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XVI. ročník

Vážení spoluobčané, chalupáři,
Martin na bílém koni nepřijel a ani
meteorologové
nehlásí
žádnou
sněhovou nadílku, i když už nadešel
poslední měsíc letošního roku.
Máme po volbách. Děkujeme
našim občanům za účast a přízeň,
které se nám dostalo. V novém
zastupitelstvu již není nekandidující
Iva Kobrová, odešla Jana Pajkrtová
a Petr Holec. Všem děkujeme za
jejich dlouholetou práci a věříme, že
nám budou i nadále nápomocni při
různých akcích. Nově zvoleným
Ivaně Hylmarové, Pavlu Holcovi a
Janu Jiřištovi přejeme hodně zdaru v
jejich nové práci.
Všechny naplánované akce
starého zastupitelstva byly splněny.
Dveře v celé budově školy jsou
natřeny, parkety v tělocvičně i
knihovně nalakovány. Staré skříně
v knihovně byly nahrazeny novými
regály. Je zde více místa a vybírání
knih je přehlednější. Parkoviště před
školou
i
samoobsluhou
byla
vyasfaltována.
V předešlém Zpravodaji byla
zmíněna žádost o dotaci z Fondu
životního prostředí na zateplení
dílen. Jelikož se jedná z větší části o finanční prostředky z EU, je podkladově velice náročná.
Stavební práce ve výběrovém řízení vyhrála firma p. Havrana ze Dvora Králové a topenářské
práce firma Luboše Meryho ze Mříčné. Dotace představuje 90 % nákladů. Práce pokračují,
střecha je hotová, budova zateplená, okna vyměněna. Nyní se budou montovat vstupní dveře.
Zateplení stropu a další menší dodělávky musí být hotovy do konce května 2015.
V tomto Zpravodaji jako každoročně uveřejňujeme rozpočet na příští rok. K jednotlivým
položkám se můžete přijít vyjádřit na veřejné zasedání OZ, na které Vás všechny zveme. Uvítali
bychom, kdyby od Vás vzešly podněty, co je v obci potřeba opravit nebo udělat.
Připomínáme všem opozdilcům zaplacení poplatků za odpad. Zveme Vás na všechny akce,
které jsou ve Zpravodaji uvedeny. Pozvání je upřímné od všech pořádajících pro Vás všechny.
Přeji Vám všem krásné vánoční svátky prožité v klidu a pohodě, dětem splněná přání a radost
z dárků. Do nadcházejícího roku pak hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, osobních i pracovních
úspěchů.
Bohuslava Holubcová, starostka obce

Z Obecního úřadu
Zvolení členové Zastupitelstva obce Peřimov:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jméno a příjmení
Jitka Mihoková
Bohuslava Holubcová
Ivana Hylmarová
Jiří Vejnar
Dagmar Paclíková
Jan Jiřišta
Pavel Holec

Věk
43
68
25
47
65
45
43

Pořadí na hlas. lístku
5.
4.
7.
8.
1.
2.
3.

Počet hlasů
82
78
72
71
43
58
57

Náhradníci:
Jana Pajkrtová
47
6.
67
Petr Holec
44
9.
55
Výsledky voleb, které proběhly ve dnech 10. – 11. října 2014, byly ovlivněny umístěním na
kandidátce a přepočítáváním obdržených hlasů podle volebního zákona. Voleb se zúčastnilo
103 ze 188 voličů, tj. 54,8 %.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 4. listopadu složili všichni zvolení zastupitelé
slib a následně proběhla volba starosty/ky a místostarosty/ky. Do funkce starostky byla hlasy
všech členů zastupitelstva zvolena pí B. Holubcová, do funkce místostarostky pí
J. Mihoková. ZO zároveň rozhodlo, že obě funkce budou vykonávány jako funkce neuvolněné.
Následně ZO zvolilo předsedou finančního výboru p. J. Vejnara a předsedou kontrolního výboru
p. J. Jiřištu.
Zápis z ustavujícího zasedání je vyvěšen na www.obecperimov.cz.
1.
2.

Srdečně zveme všechny občany na
veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se uskuteční
v pátek 12. prosince 2014 od 19.00 v kanceláři OÚ.
Na programu bude zhodnocení uplynulého roku a návrhu rozpočtu na rok 2015.
Návrh rozpočtu na rok 2015
Příjmy
Závislá činnost 1111
DPFO 1112
DPFO 1113
DPPO 1121
DPH 1211
Daň z nemovitosti 1511
Poplatky - pes 1341
Poplatky - odpad 1340
Nájem - bytové prostory
Nájem - nebytové prostory
Nájem - půda
Elektrická energie - zálohy
Příspěvek na správu
Úroky
Loterie 1351
Celkem

Výdaje
450.000,5.000,50.000,450.000,950.000,203.000,2.500,135.000,62.000,120.000,2.000,60.000,54.400,3.100,7.000,2.554.000,-

Protahování 2212 5169
Dopravní obsluž. 2221 5323
Zateplení dílen
Sjezd rodáků
Pojištění, banky
Zpravodaj, kronika
Farnost Mříčná
Jubilea
Peřimovská desítka
Dětský den
Veřejné osvětlení
GEOP
Odpady, kontejner
Kompostování
Veřejné prostranství a zeleň
Zákonná rezerva
JPO
Zastupitelstvo - odměny
Odměny - dohody
VZP, OSSZ
DHIM

30.000,21.240,450.000,100.000,21.000,9.000,10.000,10.000,8.000,20.000,40.000,15.000,170.000,15.000,45.000,10.000,20.000,273.000,110.000,56.000,50.000,-

V průběhu
roku
bude
rozpočet
upravován rozpočtovými opatřeními o
částku přijatých dotací. Jedná se o
vyrovnaný rozpočet bez potřeby zapojení
přebytku minulých let. Zbylý 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.









Elek. energie
Telefon, internet
STP, diabetici, SDH
Svazek obcí – příspěvek
Poštovné
Materiál
Služby
Gordic
Knihovna
Celkem

159.000,25.000,10.000,7.488,2.500,400.000,416.772,40.000,10.000,2.554.000,-

Zastupitelstvo obce
souhlasí s konáním Sjezdu rodáků dne 4. července 2015 (125 let od založení SDH)
souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč farnosti ve Mříčné na
výměnu oken
souhlasí s vytvořením cenové nabídky pro opravu vodovodu v místní prodejně
souhlasí s výsledky výběrových řízení (změna zdroje vytápění a zateplení objektu dílen
Peřimov)
zvolilo přísedícím pro Okresní soud v Semilech pí Ing. H. Jiřištovou
zamítlo žádost pí D. Krausové o prodloužení nájemného na dobu 3 let
vzalo na vědomí vyhotovení regálů do knihovny firmou J. Sehnal a požádalo o vyhotovení
venkovní informační tabule Svazku obcí před prodejnou

Plánované akce






5. prosince od 17 h před OÚ – Mikuláš
14. prosince – ukázková výroba vánoční dekorace i z vlastních ozdob a svíček, vánoční
tabule. Kdo má chuť, může přinést vánoční cukroví i s receptem!
20. prosince – vánoční posezení (dětské pásmo, kytara P. Holec a M. Farský)
17. ledna 2015 – diskotéka s videoprojekcí (80. léta)
7. února 2015 – bál SDH

Otevírací doba místního hostince:
23. 12. od 16 h
24. 12. od 13 do 16 h (kvasnicové 13° pivo)
26. – 28. 12. od 16 h
31. 12. od 18 h

Slavný rodák
Miroslav Václavík vstoupil do Galerie osobností průmyslu
Do Galerie průmyslu byl při zahájení letošního Mezinárodního
strojírenského veletrhu v Brně uveden generální ředitel liberecké akciové
společnosti VÚTS Miroslav Václavík, který dlouhodobě působí i na fakultě
strojní. Profesor Václavík převzal v Brně dvě prestižní ceny: Zlatou medaili za
celoživotní tvůrčí technickou práci a inovační činnost a Cenu Svazu průmyslu
a dopravy ČR. Ocenění mu předal prezident SP ČR Jaroslav Hanák za účasti
premiéra ČR Bohuslava Sobotky.
Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. je duchovním otcem a ředitelem Centra rozvoje
strojírenského výzkumu Liberec, které společnost VÚTS (nástupce libereckého Výzkumného
ústavu textilních strojů) vybudovala jako špičkově vybavené vědecko-výzkumné pracoviště
s řadou přístrojů unikátních na národní a mnohdy i na mezinárodní úrovni. Ředitelem VÚTS byl
jmenován po roce 1989 a také jeho zásluhou ústav nyní prosperuje, na rozdíl od většiny
tehdejších oborových výzkumných ústavů, které se nedokázaly transformovat do nových
podmínek a bohužel zanikly.

Kromě řízení firmy stíhal vést katedru na vysoké škole a zabývat se vedle vzdělávání i
výzkumem. Je členem rady programu TIP při MPO, byl rovněž členem akademického sněmu a
dozorčí rady České akademie věd, členem Národního komitétu a exekutivy Mezinárodní federace
pro teorii strojů a mechanismů, členem výboru České společnosti pro mechaniku, členem
oborové rady Textilní fakulty Technické univerzity v Liberci, členem komisí pro obhajoby
diplomových a doktorských prací. Je členem výzkumné rady TAČR a prezidentem Inženýrské
akademie ČR. V roce 2000 byl jmenován profesorem v oboru konstrukce strojů a zařízení. Je
spoluautorem 15 patentů a držitelem ocenění Česká hlava za nejlepší inovaci (2004).
Text a foto: http://www.cvutmedialab.cz/ (kráceno)

Rozhovor
Vasalopet – Vasův běh
Při nejdelším běžeckém lyžařském závodě na světě ve Švédsku se bojuje i za Peřimov.
Přinášíme proto rozhovor s devítinásobným účastníkem závodu Milanem Jiřištou.
Mohl bys nám krátce přiblížit, jakou historii má tento závod? Kdy a kde se běželo poprvé?
První závod byl uskutečněn již roku 1922. Běželo se z obce Sälen do městečka Mora, což je 90
km. Tehdy na startu stanulo pouze 136 běžců. Kromě let 1932, 1934 a 1990, kdy byl pro
nedostatek sněhu závod zrušen, se běželo každoročně a letos v březnu byl uskutečněn jubilejní
90. ročník. Trasa je stále stejná.
Má tento závod nějaký hlubší historický podtext? Proč zrovna trasa ze Selenu do Mory?
Museli bychom zavítat hluboko do historie švédského národa. Roku 1520 uprchl švédský šlechtic
Gustav Eriksson Vasa z dánského zajetí. Zamířil do městečka Mora a snažil se místní sedláky
přesvědčit k povstání proti Dánům. To se mu ale nepodařilo, proto musel před dánskými
pronásledovateli dále prchat na lyžích na západ. Po 90 kilometrech úmorného běhu jej v obci
Sälen dostihli dva poslové a přesvědčili ho, aby se vrátil do Mory a postavil se do čela
osvobozeneckého vojska. Nad Dány triumfálně zvítězili a v roce 1523 byl Gustav I. Vasa
korunován švédským králem. U příležitosti 400. výročí této pro Švédy historicky významné
události byl roku 1922 uskutečněn první ročník závodu. Proto je každoročně tento závod pro
Švédy velkým národním svátkem.
Říkal jsi, že prvního ročníku v roce 1922 se zúčastnilo „jen“ 136 závodníků. Jaká byla na
startu účast v posledních letech a kolik závodníků je z Čech?
Závody jsou už delší čas masovou záležitostí. Před hromadným startem se na startovní rovince
rozcvičuje 16 000 závodníků. Mnozí z nich však cílem neprojedou, což svědčí o náročnosti tohoto
dlouhého závodu. Například letos v březnu každý pátý účastník závod vzdal. Českých závodníků
bývalo kolem stovky. I zde se zájem o účast zvyšuje a letos na startu stálo téměř 300 Čechů.
Dlouhodobě v české účasti vedou Krkonoše, zastoupené trutnovskými a jilemnickými borci.
Peřimov se v tomto statistickém výčtu počtu účastníků a úspěšně odjetých závodů také neztratí:
Jiří Vejnar 1x, Zuzana Jiřištová 1x, Pavel Klíma (skoro Peřimovák) 7x a já 9x. Po Senohrabech,
kde mají velký lyžařský oddíl, jsme tak druhou obcí v republice s největší účastí v tomto největším
lyžařském běžeckém závodě na světě a to zní docela dobře, néé?
Slyšel jsem, že chystáš o Vasově běhu přednášku, mohl bys tuto informaci upřesnit?
Rádi bychom s Pavlem Klímou udělali mezi vánočními svátky a Silvestrem malé povídání o této
akci. Povídání doplníme videoprojekcí. Jen se bojíme, jestli to vůbec bude někoho zajímat.
Termín a čas ještě upřesníme a vyvěsíme na tabulích v obci. Srdečně všechny Peřimováky
zveme.
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho sil v příštím závodě.

Společenská kronika
V pátek 31. října nás ve věku 72 let opustil pan Jaroslav Horáček. Zemřel po dlouhé nemoci,
mnoho let o něho pečoval jeho bratr pan Ladislav Horáček.
B. Holubcová
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