p. Liborem
Černohlávkem, který dodá do obce k prodejně černý kontejner určeny pro sběr olejů a tuků
z domácností. Použitý kuchyňský olej a tuk nalijte do PET lahve a pečlivě uzavřený vhoďte do
kontejneru. Kontejner by měl být dodán začátkem dubna. Občané budou o způsobu sběru olejů a
tuků z domácností ještě informováni prostřednictvím letáčků.
Do zelených kontejnerů lze odkládat pouze biologicky rozložitelný odpad – listí, seno, trávu,
plevelné rostliny, zbytky rostlin a dřevo (pouze do průměru 5 cm a délky 2 m). Do kontejneru
rozhodně nepatří zbytky jídel, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, hnůj, jedlé oleje, kořeny, pařezy,
kamení, znečištěné piliny, plasty, sklo, kov a další biologicky nerozložitelné odpady.
Připomínáme povinnost všech občanů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Peřimově nebo
mají v obci stavbu určenou k rekreaci, uhradit poplatek za odpady na rok 2019 ve výši 500 Kč.

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 4. a do 30. 9.; jednorázově
ho lze uhradit do 30. 4. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky lze zvýšit až na trojnásobek.
V ceně poplatku jsou i další služby spojené s likvidací odpadů, zejména svoz
nebezpečného odpadu. Částka může být zaplacena v hotovosti na OÚ, bankovním
převodem na číslo účtu 10027581/0100 nebo poštovní poukázkou vždy s uvedením
čp. jako variabilního symbolu. Bez čp. nelze určit, kdo uvedenou částku zaplatil.
Ukliďme Česko, ukliďme Peřimov
V sobotu 6. dubna pořádá ZO akci na úklid odpadků, které se nahromadily podél komunikací
a na přilehlých pozemcích. Sraz dobrovolníků bude ve 13.00 hod. u peřimovského mostu.
Projdeme celou obec a akci ukončíme na hřišti, kde bude přichystáno malé občerstvení. Přijďte
podpořit tuto akci, vezměte si s sebou dobrou náladu, pytle a rukavice na sběr odpadků dodáme
my.





Svoz barevných pytlů – sobota 6. dubna. Pokud nechcete v průběhu roku čekat na svoz a
máte hodně vytříděno, můžete se telefonicky domluvit na č. 723 997 360.
Sběr železa – sobota 13. dubna (na místech obvyklých).
Kontejner pro velkoobjemový odpad – sobota 13. dubna u prodejny. Kontejner bude pod
dohledem a bude určený pouze pro odpad, který nelze vytřídit.
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu - sobota 20. dubna od 8 do 8.10 hodin u OÚ

Společenská kronika
Jubilea v roce 2019 (jubilejní věk 70, 75, 80 a 85 let):
Pan Jaroslav Nechanický (7. 4. 1934), čp. 49, který se dožívá úctyhodného
jubilea 85 let, patří stále mezi aktivní občany naší obce. Již několik desetiletí vede místní knihovnu,
pravidelně se účastní veřejných zasedání ZO, mnohokrát pracoval ve volební komisi. Přejeme
hodně sil do dalších let.
80 let:
70 let:
Anna Richtrová (26. 4. 1939), čp. 135
Hana Hejralová (26. 2. 1949), čp. 132
75 let:
Helena Špacírová (28. 2. 1949), čp. 136
Bohumila Janoušková (2. 2. 1944), čp. 133
Dagmar Paclíková (19. 6. 1949), čp. 102
Jiřina Jechová (21. 7. 1944), čp. 27
Dana Havelková (5. 8. 1949), čp. 14
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.
Pohyb obyvatelstva v roce 2018:
Úmrtí:
Marta Bujárková (19. 3. 2018), čp. 124
Jiřina Jiřištová (23. 5. 2018), čp. 71
Odstěhovaní:
Radana Peštová (15. 8. 2018), čp. 13
Filip Petřina (15. 8. 2018), čp. 13
Sabina Rybenská (15. 8. 2018), čp. 13
Pavel Kurfiřt (29. 8. 2018), čp. 131
Tomáš Kurfiřt (29. 8. 2018), čp. 131
Erika Kurfiřtová (29. 8. 2018), čp. 131
Renata Skřivánková (29. 8. 2018), čp. 131
Jindřich Ulík (3. 9. 2018), čp. 74
Emilie Jebavá (7. 9. 2018), čp. 74
Josef Brýdl (24. 10. 2018), čp. 107
Přistěhovaní:
Vlastislav Vundrlich (5. 3. 2018), čp. 120
Ivana Vundrlichová (5. 3. 2018), čp. 120
Markéta Šolcová (9. 4. 2018), čp. 145
Josef Novák (11. 4. 2018), čp. 10

Nikola Nováková (11. 4. 2018), čp. 10
Tereza Etrichová (11. 4. 2018), čp. 10
Eva Etrichová (11. 4. 2018), čp. 10
Vladimír Jiřišta (11. 4. 2018), čp. 164
Aneta Jiřištová (11. 4. 2018), čp. 164
Jiřina Jiřištová (11. 4. 2018), čp. 164
Martin Scholz (18. 6. 2018), čp. 44
Matyáš Scholz (18. 6. 2018), čp. 44
Štěpán Scholz (18. 6. 2018), čp. 44
Jana Scholzová (18. 6. 2018), čp. 44
Laura Scholzová (18. 6. 2018), čp. 44
Jiří Kurfiřt (19. 9. 2018), čp. 74
Martina Fejklová (19. 9. 2018), čp. 74
Markéta Fejklová (19. 9. 2018), čp. 74
Jaroslav Spanilý (8. 10. 2018), čp. 160
Jakub Jirouš (24. 10. 2018), čp. 147
Matouš Jirouš (24. 10. 2018), čp. 147
Tomáš Jirouš (24. 10. 2018), čp. 147
Jana Menčíková (24. 10. 2018), čp. 147
Jakub Nechanický (5. 11. 2018), čp. 148

V průběhu roku 2018 se v Peřimově nikdo nenarodil, ale díky velkému počtu přistěhovaných se
počet obyvatel oproti minulému roku opět navýšil z 254 na 264.

Dne 30. listopadu loňského roku zemřel pan Josef Holubec, bývalý občan obce Peřimov. Bylo
mu dopřáno dožít se 80 let. Byl znám jako bagrista, prováděl různé výkopové práce a pro svoji
profesionalitu byl vyhledáván v širokém okolí.
B. Holubcová

Plánovaná akce
Pátek 5. dubna od 19 hodin - veřejné zasedání ZO
Sobota 4. května - tradiční posezení u příležitosti svátku sv. Floriana
Neděle 19. května od 10 hodin - Peřimovská desítka a běh na kolečkových lyžích
Pátek a sobota 24. – 25. května – volby do Evropského parlamentu
Sobota 8. června – dětský den

Povídání o rogallu
Byl jsem požádán, jestli mohu něco napsat o své zálibě, tedy právě o létání na rogallově křídle.
Bude to znít asi překvapivě v dnešní době počítačů a ve světě soudobé techniky možná až
neuvěřitelně, ale počátek našeho sportu najdeme v kosmonautice. V padesátých letech minulého
století se v NASA zabývali studiemi brzdicích soustav pro budoucí kosmické lodě s lidskou
posádkou. Přestože vítězným návrhem byl nakonec padák, nebo spíš sestava padáků, najdeme
mezi ostatními poraženými projekty také návrh ing. Francise Rogalla, který vypadal tak trochu jako
kříženec deštníku a šipky, ale byl to skutečný předchůdce dnešních rogall. Kosmonautiku tedy
myšlenky tohoto inženýra neovlivnily, naopak ale zaujaly skupinu lidí s vodními lyžemi a
motorovými čluny. Tato partička vzala tuto směsici, řekněme plátna a trubek, a začala se na ní
vlekat a poletovat po jezerech. Postupem času vylepšovali tvar i konstrukci křídla tak dlouho, až
dospěli k bodu, kdy nebylo nutné vlekání za člunem, ale postačilo jen pouhé rozběhnutí se z kopce.
Tím rogalla vystoupila z vody a začala etapa volného létání z kopců a hřebenů hor, kdy za nejlepší
let byl považován ten, který byl uskutečněn z co nejvyššího kopce, či hory. Až později, v době, kdy
se rogalla rozšířila takřka po všech kontinentech a také s uskutečňováním prvních mezinárodních
závodů, docházelo k tomu, že se pro porovnávání výkonů začal používat podobný bodový systém,
jako používají plachtaři, ten s úpravami prakticky používáme dodnes.
V roce osmdesát čtyři, kdy já začínám s prvními seznamovacími lety, byla cesta k létání na
rogallu už poměrně dobře prošlapaná a bezpečná. Musím tady vzpomenout na svého instruktora,
který zůstává mým vzorem dosud, on byl totiž až nakažlivě lidský. A když vyprávěl o létání,
rozsvítily se mu oči a doslova omládl. Možná to byl právě jeho vliv, co způsobil, že jsem opustil
svého druhého koníčka, myslivost. Jedno staré mongolské přísloví říká, že když jedou dva na koni,
jeden sedí vzadu. A na to u mne doplatila právě ta myslivost, nezbýval čas a finance. Ono létání
všeobecně, tedy ani na rogallu, není laciné a stejně tak je náročné na volný čas, ne když já ho
mám, ale když je počasí, a když je počasí, musí ještě správně foukat na ten správný kopec. Je to
jako jít na rande a být tedy ve správný čas na správném místě. Létání na rogallu má bohužel své
nepřekročitelné limity. Pokud je ignorujete, rázem se z vás stane ohrožený druh. Já jsem se také
konfrontaci s nimi nevyhnul. Chcete krev, máte ji mít. Bylo to při mých prvních samostatných letech.
Krátce po startu se mi nepodařilo proletět rotorem, který vás potká, když právě ignorujete nevhodný
směr větru, startujete do průseku lesa a vítr nefouká proti, ale přes les. Takže to byla docela rána
z pěti nebo možná i víc metrů, rychle odepnout od rogalla, zkontrolovat kosti, umýt krev z obličeje,
než přijde slečna, co mě vezla na kopec, abych ji nevyděsil. Přišla a klidným hlasem se zeptala,
jestli poletím ještě jednou, no nekupte takové dívce prstýnek, třeba i ten svatební. S touto dívkou
se mi podařilo ušít naše první a dobře létající rogallo. Ta další byla již vyrobena profesionály, a to,
na kterém létám nyní, je od australského výrobce firmy Moyes. Tady bohužel už musíte rozbít to
větší prasátko s penězi. Ale létá skvěle a mám s ním spojené svoje nejkrásnější zážitky z létání.
Vladimír Pajkrt
Dokončení příště
Zpravodaj OÚ Peřimov, tel.: 481 543 264, obec.perimov@tiscali.cz, www.obecperimov.cz
Uzávěrka 27. 3. 2019, počet výtisků 165, neoznačené texty a fotografie M. Zemánek

