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Vážení spoluobčané, chalupáři,
sestavujeme rozpočet na rok 2017, čas nám zas píše o rok víc a před námi jsou opět ty
nejkrásnější svátky v roce, Vánoce.
Aby se stihla zamýšlená úprava prostoru mezi hřištěm a Klubem, kde měl být nahrazen
štěrkový povrch zámkovou dlažbou, bylo na tuto akci vypsáno výběrové řízení. Ze dvou
přihlášených stavebních firem byla vybrána stavební firma Hanuš, protože nabídka firmy Preisller
byla neúplná. Přesto, že při odkrývání zeminy se v části prostoru objevilo velké zamokření a téměř
polovina dlažby musela být položena do betonového podkladu, stavba byla provedena do
smluveného termínu, tj. do posvícenských vepřových hodů, které hasiči každoročně připravují.
Jenomže žádné vepřové hody se nekonaly. Nyní bude ještě vyasfaltován nájezd ze silnice a
napojení mezi hřištěm a dlažbou.
Což o to, prostor je to krásný, stál tři čtvrtě milionu, ale nezmění fakt, že paní hostinská k 30.
11. 2016 kvůli EET končí a hospoda bude uzavřena. Paní Daniela Krausová vedla hospodu
V Klubu pět let, pořádáním akcí přispívala ke společenskému životu v naší obci, podílela se na
obecních i spolkových aktivitách. Děkujeme a ať se Vám daří v další práci. A my budeme věřit, že

se nám v nějaké brzké době poštěstí najít do té naší krásné hospody opět někoho, kdo obnoví její
provoz.
A aby toho nebylo málo, bylo nám sděleno, že vietnamská rodina provozující naši samoobsluhu
bude končit v únoru příštího roku. Zde je ale přislíbena náhrada jinou vietnamskou rodinou.
V rozpočtu na příští rok, který bude schvalován 8. prosince na veřejném zasedání, je počítáno
hlavně s vyasfaltováním cesty pod třetí řadou nové zástavby (je to rest z letoška), položením
zámkové dlažby do čekáren, opravou schodů před školou, vylepšením dětského hřiště. Obec po
dohodě s Jednotou odkoupí pozemek pod samoobsluhou.
Přivítali bychom, kdyby z řad občanů přišel někdo s nápadem, co by se v naší obci mělo
vylepšit, a proto Vás rádi přivítáme na výše zmíněném veřejném zasedání.
3. prosince po setmění přijdou do naší obce opět Mikuláš, čerti a anděl. Přinesou nějaké dárky,
a tak vezměte, děti, rodiče a přijďte ke Klubu, uvidíte i ohňostroj.
Přeji Vám všem radostné prožití vánočních svátků v kruhu svých blízkých, dětem hodně dárků
a splněných přání. A do nadcházejícího roku přeji Vám všem hlavně pevné zdraví a hodně
osobních i pracovních úspěchů.
Bohuslava Holubcová, starostka obce

Z Obecního úřadu
Srdečně zveme všechny občany na

mikulášskou nadílku - sobota 3. prosince od 17 h u Klubu

veřejné zasedání obecního zastupitelstva - čtvrtek 8. prosince od 19.00 na OÚ
(projednání rozpočtu na rok 2017).
Návrh rozpočtu na rok 2017
Příjmy
Závislá činnost 1111
DPFO 1112
DPFO 1113
DPPO 1121
DPH 1211
Daň nem. 1511
Popl. pes 1341
Popl. odpad 1340
Nájem byt.
Nájem nebyt.
Nájem půda
El. energie zálohy
Příspěvek správa
Úroky
Loterie 1351
EKO-KOM
Celkem

částka
480.000,50.000,55.000,535.000,950.000,220.000,3.200,140.800,81.420,90.000,2.000,80.000,55.000,3.580,8.000,19.400,2,773.400,-

Výdaje
Dopravní obslužnost 2221 5323
Protahování
Pasport cest
Gordic
Koupě pozemku pod prodejnou
Cesta – nová výstavba
Oprava schodiště před obcí
Dlažba a střecha aut. zastávky u mlýna
Rozhlas
Zpravodaj
Kronika
Knihovna
Jubilea
Peřimovská X.
Dětský den + Mikuláš
Veřejné osvětlení
GEOP
Odpad + kontejner
Kompostování
Veřejné prostranství + zeleň
Zákonná rezerva
JPO
Zastupitelstvo
Odměny
VZP + OSSZ
DHIM
El. energie
Telefon + internet

částka
21.780,30.000,50.000,30.000,66.400,500.000,150.000,200.000,8.000,9.000,4.000,4.000,15.000,9.000,30.000,45.000,10.000,200.000,30.000,50.000,10.000,35.000,300.144,120.000,65.000,30.000,110.000,25.000,-

STP, diabetici, vodovod
Svazek obcí - členský příspěvek
Poštovné
Materiál
Služby
Celkem

3.500,10.000,2.000,300.000,300.576,2,773.400,-

V průběhu roku bude rozpočet upravován rozpočtovými opatřeními o částku přijatých dotací. Jedná
se o vyrovnaný rozpočet bez potřeby zapojení přebytku minulých let. 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.
Jitka Mihoková, místostarostka obce
Volby do zastupitelstev krajů konané 7. – 8. října 2016
V Peřimově se ze 195 voličů voleb zúčastnilo 69, tedy 35 % oprávněných voličů. Plnou třetinu
hlasů, tedy 23, získalo vítězné hnutí Starostové pro Liberecký kraj, 10 hlasů obdržela Budoucnost
pro Liberecký kraj (v tomto uskupení kandidovala i KDU – ČSL) a na třetím místě skončila se šesti
hlasy ODS.
Podrobnější informace na http://www.volby.cz/.

Společenská kronika
1. listopadu 2016 se Peřimovem roznesla zpráva, že ve svých 39 letech tragicky zemřel pan
Adam Pohořalý (čp. 144). Vzpomínáme na něho jako na příjemného a přátelského Peřimováka.
B. Holubcová

Střípky za mlejna
Prof. Ing. Josef Hanuš dr. techn. h. c., peřimovský rodák?
13. ledna 2017 uplyne 145 let od narození našeho
slavného rodáka akademika Josefa Hanuše. V peřimovské
kronice v kapitole Vynikající občané na straně 15 – 17
věnuje první peřimovský kronikář František Kosina značnou
pozornost tomuto celosvětově uznávanému chemikovi.
Uvádí zde, že byl nadaným žákem řídícího učitele
peřimovské obecné školky Jeronýma Chromého a rodákem
z domu čp. 121. Podrobně zde popisuje jeho velmi
úspěšnou profesní kariéru. Vzpomíná také, že před tím, než
si postavil v Senohrabech vilu, jezdil z Prahy do Peřimova
každé léto.
Akademik Josef Hanuš pracoval mnoho let jako profesor
analytické a potravinářské chemie na Českém vysokém
učení technickém v Praze. Na VŠ nastoupil nejprve jako
asistent, později se stal docentem a od roku 1907 na VŠ
působil jako profesor a děkan. V letech 1927/28 byl
jmenován rektorem Českého učení technického v Praze.
Výsledky svého chemického výzkumu v oboru potravin,
v němž byl velmi úspěšný, publikoval v řadě vědeckých prací světového významu.
Spolu se svými studenty se také zabýval půdní chemií se zřetelem na intenzivní pěstování
rostlin. Výsledky výzkumu publikoval ve svém díle Agrikulturní chemie. Jako hlavní redaktor se
významně podílel na vydávání časopisu Chemická technologie. V roce 1939 jeho aktivní vědeckou
činnost násilně přerušila 2. světová válka.
Jeho žákem byl mimo jiné také peřimovský rodák z čp. 89 inženýr chemie Josef Dlabola, který
se stal ředitelem chemických továren v hlavním městě Argentiny Buenos Aires.
V roce 1952 byl jmenován řádným členem Čs. akademie věd. Nikdy nezapomněl na svůj původ
syna z lidu. Řadu let byl předsedou Husova fondu – spolku pro podporu nemajetných chudých

studentů. Snažil se vychovat ze studentů charakterní špičkové a zdatné odborníky. Zemřel 24. 12.
1955 v Praze ve věku nedožitých 83 let.
Tak to je velmi stručné curriculum vitae našeho slavného rodáka. Vraťme se ale na začátek.
V mnoha údajích jeho životopisu jsou značné nejasnosti.
Datum narození: často je uváděno, že se narodil 12. nebo 13. ledna 1872. Viz. Ottův slovník
naučný, díl XXVIII (doplňky), str. 537.
Místo narození: ve všech jeho životopisech v odborné literatuře je uváděno, že se narodil
v Jilemnici v domě čp. 103.
Jeho údajně rodný dům čp. 103 byl i s budovou bývalého hostince Sevastopolu zbourán a
místo těchto budov v současných ulicích Jana Harracha a Komenského bylo vybudováno
stravovací
zařízení
pro
základní školu. Na rohu těchto
nových budov byla umístěna
pamětní
deska
s textem:
Akademik
Josef
Hanuš,
význačný český chemik, nar.
13. 1. 1872 v Jilemnici, zemřel
24. 12. 1955 v Praze.
Zároveň zde byla na
přelomu 70. a 80. let
připevněna
akademikova
busta, jejíž autory jsou Antonín
Kulda a Ladislav Kozák.
Podíváme-li se do záznamů matriční knihy narozených z jilemnické fary, najdeme zde tento
údaj: Josef Hanuš se narodil dne 13. 1. 1872. Křtěn byl v jilemnickém kostele dne 14. 1. 1872. Jeho
otec Jan, katolík, bytem Jilemnice 103, pochází z rodiny rolníka Ignáce Hanuše z Víchové čp. 7 a
jeho manželky Anny, rozené Pfeiffer.
Bohužel nejsou v knize narozených u novorozenců uváděna místa narození, pouze místo křtin.
Matka Jana Hanuše Bohuslava (akademikova babička) se za svobodna jmenovala Žemličková
a její rodiče žili v Jilemnici v čp. 103. Je proto možné, že rodička nějaký čas po porodu pobývala
na návštěvě u své matky, a proto její manžel Jan pokřtil syna Josefa v Jilemnici, a ne na faře ve
Mříčné. To však jsou už pouhé spekulace. Větší světlo do tohoto zapeklitého problému vnese
případná možnost nahlédnout do rodného listu pana profesora Hanuše. Pátráme po něm
v městečku Senohrabech, místě jeho posledního trvalého pobytu, a věříme, že se nám ho podaří
objevit.
V žádném životopise profesora Hanuše není uvedeno, na kterou obecnou školu nastoupil do
první třídy a kde obecnou školu absolvoval. Podle záznamů v peřimovské kronice chodil do obecné
školy v Peřimově a první jiskru touhy po poznání v něm pravděpodobně zažehnul vynikající řídící
učitel Jeroným Chromý.
Jilemnická městská knihovna Jaroslava Havlíčka uvádí, že Josef Hanuš prožil dětství jednak
v Jilemnici a jednak v Peřimově a že v letech 1884 – 1887 byl žákem Měšťanské školy v Jilemnici.
O obecné škole se zde nic nedozvíme. Proč autoři tohoto dokumentu neuvedli, že v roce 1878
nastoupil do školy v Peřimově, kterou zde s největší pravděpodobností celou absolvoval?
Pravděpodobně by se přišlo také na to, že se narodil v Peřimově.
V roce 1966 byla zřízena Hanušova medaile jako nejvyšší vědecké vyznamenání České
společnosti chemické za zásluhy o rozvoj chemie jako oboru v kterékoliv její oblasti.
V roce 2005 byl vyznamenán Hanušovou medailí Prof. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš DrSc., Dr.
H. c. Tento profesor Hebrejské univerzity v Jeruzalémě se velmi úspěšně věnuje chemickému
výzkumu přírodních látek. Zaměřuje se především na léčivé účinky konopí. Tento celosvětově
uznávaný vědec se narodil v Olomouci (1947). Jeho otec Doc. Lumír Hanuš DrSc., byl též
významným chemikem a vysokoškolským profesorem na lékařské fakultě v Olomouci. Dědeček L.
O. Hanuše se narodil ve Víchové čp. 7 a byl bratrancem našeho pana profesora Hanuše.
Milan Jiřišta, foto www.wikipedie.cz
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