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My tři králové jdeme k Vám…

Vážení spoluobčané, chalupáři,
letos jsme se se Zpravodajem trochu opozdili, snad i proto, že velikonoční svátky jsou téměř až
koncem dubna.
V měsíci lednu a únoru se v budově OÚ pokládala nová dlažba na chodbách a na schodišti.
Pan Fedorko celé prostory síní i OÚ vybílil, včetně busty Amose, který nás vždy při příchodu do
budovy vítá. Schodiště na půdu bylo uzavřeno. Veškerý nábytek včetně velkého stolu pro nás
zhotovilo truhlářství Sehnal ze Mříčné. Do prostoru síní byla zamontována čidla, takže se nikde
zbytečně nesvítí. Začátkem března se OÚ nastěhoval do nových prostor a již 11. 3. 2014 k nám
dorazila kontrola hospodaření z KÚ Liberec. S výsledkem kontroly Vás seznámíme na veřejném
zasedání OZ, kde by měl být i schválen i závěrečný účet hospodaření za minulý rok. Při kontrole
všech podkladů pro čerpání dotace v minulém roce nebylo shledáno žádných nedostatků a
958 031 Kč přišlo na účet obce již v roce 2013. OPŽP nám má v letošním roce doplatit ještě
52 295 Kč.
A co nyní? V nejbližší době budou opraveny schody před budovou. Na zkulturnění prostorů
čeká i knihovna, kde budou pro knihy zhotoveny regály. A pak ještě tělocvična a dokončit zemní
práce před školou a za školou. Na umístění čeká i nová informační tabule, kterou nechal zhotovit
Svazek obcí Jilemnicko. Pod popelnicemi u samoobsluhy je třeba udělat hladký povrch, aby se
nechal zamést.

I když taková zima jako ta letošní, kdy sníh a mráz nebyl téměř žádný, má jen málo
pamětníků a jaro přišlo neobvykle brzo, bude v naší obci proveden jarní úklid a to 26. 4. Před
školou bude přistaven kontejner, svezou se barevné pytle a železo, které dejte na obvyklá místa
až těsně před svozem, aby tam ke svezení vůbec něco zbylo.
SDH zve všechny na svátek sv. Floriána a na tradiční Peřimovskou desítku.
Obecní zastupitelstvo Vás všechny zve na veřejné zasedání, které bude 25. 4. od 19.00
hodin.
Letošní rok bude rokem volebním, na podzim nás čekají volby do zastupitelstva obce. I v naší
obci budeme oslovovat občany a věříme, že se setkáme se vstřícností a najdeme někoho, kdo
bude ochoten v příštím zastupitelstvu pracovat.
Přeji Vám všem pokojné prožití velikonočních svátků, radost a naději do dalších dnů.
Bohuslava Holubcová, starostka obce

Plánované akce
V pátek 25. dubna od 19 hodin se v prostorách rekonstruovaného OÚ (viz foto) koná veřejné
zasedání ZO. Všichni jste srdečně zváni!
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na přednášku o cestování po Rumunsku, která
se uskuteční v sobotu 26. dubna od 17 hodin v Klubu nad hospodou. Přednáška bude obohacena
promítáním fotografií a filmových dokumentů zaměřených především na život Čechů v Rumunsku
a na historii vzniku šesti českých vesnic v rumunském pohoří Banát. Přijďte pobejt!
Milan Jiřišta
Jarní úklid
Upozorňujeme všechny občany, že v sobotu 26. dubna proběhne svoz
 barevných pytlů (plasty, tetrapaky, kovy)
 železného šrotu (na místech obvyklých)
 velkoobjemového odpadu (kontejner před OÚ).
Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2014 v kostele sv. Kateřiny ve Mříčné:
18. dubna od 17 hodin (Velký pátek) - velkopáteční obřady zaměřené na děti vede Jenda Lukeš
20. dubna od 7.45 (Boží hod velikonoční) - mše svatá
21. dubna od 7.45 (Velikonoční pondělí) - mše svatá
V pátek 2. května od 18 hodin proběhne u Klubu tradiční vatra u příležitosti svátku sv.
Floriana. Živá hudba a občerstvení zajištěno!
V neděli 18. května od 10 hodin se koná již 32. ročník Peřimovské desítky. Přijďte povzbudit
účastníky
tohoto
oblíbeného
závodu.
V pátek 23. května a v sobotu
24. května se konají volby do
Evropského parlamentu. Volby
proběhnou
v nově
zrekonstruovaných prostorech OÚ.
Ve středu 28. května se
uskuteční přednáška zajištěná
Policií ČR (jak se bránit před
případnými agresory a nepoctivými
prodejci). Zveme zejména starší
spoluobčany, čas bude upřesněn
na vývěsních tabulích.

Z Obecního úřadu






Z jednání ZO:
Obec obdržela žádost od Správy železniční dopravy v Hradci Králové o sdělení maximální
délky vozidel, která mohou jezdit přes železniční přejezd P4760. Přejezd se nachází
v katastru obce a je potřeba zde umístit vhodné dopravní značení.
Po místním šetření na místě a konzultaci s majiteli přilehlých parcel bylo upuštěno od záměru
úpravy cesty u Paclíkových pro její nákladnost a malé využití.
ZO schvaluje prodej ppč. 483 a ppč. 81. Na žádost ZD Mříčná – Peřimov byla projednána
možnost prodeje ppč. 197/3, 196/3, 195/1, 206, 180/2, 179.
ZO kvůli již schválenému rozpočtu na rok 2014 prozatím zamítlo žádost o příspěvek na
ozvučení kostela.
ZO schvaluje prodej odstaveného kontejneru za asi 6000 Kč.
Odpady

Připomínáme povinnost všech občanů, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Peřimově, uhradit poplatek za odpady na rok 2014:
 poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo
která má v obci stavbu určenou k rekreaci
 sazba poplatku činí 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
10027-581/0100 nebo poštovní poukázkou vždy s uvedením čp. jako variabilního symbolu. Bez
čp. nelze určit, kdo uvedenou částku zaplatil.

Společenská kronika
Pohyb obyvatelstva v roce 2013:
Narození:
Eliška Dvořáková (25. 2. 2013), čp. 146

Úmrtí:
Miluše Novotná (28. 8. 2013), čp. 67
Ludmila Honců (4. 9. 2013), čp. 17

Přistěhovaní:
Jiří Richtr (11. 1. 2013), čp. 135
Lidmila Boukalová (27. 3. 2013), čp. 57
Milan Jiřišta (17. 4. 2013), čp. 51

Odstěhovaní:
Marcel Židek (14. 1. 2013), čp. 121
Jiří Richtr (4. 3. 2013), čp. 135
Šárka Hatašová (24. 10. 2013), čp. 3

V průběhu roku 2013 se počet obyvatel Peřimova snížil z celkového
počtu 232 na 231 obyvatel.
Jubilea v roce 2014 (jubilejní věk 70, 75, 80 a 85 let):
Bohuslav Koudelka (13. 8. 1929), čp. 100
85 let
Jaroslav Nechanický (7. 4. 1934), čp. 49
80 let
Jaroslav Vejnar (29. 10. 1934), čp. 40
80 let
Anna Richtrová (26. 4. 1939), čp. 135
75 let
Bohumila Janoušková (2. 2. 1944), čp. 133
70 let
Jiřina Jechová (21. 7. 1944), čp. 27
70 let
Josef Hrubý (21. 10. 1944), čp. 1
70 let
Nejstaršími obyvatelkami Peřimova jsou Marta Bujárková (8. 8. 1922), čp.
124 a Marie Lukšová (24. 1. 1929), čp. 34.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

Střípky ze mlejna
Uveřejňujeme
další
fotografii
neznámého autora,
na které je ve
srovnání s fotografií
ze současnosti vidět
několik
změn
z hlediska architektonického
(např.
přestavba a jiné
uspořádání
oken
v čp. 44) i krajinného
(výrazné
snížení
rozptýlené
zeleně
v centrální
části
obce).

Uskutečněné akce
Tříkrálová sbírka 2014 vynesla v Peřimově 7768 Kč, na celém
Jilemnicku pak téměř 280 000 Kč.
Výtěžek sbírky bude sloužit na úhradu nákladů spojených
s činnostmi, které zajišťuje Diecézní charita Hradec Králové
(humanitární pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí) a
Oblastní charita Jilemnice (humanitární sklad ošacení, občanská
poradna a mateřské centrum).
Děkujeme za štědrost i za důvěru!
Zpravodaj Obecního úřadu Peřimov  481 543 264  obec.perimov@tiscali.cz
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