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Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Peřimov,
dostává se k Vám první letošní číslo našeho Zpravodaje. Zimu jsme letos přečkali bez
třeskutých mrazů, jestli nás ještě nepřekvapí, a sníh se nám tady v Peřimově také vyhýbal. Co nás
ale překvapilo všechny, to je nákaza koronavirem, kvůli které musíme čelit různým opatřením a
nařízením a doufat, že vše dobře dopadne, že odoláme viru bez úhony a budeme moci uskutečnit
naše plánované akce. Vyhlášení současného nouzového stavu nám zatím hatí všechny plány a
nemáme ani jistotu, jestli se uskuteční hlavní akce letošního roku.
Máme před sebou velký úkol, a to společně s SDH Peřimov, který slaví 130 let od svého
založení, zorganizovat a uskutečnit 3. sjezd rodáků (v sobotu 4. 7. 2020). Sraz rodáků, který se u
nás v obci koná každých pět let, letos poprvé obohatí i divadelní představení místního spolku
Strážník. V pátek proběhne derniéra úspěšné Dívčí války a v neděli premiéra hry Titanic.
Občerstvení bude v kompetenci našich spolků: nápoje – hasiči, kuchyně – myslivci. Na sobotu jsou
pro vás připraveny dvě hudební produkce a další program včetně výstavy z historie a dění obce.
Vše se k Vám dostane včas formou pozvánky. Všichni jste zváni na prosté setkání přátel a
příbuzných. Příprava této akce zaměstná nejen všechny zastupitele a je pro tento rok prioritou číslo
jedna, ale zatím můžeme jenom doufat, že sjezd proběhne. Prioritou číslo jedna je teď ale pro nás
všechny zdraví, odolat všem současným nástrahám, které se na nás řítí.
Ale zpět k činnosti zastupitelstva, nejdříve shrneme, co jsme udělali, a nastíníme, co nás čeká.
Jak jsme psali v posledním Zpravodaji, musíme konstatovat, že veřejné osvětlení bylo do konce
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roku dokončeno a autobusové zastávky včetně pozemků se dostaly na list vlastnictví obce (resty
splněny).
Rozpočet pro rok 2020 byl schválen a my jsme mohli dle něho začít hospodařit. Nový rok jsme
začali hned zostra, protože už na 3. 2. 2020 se nahlásil audit z Krajského úřadu v Liberci k
přezkoumání hospodaření za rok 2019. Vše proběhlo bez komplikací a ze zprávy o výsledcích
přezkoumání vyplynulo, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. HURÁ! Letos se nám zatím podařilo
provést revize komínů na obecních budovách, na klubovně musí dojít k opravě (prasklé zdivo a
deska nad střechou), aby byla dodržena požadovaná norma. Termín nápravy je do 30. 5. 2020.
Bylo rozhodnuto, že bude provedena provizorní oprava a v roce 2021 dojde ke generální opravě
spalinové cesty a zároveň je zvažována výměna střešní krytiny. Díky p. Fedorkovi byly všechny
vnitřní prostory klubovny nově vymalovány a za pomoci peřimovských žen bylo vše rychle uklizeno.
MOC DĚKUJEME!
Obec využila služby p. Kašpara z Trutnova a nechala dle povinnosti vyplývající ze zákona
č.13/1997 Sb. provést prohlídku mostů přes Olšinu. Výsledky nedopadly nejhůř, jen u mostu u čp.
85 (Krůfovi) nás v letošním roce čeká oprava. Na žádost občanů proběhla oprava veřejného
osvětlení již v tomto období, tam, kde zatím stále nefunguje, MĚJTE STRPENÍ, čeká se na dodávku
nových LED svítidel (vyrobených v Číně), po obdržení bude hned zahájena výměna. Zastupitelstvo
dále odsouhlasilo vybudování nového pódia pod zastřešením a oslovilo p. Ducháčka ze Mříčné,
který by se toho ujal, a projednalo závěrečný účet obce za rok 2019, který bude schvalován na
dubnovém zasedání společně s účetní závěrkou.
Co se nám nepodařilo, jsou zimní závody pro děti, které jsme přesunuli a marně čekali na sníh.
Velikonoční výstavu jsme byli nuceni na základě vládního nařízení zrušit a pro akci Ukliďme
Peřimov musíme najít rovněž nový termín. V ohrožení jsou i další plánované akce.
Na obci máme nově k dispozici svázanou kopii obecní kroniky z let 2007 – 2016, děkujeme
kronikáři za zařízení.
Přejeme Vám všem pevné zdraví, veselou mysl a klidné prožití svátků jara.
Vaše zastupitelstvo

Plánované akce (může dojít ke změně)
Sobota 9. května - posezení u vatry při příležitosti svátku sv. Floriana, lampiónový průvod
Neděle 24. května - 38. ročník Peřimovské desítky
Sobota 6. června - dětské odpoledne
Pátek 3. července - divadelní představení Dívčí válka
Sobota 4. července - sjezd rodáků
Neděle 5. července - divadelní představení Titanic

Výzva Libereckého kraje
Výzva Libereckého kraje pro lidi v karanténě, kteří se zdržují na území Libereckého kraje a
nemají trvalý pobyt v regionu z 19. 3. 2020:
Liberecký kraj, ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje, vyzývá všechny
osoby, které nemají trvalý pobyt v Libereckém kraji, zdržují se v něm a byla jim Krajskou
hygienickou stanicí jejich kraje či jejich praktickým lékařem nařízena karanténa, aby se přihlásily na
zvláštní číslo 485 226 999 či na e-mail krizovy.stab@kraj-lbc.cz, a to z důvodu evidence pro
potřeby složek integrovaného záchranného systému pro ochranu zdraví jich samotných i jejich
okolí. Tato informace bude důvěrná a nebude dále šířena ani předávána.
Mgr. Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
485 226 307
770 134 419
OÚ upozorňuje, že v průběhu výjimečného stavu je zakázán vstup na hřiště. Zároveň nabízíme
všem občanům možnost získat na OÚ roušku.
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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 Hanuš
Vyučil jsem se v oboru zedník v Semilech. Po vyučení pracuji ve
stavebnictví dodnes.
Členem zastupitelstva jsem od roku 2018.
Do ZO jsem kandidoval po oslovení tehdejší starostkou paní Holubcovou.
Peřimov se mi líbí svou polohou a hezkou krajinou. Žije tady spousta
dobrých lidí a mimo jiné i proto se tady žije dobře. Líbilo by se mi, kdyby se
nás na obecních i jiných akcích sešlo víc lidí, sousedů a dětí.
Ve volném čase jsem především se svou rodinou. Potom rád jezdím na kole, hraju tenis
v zimě běžky.
Iva Kobrová
Poštovní motorizovaný doručovatel – pošta Jilemnice
Zastupitelkou jsem tři volební období. Poprvé jsem byla zvolena v r. 2006,
v letech 2014 – 18 jsem členkou nebyla a v r. 2018 jsem byla opět zvolena.
Jsem členkou kontrolního výboru.
Byla jsem oslovena paní Holubcovou, že když se účastním organizace
obecních akcí, tak ať jsem i zastupitel.
Líbí se mi celá obec. Jsou zde sice malé nedostatky, aly ty se dají vždycky odstranit.
Ve volném čase se účastním činnosti divadelního kroužku Strážník, čtu si a na volné víkendy
jezdím na chalupu.
Pavel Holubec
Dispečer nákladní dopravy a řidič.
Členem ZO jsem od voleb v r. 2018 (člen finančního výboru).
Byl jsem taky osloven bývalou paní starostkou, tradičně chyběli kandidáti do
nastávajících voleb.
Rodný Peřimov je malá, ale zato velmi krásná a upravená vesnice – bohužel
s uzavřeným obchodem a restaurací, což asi nedokážeme změnit. Časem by mohla
proběhnout modernizace dětského hřiště a přál bych si větší účast Peřimováků na veřejných
akcích.
Volný čas jsem až do minulého roku v podstatě neměl. Nyní po změně zaměstnání se věnuji
převážně rodině a rád se svezu na kole.

Odpadové hospodářství
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 2020 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.
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Pečovatelská služba Jilemnice
Můžete dál žít doma, i když se stanete závislými na pomoci druhých.
Kromě rodiny a blízkých vám v tom může pomoci Pečovatelská služba
Jilemnice. Služba je zajištěna kvalifikovanými pečovatelkami, které vám
pomůžou, tam kde již vaše schopnosti nestačí. Nově poskytujeme péči také
ve vaší obci.
S čím pomůžeme?

se zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při přesunech, oblékání a
orientaci v prostoru)

s osobní hygienou nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu

s přípravou stravy nebo se zajištěním stravy (nákupy, servírování a ohřívání jídla)

se zajištěním chodu domácnosti (pomoc s drobným úklidem, praním prádla)

se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím (procházky, doprovody)
PEČUJEME, nerozvážíme obědy ani nemyjeme okna!
Pečovatelská služba města Jilemnice je odbornou službou, která zajišťuje péči o osoby, které
již nejsou schopny se o sebe postarat samy.
Cílem pečovatelské služby je, abyste zůstali co nejdéle v domácím prostředí, na které jste
zvyklí a nemuseli do pobytových zařízení. Službu začneme poskytovat poté, co s vámi jako
uživatelem domluvíme podmínky poskytování a uzavřeme smlouvu. Službu si hradíte dle
platného sazebníku úhrad. V současné době je to částka 120,- Kč za hodinu péče.
Kontaktujte nás na tel.: 739 861 544, nebo 481 543 137
Na spolupráci se těší vedoucí Pečovatelské služby Jilemnice Bc. Ilona Otáhalová a tým
kvalifikovaných a spolehlivých pracovníků.

Bylo hůř a lidi nechválili – nemoci na Peřimovsku
Nejen český národ, ale celý svět nyní prožívá velmi těžké chvíle. Epidemie koronaviru COVID
– 19 se rozšířila téměř po celém světě a ochromila běžný chod života. Světová zdravotnická
organizace vyhlásila kvůli COVID-19 stav celosvětové pandemie.
Epidemií, které zdevastovaly lidskou populaci, bylo v historii hodně. Morové epidemii z let 1347
– 1351 padlo za oběť přibližně 200 miliónů lidí. Španělská chřipka vypukla v posledních měsících
první světové války. Nakažena byla čtvrtina veškeré populace na zemi, a tak k jedenácti miliónům
obětí první světové války přibylo ještě nejméně 30 miliónů obětí této zákeřné infekční nemoci. Na
rozdíl od nového koronaviru umírali především mladí lidé. V roce 1957 se z Asie do celého světa
rozšířila asijská chřipka, která si vyžádala přibližně 1 100 000 obětí. V roce 1968 zemřelo na
hongkongskou chřipku přes jeden milión lidí. Lékaři se snažili proti šíření infekce bojovat. Pokud
se jim nepodařilo včas
najít vakcínu, infekce si
vybrala krutou daň.
První
pokusy
s očkováním
provedl
koncem
18.
století
britský praktický lékař
Edward Jenner (1749 –
1823). Zpozoroval totiž
na dojičkách krav, které
se
nakazily
tzv.
kravskými neštovicemi
(vaccinia),
že
byly
odolné proti tehdy téměř
vždy smrtelné nákaze
pravými
neštovicemi
(variola). Doktor Jenner
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pak v roce 1796 použil materiál od lidí s kravskými neštovicemi a poprvé očkoval malého chlapce
proti pravým neštovicím. Toto očkování bylo velmi účinné a poměrně brzy bylo používáno
v celé Evropě i v Americe. Až o téměř sto roků později v roce 1885 použil francouzský vědec Louis
Pasteur oslabený virus vztekliny proti přirozené infekci. Nemoc se u očkovaných lidí neprojevila.
Ve 20. století se paleta očkovacích látek na různé infekce rozšířila velmi rychle.
Při pročítání dokumentů ve státních archivech jsem si vypsal pár údajů o tom, jak to vypadalo
s lékařskou péčí v Peřimově před první světovou válkou. Překvapilo mě, jak často epidemie
různých nemocí narušily klidný průběh vyučování ve školním roce a jak bylo těžké přesvědčit
občany a děti školou povinné k hromadnému očkování proti infekcím život ohrožujících nemocí. O
tyto většinou velmi smutné události bych se s Vámi rád podělil.
Ve dnech 22. 11. – 19. 12. 1887 došlo v Peřimově k hromadnému (tehdy ještě smrtelnému)
onemocnění dětí spalničkami. Dvě děti předškolního věku zemřely.
2. listopadu 1891 se u dvou školáků v Peřimově vyskytla mázdřivka. Obě děti po třídenní
nemoci zemřely. 5. listopadu 1891 zemřel osmiletý František Kříž z čp. 22 a 9. listopadu jeho bratr,
desetiletý Gustav Kříž. Mázdřivka je původně používaný název pro závažné bakteriální
onemocnění horních cest dýchacích. Dnes se běžně užívá název záškrt. Před zavedením očkování
byl záškrt jednou z nejčastějších nemocí způsobující úmrtí dětí.
18. listopadu 1892 se vyskytly na škole spalničky. Onemocněly žákyně 1. třídy Františka
Lukšová z čp. 37 a následujícího dne její jmenovkyně Františka Lukšová z čp. 28. Celá škola
vstoupila do karantény, neboť krátce na to onemocnělo 20 dětí nakažlivým zánětem krku, spálou
a mázdřivkou. O děti se velmi pečlivě staral pan doktor Ostrčílík z Jilemnice. Všechny děti se
z těchto nemocí uzdravily.
5. prosince 1894 přerušil MUDr. Josef Petřík z Jilemnice na 15 dní vyučování na škole
v Peřimově, protože děti onemocněly spalničkami. Postupně bylo nakaženo přes 100 dětí. Všechny
se uzdravily. Ve dvou učebnách tehdy učili pan řídící učitel Jeroným Chromý 60 žáků a třídní učitel
František Koptík 81 žáků. Do peřimovské školy tehdy chodilo 141 místních i přespolních dětí.
Dne 23. května 1895 zemřela žákyně 1. třídy Pavlína Klimentová z čp. 91 na zápal mozkových
blan. Pohřbu, který se
uskutečnil
v neděli
odpoledne 26. května na
malém
evangelickém
hřbitově ve Mříčné, se
zúčastnily všechny děti ze
školy
a
v dlouhém
smutečním
průvodu
z Peřimova do Mříčné bylo
také mnoho peřimovských
občanů.
Dne 9. února 1896
onemocnělo šest dětí školy
planými neštovicemi. C. k.
okresní lékař z Jilemnice
MUDr. Josef Kovář nařídil
ochranná opatření, aby se
nemoc
nešířila
dál.
Koncem února se děti
uzdravily.
2. prosince 1896 onemocnělo sedm dětí ze tří rodin určitým druhem svrabu. Průběh nemoci
byl vleklý. Díky nařízené karanténě se nemoc na ostatní děti nerozšířila.
31. května 1904 onemocnělo postupně osm dětí kožní vyrážkou - osypkami. Průběh nemoci
byl mírný a výuku ve škole tento případ neohrozil.
Dne 5. června 1905 bylo vyhlášeno první povinné očkování, které v Peřimově prováděl obvodní
lékař MUDr. Josef Vejnar. Celou vesnicí však putovaly fámy, že je toto očkování pro zdraví dětí
velmi nebezpečné a škodlivé. Na předem vyhlášený termín se do školy dostavily pouze tři děti,
ostatní děti nechali rodiče ze strachu doma.
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Následně byla panem doktorem Vejnarem provedena osvěta. Vyložil rodičům i dětem význam
očkování. Nedůvěru rodičů to však nezlomilo. Na další vyhlášený termín už nepřišel nikdo.
7. června 1906 provedl v obci veřejné očkování dětí opět obvodní lékař MUDr. Josef Vejnar
z Jilemnice. Očkování tentokrát prováděl v hospodě na sále u Bohumila Koláře v čp. 54. Nechalo
se očkovat pouze deset školních dětí. Ostatní rodiče tomuto očkování nedůvěřovali a děti na
očkování neposlali. Peřimovskou školu v tomto roce navštěvovalo 153 dětí ve dvou třídách. 79 dětí
bylo domácích a 74 přespolních.
Rok 1908 byl pro peřimovské děti velmi smutným obdobím. Počátkem března 1908 léčil MUDr.
Josef Fejfar c. k. okresní lékař z Jilemnice u školních dětí v Peřimově zarděnky. Celkem se nakazilo
34 dětí. Průběh nemoci byl vleklý, ale mírný. Všechny děti se uzdravily.
27. června 1908 zemřel
na tuberkulózu syn tkalce
Petra Opočenského z čp.
66, devítiletý žák obecní
školy Jan Opočenský.
Dlouhého
smutečního
průvodu z Peřimova do
Mříčné a pohřbu na
mříčenském katolickém
hřbitově se zúčastnili
všichni spolužáci a mnoho
peřimovských obyvatel.
Za několik měsíců, 13.
října, se vydal z Peřimova
na mříčenský hřbitov další
smuteční průvod všech
dětí z peřimovské školy.
10. října zemřela dcera
malíře
pokojů
Petra
Korbeláře z čp. 38,
devítiletá žákyně Otýlie Korbelářová na zánět ledvin.
22. listopadu 1908 onemocněly přespolní děti břišním tyfem, a tak bylo vyučování přerušeno a
peřimovská škola na několik týdnů zavřena.
4. května 1909 onemocnělo několik dětí spálou, a tak opět bylo na 14 dnů vyučování přerušeno.
14. května téhož roku byly z Mříčné do Peřimova zavlečeny spalničky. 52 peřimovských dětí
onemocnělo. Výuka ve škole pokračovala, ale zdravé děti měly přísně zakázán jakýkoliv kontakt
s rodinami nemocných dětí. Když ani izolace zdravých dětí od nemocných nepomohla a marodů
přibývalo, c. k. Okresní hejtmanství místní školu na 14 dnů zavřelo. (Od 27. května do 10. června).
15. a 22. června 1909 provedl v Peřimově MUDr. J. Vejnar veřejné očkování. Očkovat se však
nechal pouze jeden žák. Osvěta opět selhala. Školu v tomto roce navštěvovalo ve dvou třídách
142 žáků, 105 dětí domácích a 37 přespolních.
O rok později, 10. června 1910, se při veřejném očkování na sále hospody Bohumila Koláře
čp. 54 nechali očkovat pouze dva žáci (Stanislav Šimek a Oldřich Opočenský z čp. 49) Přestože
učitelé očkování rodičům i dětem vřele doporučili, nikdo další nepřišel.
Obě očkované děti byly panem řídícím učitelem školy Jeronýmem Chromým před celou vesnicí
prohlášeny za hrdiny. Výsledek snahy odbourat obavy z případných následků očkování byl nicotný.
Dne 6. června 1911 na sále u Kolářů při veřejném očkování zůstal pan doktor Vejnar úplně sám.
K očkování se nedostavil nikdo. A stejně tomu tak bylo i v roce následujícím.
5. června 1913 došlo po intenzivní osvětě k nevídanému obratu. Pan doktor měl při veřejném
očkování na sále U Kolářů plné ruce práce. Očkovat se tehdy nechalo 53 dětí. Když rodiče viděli,
že očkované děti jsou zdravé a očkování nezanechalo žádné vedlejší následky, každým rokem
očkovaných dětí přibývalo.
Ve školním roce 1913/14 měly peřimovské děti prázdniny o jeden měsíc delší. Od 11. října do
16. listopadu nebylo v jedné třídě vyučováno, protože onemocněl na duševní umdlévání pan učitel
Kosina a mnoho dětí zároveň v tu dobu onemocnělo chřipkou.
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Tak to bylo několik postřehů o tom, jak těžké bylo zavést u dětí povinné očkování. To, že učitelé
kvůli častým karanténám nestihli probrat osnovami předepsané učivo, tehdy pravděpodobně
nikoho netrápilo.
Systém nemocničního pojištění za Rakousko-Uherska, tzv. Bismarckův systém, byl
v porovnání s jinými evropskými zeměmi značně pokrokový. Pojištěnci odváděli povinný podíl
z příjmu a za to dostávali zdarma potřebnou ambulantní i nemocniční péči. Tehdy dobře fungující
model nemocničního pojištění převzala v roce 1918 Československá republika a patřil k nejlepším
v Evropě. Pojištěnec a příslušníci jeho rodiny měli nárok na bezplatné ambulantní a nemocniční
ošetření, léčiva a léčivé přípravky. V případě nemoci pobíral zaměstnanec 60 procent průměrné
mzdy až po dobu 25 týdnů. Horší to měli nezaměstnaní. Konkurence pojišťoven byla veliká. Za
první republiky v naší zemi současně úřadovalo více než 300 pojišťoven.
Již několik desetiletí se u nás i ve světě očkuje v prvním roce života dítěte proti záškrtu, tetanu,
dětské obrně, černému kašli. Očkováním dochází k aktivní imunizaci, kdy si proočkováním sám
organismus vytváří ochranné protilátky. Mikroby některých nemocí se lékařům podařilo téměř
vymýtit z populace. Například proti neštovicím se již neočkuje 20 let. Podobně to pravděpodobně
dopadne i s dětskou obrnou a se spalničkami. I očkování proti tuberkulóze je již značně omezeno.
Musíme jen doufat, že i nový koronavir COVID-19 bude jednou minulostí a že hrozivé prognózy
o miliónech mrtvých se nevyplní.
Obrovský dík patří veškerému zdravotnímu personálu - od lékařů, zdravotních sester až po
uklízečky, který se pustil do boje se zákeřným novým koronavirem. Velké poděkování i všem
ostatním lidem, kteří pracují ve státní infrastruktuře, aby nebyly služby obyvatelstvu úplně
ochromeny. V mnoha sférách jde opravdu, bez nadsázky, o novodobé hrdinství. Hluboká úcta před
Vámi všemi, kteří se tolik obětujete pro druhé, často i za cenu ohrožení vlastního zdraví.
My musíme věřit, že zas bude dobře a vše se brzy vrátí do běžného života. Hodně zdraví,
přátelé.
Milan Jiřišta, fota archiv autora (historická budova školy, hospoda čp. 54 s hospodským
Bohumilem Kolářem, manželkou a syny, na posledním snímku je zachycen pohřeb B. Koláře)

Společenská kronika
Jubilea v roce 2020 (jubilejní věk 70, 75, 80, 85 …):
Miloslava Zaplatílková (23. 8. 1945), čp. 134
70 let:
Jiří Marek (23. 4. 1950), čp. 131
Alena Lukešová (1. 6. 1950), čp. 134
Jan Jiřišta (1. 12. 1950), čp. 71

95 let:
Marie Enochová (3. 11. 1925), čp. 20
80 let:
Václav Janoušek (14. 4. 1940), čp. 133
Antonín Hejral (11. 7. 1940), čp. 132
75 let:
Karel Fejkl (29. 1. 1945), čp. 2

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.
Karolína Haase (22. 5. 2019), čp. 134
Eva Kopová (7. 11. 2019), čp. 136
Ladislav Kurfiřt (11. 11. 2019), čp. 107
Lubomír Jiřišta (18. 12. 2019), čp. 3
Přistěhovaní:
Kryštof Hollman (20. 5. 2019), čp. 154
Veronika Šubrtová (20. 5. 2019), čp. 154
Kristýna Hollmanová (20. 5. 2019), čp. 154
Michal Hollman (20. 5. 2019), čp. 154
Petra Honců (26. 6. 2019), čp. 124
Sabina Rybenská (23. 10. 2019), čp. 23

Pohyb obyvatelstva v roce 2019:
Narození:
Eliška Bujárková (20. 6. 2019), čp. 124
Hynek Jiřišta (24. 6. 2019), čp. 164
Filip Patočka (25. 6. 2019), čp. 145
Úmrtí:
Naděžda Jiřištová (18. 11. 2019), čp. 108
Odstěhovaní:
Martin Petrouš (30. 1. 2019), čp. 118
Martina Honcová (13. 2. 2019), čp. 59
Matěj Horáček (13. 2. 2019), čp. 59

V průběhu roku 2019 se počet obyvatel Peřimova zvýšil z 264 na 265. Zajímavostí je, že se
všichni tři noví peřimovští občánci narodili v průběhu šesti dnů.
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Uskutečněné akce

2. února proběhl v Klubu maškarní bál. Nadšené děti si užily krásné odpoledne plné
nápaditých převleků, soutěží a dárků připravených obecním úřadem. Dětí s rodiči se sešlo několik
desítek a pro všechny to byl jistě nezapomenutelný zážitek. Bohaté občerstvení bylo připraveno i
pro dospělé.
Vánoční náladu roku 2019 nám už tradičně navodil Mikuláš s andělem a čerty, rozsvícený
vánoční stromek před obecním úřadem a slavnostní ohňostroj. Děti byly za básničku či říkanku
obdarovány dárečky a sladkostmi, jejich rodiče se pak mohli zahřát svařeným vínem. Akce
proběhla za velkého zájmu dětí i rodičů 7. prosince.
Oběma akcemi příjemně provázela paní Iva Kobrová. Děkujeme všem, kteří se o přípravu obou
akcí zasloužili!

Zpravodaj OÚ Peřimov, tel.: 481 543 264, obec.perimov@tiscali.cz, www.obecperimov.cz
Uzávěrka 6. 4. 2020, počet výtisků 165, neoznačené texty a fotografie Mojmír Zemánek.

