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XVI. ročník

Dětský den

Vážení spoluobčané, chalupáři,
máme za sebou měsíc léta, ale se sluníčkem to není žádná sláva. Budeme doufat, že ty další dva
měsíce to bude lepší.
10. a 11. října proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Pro tento účel byla v naší obci svolána
veřejná předvolební schůze. Protože nepřišel nikdo, kdo by o práci v zastupitelstvu měl zájem,
bylo osloveno několik občanů. Ti, kdo účast přijali, budou na kandidátní listině za stranu Sdružení
nezávislých kandidátů obce Peřimov.
Před školou byly opraveny schody. Nyní budou v budově školy natřeny dveře a během
měsíce srpna firma Novotný přebrousí a nalakuje parkety v tělocvičně a knihovně. Postupně je
dojednáváno i dokončení prací, které byly uvedeny v minulém Zpravodaji.
Do konce měsíce května byla možnost podat žádost o další dotaci. Tato příležitost byla
využita a byla odeslána žádost na zateplení budovy dílen ve středisku ZD Peřimov, které jsou ve
vlastnictví obce a jsou pronajaty jako autoopravna panu Jiroušovi. Protože do budovy zatéká,
bude vyměněna střešní krytina, okna a dveře. Tím by došlo ke zhodnocení poslední budovy
v majetku obce. Kdybychom byli úspěšní, jednalo by se o dotaci 2 100 000 Kč a náklad obce by
byl 450 tis. Kč. Pro dotační podmínky musí být vyhotoven energetický audit a jednoduchý
stavební plán.

U prodejny byl umístěn bílý kontejner na použitý nepotřebný textil, obuv a hračky, které jsou
dále použity na charitu.
14. června byl na hřišti u Klubu opět uspořádán dětský den. Podle spokojenosti dětí se určitě
vydařil. Za to patří dík všem, kdo se na přípravách i pořádání podíleli.
Na letošní pouť snad přijede i lunapark. Občerstvení a zábavu připraví hasiči, kteří nás
všechny zvou na pouť i dozvuky.
Všem dětem přeji krásné a pomalu ubíhající prázdniny a Vám starším slunečnou dovolenou,
příjemné a pohodové léto.
Bohuslava Holubcová, starostka obce

Z Obecního úřadu
Ordinace fyzioterapie
Od 1. 8. 2014 bude v budově obecního úřadu otevřena ordinace fyzioterapie. Hlavní
ordinační dny jsou v pátek odpoledne a v sobotu (dle časových možností se lze dohodnout i na
jiném dni v týdnu). Před návštěvou je potřeba se objednat prostřednictvím telefonu (734 335 814
– nejlépe po 18. hodině) nebo emailu (jirina.janatova@seznam.cz).
Individuální fyzioterapie (vyšetření, ošetření, návrh terapie na doma ) - 60 minut (250Kč)
Každá další návštěva - terapie, kontrola - 30 minut (150 Kč), 60 minut (250 Kč)
Masáže klasické, rehabilitační - 30 minut (150 Kč), 60 minut (250 Kč)
Baňkování – 30 minut (150Kč)
Pojišťovna VZP v rámci klubu pevného zdraví nabízí tzv. Preventivní programy, jež Vám
přispějí částkou až 500 Kč ročně na rehabilitační aktivity (nehrazené z veřejného zdravotního
pojištění). Byla by škoda nabídky nevyužit.
Na shledání s Vámi se těší Mgr. Jiřina Jiřištová




Odpady:
pátek 1. srpna – svoz barevných pytlů
sobota 30. srpna u školy – kontejner na velkoobjemový odpad
neděle 7. září 8 až 8.10 u školy – sběr nebezpečného odpadu

Plánované akce
Zvěřinové hody
Kam v Peřimově za zábavou po pouti? Máme pro vás občany i chalupáře pozvání na již
tradiční zvěřinové hody. Ptáte se kdy? V sobotu 9. srpna od 14 hodin v příjemném prostředí
pohostinství V Klubu. Proč až v srpnu, když ty předchozí bývaly v červenci? Původní termín byl
na 26. 7., ale tento den se koná na koupališti ve Mříčné také již tradiční Dřevosochání. To si jistě
také mnozí z nás nenechají ujít. Ale abych neodbíhal od zvěřinových hodů. Pořadatelem je místní
myslivecké sdružení Strážník Mříčná - Peřimov. K dobré náladě při konzumaci zvěřinových
pochoutek bude hrát živá hudba, jak k poslechu, tak i k tanci. Na jídelníčku budou čtyři druhy
jídel. Zrovna se Vám to nehodí, máte návštěvu nebo nějakou jinou povinnost? Nevadí, můžete si
přijít s kastrůlkem, rádi Vás obsloužíme. Nenechávejte to však na pozdní hodinu, nemusela by
být již celá nabídka.
Za peřimovské a mříčenské myslivce zve Milda Franc.







Přehled plánovaných akcí:
sobota 2. srpna od 21 hod. – poutní zábava, hraje Koneckonců + Těsně vedle
neděle 3. srpna – pouť
pondělí 4. srpna – dozvuky
sobota 9. srpna – zvěřinové hody, zvou myslivci
sobota 23. srpna od 21 hod. – zábava, hraje Tamplband
sobota 4. října – vepřové hody, zve SDH

Uskutečněné akce
Peřimovská desítka
Na start se letos postavilo celkem 67 závodníků, z toho 49 mužů, 12 žen, pouze jedna
juniorka a 5 dětí. Závod proběhl bez zranění, do cíle dorazili všichni účastníci. Počasí bylo vcelku
příznivé - zataženo, teplota vzduchu kolem 18°C.
Nejrychlejším mužem na 10 km trati byl poprvé Martin Berka solidním časem 31.56, mezi
ženami na 6 km trati zvítězila již počtvrté M. Uvizlová v osobním rekordu 23.03. Z veteránů se
opět zúčastnili pánové J. Soukup a F. Bém (oba ročník 1927), přičemž p. Soukup vážil cestu do
Peřimova až z Hradce Králové. A kdo držel pomyslný peřimovský prapor? Tomáš a Zdeněk
Holcové a Petr Lukeš. Jen tak dál, kluci!
Organizace závodu pod taktovkou J. Vejnara proběhla bez problémů, můžeme se těšit na
33. ročník v příštím roce.
Kompletní
výsledkovou
listinu
a
fotografie
A.
Zemánkové
naleznete
na
http://www.obecperimov.cz/2014/05/18/perimovska-desitka-2014/.
Dětský den
Dne 14. června se konal dětský den na hřišti u Klubu, kterého se zúčastnilo mnoho dětí
z Peřimova i okolních obcí. Po celé odpoledne nás provázely pohádkové postavy, např. beruška,
klaun, Mach a Šebestová. Za vyplnění všech políček nás čekalo překvapení v podobě balíčku
plného dobrot. Pěkným zpestřením bylo vystoupení Stáni Horáčkové a Verči Paloušové s jejich
pejsky. Dětský den byl pěkný a těším se na příští rok.
Adéla Janoušková
Fotografie a videa z této akce naleznete na http://www.obecperimov.cz/2014/06/22/detsky-den/.
Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. – 24. května proběhly v Peřimově volby do EP s těmito výsledky:
1.
KDU - ČSL
7 hlasů
18,91 %
2. – 3. Strana zelených
5 hlasů
13,51 %
2. – 3. ANO 2011
5 hlasů
13,51 %
4.
ODS
4 hlasy
10,81 %
5. – 7. ČSSD
3 hlasy
8,10 %
5. – 7. KSČM
3 hlasy
8,10 %
5. – 7. Str. zdr. rozumu – nechceme euro 3 hlasy
8,10 %
8.
Úsvit př. dem. T. Okamury
2 hlasy
5,40 %
Ostatní strany získaly jeden hlas nebo nezískaly žádný. Ze 191 oprávněných voličů se
voleb zúčastnilo 39 občanů, což je 20,42 %.

Společenská kronika
22. června opustila naše řady paní Marie Morávková. Dožila se 78 roků a do poslední chvíle
byla oporou pro svoji rodinu.
B. Holubcová

Střípky ze mlejna
Pomník padlým velké války
V těchto dnech si připomínáme 100 let od začátku nejhroznějšího válečného konfliktu, který
se do této doby odehrál. Velká válka, později zvaná jako první světová, přinesla obrovské
množství obětí, k jejichž uctění byl v téměř každé obci vystavěn pomník nebo památníček.
Nejinak tomu bylo i v Peřimově, kde byl roku 1920 vystavěn pomník, jedna z nejcennějších
pamětihodností Peřimova. Pojďme si tuto událost připomenout pohledem prvního kronikáře
Františka Kosiny:
Dne 6. června 1920 před hasičským sjezdem dopoledne za účasti sboru „Hasičů“ a Sokola“
v krojích a velikého počtu obecenstva a dítek školních pořádána slavnost odevzdání pomníku

obci. Byl to první pomník na jilemnickém okrese. Starosta „Hasičů“ František Klikar měl
slavnostní řeč „Utrpení našeho národa za světové války“ a vylíčil v ní tuto dobu, jakož i celou
vládu Habsburků. Starosta „Sokola“ František Kosina tklivými slovy vzpomíná našich padlých a
zemřelých z útrap válečných a jménem „Sokola“, jehož dílem vlastně pomník jest, odevzdává jej
do správy a majetku obce. Snad ani jediné oko nebylo suché! Obecní starosta Frant. Lukeš
přejímá památník za obec a slibuje udržovati jej v pořádku. I dítky a občanstvo jsou vybídnuty,
aby pomníku zachovaly patřičnou úctu! Pěvecký odbor
„Sokola“ zapěl státní hymny a sbor. písně „Vlasti své buď,
Čechu, věrný“ a „ Kdo za pravdu hoří“.
Pomník zhotovil z hořického pískovce sochař Otokar Koptík
v Semilech (Podmoklicích) v ceně 1730 K, zahrádka pořízena
za 764,24 K, jiná vydání činila 197,85 K, úhrnem 2682,09 K.
„Sokol“ věnoval celkem i s divadelním odborem a jednotlivými
členy „Sokola“ 2535,14 K, František Tomiček, velitel „Hasičů“
ze slavnosti, z věnečku aj. odvedl 329 K a pozůstalí po padlých
věnovali 155 K; úhrnný příjem činil 3019,05 K, kteréž odvedeny
obci a uloženy v místní záložně na udržování pomníku. (…)
Nedávno byl pomník natřen olejovou barvou, aby pískovec
netrpěl. Ale barevná úprava je nevkusná. Pomník byl také
ofotografován a měli jsme 200 pohlednic. Z jednotlivců mají o
pomník zásluhy Frant. Kosina, Frant. Klikar. Jos. Janata. Frant.
Tomiček aj.
V dřívějších dobách se o pomník starala zejména pí Marie
Houžvičková a rodina Křížkových. Pavel Křížek, otec Oldřicha
Křížka, kterého si ještě mnozí pamatujeme, patřil mezi úplně
první oběti světové války, údajně byl zasažen nějakou zbloudilou kulkou ještě před započetím
bojových operací… Kolem pomníku bývaly květinové záhony ohraničené dřevěným plůtkem,
věnec se stuhou byl slavnostně pokládán před startem Peřimovské desítky od r. 1980. V 80.
letech (přesnější datum se nám nepodařilo stanovit) byl pomník, stojící do té doby u cesty
západně od školy, přemístěn na důstojnější místo proti škole. Pan Vundrlich, který měl údržbu
tohoto místa na starosti, zde vysadil dub a místo bylo pietně upraveno. Z původních pěti lip
svobody se do dnešních dnů nezachovala žádná.
V současné době je pomník sice v centru obce, ale bohužel na okraji zájmu místních
obyvatel. Květiny nebo svíčka se již u něj objevují pouze zřídka díky p. L. Horáčkovi nebo dalším
pamětníkům, pietní místo udržuje pí I. Kobrová, ale na oběti světové války už vzpomene jen
málokdo. Je to škoda, zasloužily by si to. Připomeňme si tedy jména padlých aspoň na tomto
místě:
Pavel Křížek
Adolf Buchar
Jaroslav Jiřišta
František Soukup
Petr Jiřišta
Hynek Valeš
Miloslav Lukeš
Jan Kolář
Josef Kobr
Karel Honců
František Šorfa
Petr Opočenský
Jan Šádek
Miloslav Pavlíček
Petr Čermák
Jindřich Fišera
František Jon
Josef Jon
Arnošt Pavlíček
Josef Zajíček
Fr. Bubeník
Jos. Buchar
Jan Šafář
Fr. Čermák
Čest jejich památce!
Druhá fotografie (autor neznámý, pohlednici zapůjčila paní Bradová) zachycuje pomník zřejmě ve 20.
letech na svém původním místě, v pozadí je možno rozeznat mladé lipky a Křížkovu stodolu. Na první fotografii
pořízené v současnosti je pomník již na novém místě.
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