ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

1/2021

PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře

XXIII. ročník

Strážník od nové lavičky zbudované Tomášem a Matoušem Jiroušovými. Děkujeme! 27. března 2021

Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Peřimov,
máme za sebou rok od vyhlášení nouzového stavu a platnosti prvních vládních omezení, která
měla zabránit šíření COVID-19 v Česku. Asi většina z nás si naivně myslela, že to celé bude
záležitost několika málo týdnů, maximálně měsíců. Ale zatím se situace moc nelepší a musíme
trpělivě snášet povinná testování a čekat na možnost očkování, které se zatím rozjíždí pomalu.
Liberecký kraj je teď ve fázi, kdy se budou hlavně v očkovacích centrech očkovat především druhé
dávky vakcín. Jak uvádí v dopise hejtman Martin Půta, větší množství nových termínů pro lidi ve
věku nad sedmdesát let bude k dispozici až po Velikonocích.
Na dveře ale už klepe jaro, aspoň to astronomické, i když teploty tomu zatím moc neodpovídaly.
Snad se už brzy dočkáme teplého sluníčka. A co je nového u nás na obci? V prosinci jsme podali
žádost o dotaci na plánovanou rekonstrukci střechy na OÚ. Dotace by měla být z ministerstva pro
místní rozvoj a měla by pokrýt 80 % nákladů. Proběhlo výběrové řízení na tuto akci, vítězem se
stala firma pana Jiřího Kubiny. Termínem realizace jsou letní prázdniny, předpokládané náklady
budou 1,197.000,- Kč. Obec v rámci modernizace webových stránek zakoupila aplikaci V obraze,
která je určena pro mobilní zařízení a každý si ji můžete na obecních stránkách stáhnout. Byla
podepsána veřejnoprávní smlouva s městem Jilemnice na pečovatelskou službu pro rok 2021.
Vydali jsme novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu, aby byla v souladu
s platným zákonem. Protože nám vláda nadělila nový zákon o odpadech, čeká nás i vydání nové
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vyhlášky
řešící
místní
poplatek za odpad. Na
základě obdržené faktury od
města Jilemnice na 35.000,Kč
jsme
si
vyžádali
bezpečnostní zprávu za rok
2020. V obci byl spáchán 1
trestný čin a řešilo se 7
přestupků, což je nebývalý
nárůst a pro obec to znamená
nemilé vydání finančních
prostředků.
Na
žádost
pana
Procházky z čp. 110 byla na
obecním pozemku poražena
bříza, dřevo bylo složeno u
klubovny. Pozemek kolem
Bledule jarní, Ve Březí, 27. března 2021
Křížkovy stodoly, nyní již
obecní, začal být zpevňován a
připravován pro budoucí výstavbu. Pracuje se na výrobě dřevěných přístřešků k zakrytí kontejnerů
pro tříděný odpad. Jakmile počasí dovolí, bude dodělán rest loňského roku, úprava odvodnění
výjezdu na obecní komunikaci u čp.119. To je shrnutí naší dosavadní letošní práce.
Přejeme vám hlavně pevné zdraví, veselé Velikonoce, spoustu sluníčka, radost, smích a
krásná malovaná vajíčka! A nezapomeňte se zúčastnit soutěže o Peřimově.
Vaše zastupitelstvo

Sčítání lidu, domů a bytů
• rozhodným okamžikem je půlnoc z pátku 26. března na sobotu 27. března
• sčítání je primárně navrženo jako online (nyní až do 11. 5.) na stránkách
www.scitani.cz, kde naleznete i podrobnější informace
• kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost do 11. 5. vyplnit a odevzdat
listinný formulář

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 2021 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.
Příprava nové obecně závázné vyhlášky - odpady
23. 12. 2020 byl vydán nový zákon o odpadech s účinností od 1. 1. 2021. Obec proto připravuje
vydání nové vyhlášky řešící místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Jelikož
náklady na likvidaci odpadů za rok 2020 stouply na 1 osobu na 847,80 Kč, bylo zastupitelstvem
navrženo navýšení ročního poplatku na 700,- Kč za osobu a 700,- Kč za nemovitost rekreantů
s účinností od 1. 1. 2022. Návrh vyhlášky bude zaslán na oddělení dozoru ministerstva vnitra
k právnímu posouzení.
Občané

Skut. nákl.

153 699,00

280 533,18

Odměna
za třídění
51 622,14

Obec doplatek
75 212,04
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Průměr
na osobu
847,82

Náklad odměna
228 911,04

Průměr bez
odměny
1 039,01

Spiritismus v Podkrkonoší
V podkrkonošské roubené chalupě sedí za soumraku okolo kulatého stolu několik černě
oděných lidí, jejich zraky jsou upřeny na malý pojízdný stoleček s tužkou a s velkým napětím
sledují, jak se sám pohybuje po stole a na papír píše vzkaz ze záhrobí nebo pomocí média maluje
neuvěřitelné obrázky, rozmanité tvary a patvary. Jinde sledují zapálenou svíčku a podle pohybu
plamene dostávají od démonů či ducha zemřelého odpověď na své otázky. Často je také používána
tabulka „Ouija“ s písmeny a číslicemi, aby mohl duch médiu srozumitelně předat požadovanou
informaci od mrtvého druha. Otevřeným oknem, aby mohl duch vstoupit, ale také včas odejít, se
do místnosti vkrádá mrazivý vzduch. Takový obraz bylo možné zejména na počátku minulého
století vidět v mnoha podkrkonošských chalupách.
Vyvolávání duchů bývá často označováno jako spiritismus a má silnou a vábivou příchuť
zakázaného ovoce. V podkrkonošských chaloupkách, zejména v období dlouhých zimních večerů,
bylo vyvolávání duchů velmi oblíbené. Snažit se o spojení se zemřelými a prožít napínavé chvilky
při kontaktu média s duchy zemřelých se stalo vyhledávanou činností a často vyvolalo
neopakovatelné zážitky.
Médium je vnímavý člověk, který má schopnost vstoupit do duchovního světa prostřednictvím
démona. Tuto schopnost však nemá každý, proto bylo vždy důležité, koho spiritistická sešlost při
seanci jako médium vybere. Občas se totiž stávalo, že byl vybrán nevhodný kandidát, který nebyl
schopen prostřednictvím démona překročit práh do duchovního světa. Navázání spojení se
záhrobím nebylo úspěšné a spiritisté se bez napínavých zážitků ze spojení se svými zemřelými
druhy rozcházeli rozmrzele do svých domovů.
Jen stěží se dalo odhadnout a zjistit, jestli člověk představující médium, svoji roli jen předstíral
a hrál, nebo se dostal do skutečného transu a jeho často teatrální počínání začaly ovládat démoni.
Bylo však mnohokrát opakovaně potvrzeno, že duch vydal prostřednictvím média podrobné a
přesné odpovědi, které nemohlo médium znát a v ten okamžik začal přísedícím jezdit mráz po
zádech. Pohled na médium v akci při seanci občas vyvolal zejména u nově přísedících šok.
Médium má většinou klidné rozvážné vystupování, občas se však začne chovat velmi podivně.
Křičí, mluví hlasem zabarveným v nezvyklé tónině, má třesavku po celém těle, záchvaty, je občas
agresivní. Ve výjimečných případech je schopné napadnout přísedící nebo také ublížit sobě.
Příčinou takového chování média jsou zlé úmysly démonů a překvapené, nic netušící přísedící to
vyděsí.
Touha kontaktovat se s milovanými zemřelými je známa od nepaměti. Přesto, že někteří naši
blízcí zemřeli, stále na ně myslíme, povídáme si s nimi. Již Keltové, sídlící kdysi na našem území,
věřili v posmrtný život a měli své obřady a rituály.
K velkému novodobému rozvoji spiritismu (černé magie) došlo v 19. století. Rozpoutala ho
zajímavá, těžko uvěřitelná, leč pravdivá, příhoda v roce 1848 v USA v malém městě Hydensville
nedaleko New Yorku. Farmář Fox měl tři dcery a ty jednoho dne v noci vystrašilo záhadné ťukání
a z různých míst v nedávno zakoupeném domě se ozývaly podivné zvuky. Mladší dceři Katii se
podařilo s duchem pomocí klepání dorozumět. Dozvěděla se, že komunikující duch patří tělu
obchodníka, který byl v tomto domě zabit a určil místo ve sklepě domu, kde je jeho tělo zakopáno.
Tělesné pozůstatky zavražděného obchodníka byly policií nalezeny přesně tam, kde bylo určeno.
Tato senzace vyvolala velký zájem veřejnosti, proto se obchodník Fox musel se svými dcerami
přestěhovat do sousedního města.
Novodobé spiritistické hnutí bylo na světě. Během dvou let se v USA objevilo přes 30 000 médií
(lidí, kteří dokázali s duchy rozmlouvat) a v roce 1856 jich už byly tři milióny.
V osmdesátých letech 19. století se nová vlna spiritismu rozšířila také do Evropy. V českých
zemích se nejvíce uchytil v podkrkonošských oblastech Semilska, Trutnovska a Novopacka.
Duchověrec Karel Sezemský založil v Nové Pace Sdružení československých spiritistů a zřídil
redakci pro nový spiritistický časopis „Posel záhrobní“. Nauka spiritismu nabádá ke střídmému
životu bez alkoholu, kouření, konzumace masa a bez honby za hmotným majetkem. Spiritismem a
hypnotismem se také velmi podrobně zabýval už roku 1876 doktor filosofie (později náš první
prezident) T. G. Masaryk, který na universitách ve Vídni, v Lipsku a v Praze na toto téma uskutečnil
řadu přednášek. Často se stýkal se spiritisty, navštívil i několik jejich seancí, pozoroval a studoval
médium. Četl okultní literaturu a zabýval se fenoménem hypnózy. Jak ovšem uvedl v Čapkových
Hovorech s T. G. M., nikdy jim nepodlehl a za spiritistu se nepovažoval.
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V roce 1901 se vůdčí osobnost českých spiritistů Karel Sezemský přestěhoval i se svojí redakcí
a edicí do Hrabačova u Jilemnice. Došlo však k několika persekucím ze strany četnictva, taktéž
jilemnický farní úřad dával jasně najevo, že je v této obci nežádoucí, a tak se v roce 1904
přestěhoval i se svojí redakcí zpět do Nové Paky. Ani zde neměl od farního úřadu klid. Vystoupil
z katolické církve a vedl vlastní pobožnosti. Spiritistické hnutí se rychle šířilo po českých zemích a
ve třicátých letech mělo přes 300 000 aktivních členů. Spiritistický časopis Posel záhrobní vycházel
39 let a měl 1 500 předplatitelů. V roce 1941, pět let po smrti Karla Sezemského, kdy vydávání
časopisu vedla jeho manželka, gestapo redakci zavřelo a veškeré písemnosti zabavilo.
Také v Peřimově bylo mnoho rodin, které se věnovaly duchaření. Zejména po první světové
válce, v níž zahynulo 24 peřimovských mužů a mnozí byli pohřbeni daleko od domova, měli jejich
pozůstalí snahu navázat s nimi kontakt prostřednictvím média.
Nejčastěji se duchařilo u Karlasů v čp. 23 (dům byl zbourán), u Bubeníků v čp. 25 (dům byl
zbourán), „Na Skali“ u Skalských čp. 76, u Šádků čp. 56, u Šimunků čp. 89, u Dráhových a Dlabolů
čp. 97, u Koudelků čp. 38, u Klimentů čp. 22, u Hofmanů čp. 109, u Soukupů čp. 93 a v dalších
staveních.
Přesvědčivé stopy o peřimovských duchařích nalezneme v mříčenských farních knihách
zemřelých, které jsou pečlivě uloženy ve státním archivu v Zámrsku.
Dne 20. 5. 1890 umírá na ochrnutí plic ve věku 48 let rolník Josef Dlabola z Peřimova čp. 89 a
u jeho zápisu v matrice mříčenský farář uvedl: „On sám chtěl kněze, ale manželka jako zarytá
duchařka nechtěla kněze připustiti, jako zednáři.“
V roce 1892 umírá ve věku 64 let na souchotiny Marie Gottsteinová, rozená Lukšová
z Peřimova čp. 30, manželka žebráka z Peřimova čp. 110. Zde mříčenský farář v knize zemřelých
uvedl: „Zarytá duchařka nechtěla se dáti zaopatřiti, a když jí manžel prosil, že jí kněze přivede,
prala ho na smrtelné posteli do hlavy. Zahrabal bídnici Jan Žalský – hrobař.“
14. 5. 1894 zemřela na souchotiny 19letá Marie Drahová, roz. Bubeníková z Peřimova čp. 97
a zde farář poznamenal: „Zarytá mediánka, nechtěla býti zaopatřena. Domácí zúmyslně pro kněze
nepřišli. Zahrabal Žalský – hrobař.“
20. 6. 1894 umírá ve věku 17 let Anežka Bubeníková z Peřimova čp. 25 na souchotiny. V knize
zemřelých osob mříčenský farář zaznamenal: „Duchařka ze smíšeného manželství a rodiny
nábožensky zpustlé. Domácí ji zúmyslně nedali zaopatřiti, proto ji pohřbil J. Žalský – hrobař.“
V roce 1901 zemřel Michal Skalský z Peřimova čp. 76 na sešlost věkem v 76 letech. V knize
zemřelých bylo stroze zapsáno: „Zaopatřen jako duchař nebyl.“
O duchaření v Peřimově mi také velmi poutavě vyprávěla peřimovská rodačka paní Dagmar
Řezníčková, nar. 1928
(roz. Strnádková, čp.
105), která byla ještě jako
malé děvče přítomna
několika seancím u tety
Nyklové v čp. 23 a také u
Šimunků
čp.
89.
Vyprávěla,
jak
byly
s kamarádkou
Květou
Dlabolíčkovou schovány
za pelestí postele a ani
nedutaly.
S hrůzou
v očích a nepříjemnými
pocity
pozorovaly
to
podivné
divadlo.
Duchověrci seděli kolem
stolu a s velkým napětím
zírali na stůl. Médium
Roubená chalupa čp. 23. Původní majitel tkadlec Antonín Dlabola, později
vznešeným hlasem kladlo
dům vlastnil Václav Karlas. 16. 10. 1869 se zde narodil František Klikar,
otázky. Pojízdný stoleček
peřimovský kronikář, pokrokový aktivní veřejný činovník. Poslední
s tužkou bez cizí pomoci
obyvatelkou tohoto domu byla duchařka paní Nyklová (viz text). Pro
psal na papír vzkazy ze
všeobecnou zchátralost byl dům 19. 5. 1948 zbourán.
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záhrobí nebo maloval obrázky.
V roubené chaloupce o jedné místnosti čp. 23 bydlela teta Nyklová, která doslova chodila spát
se slepicemi. Slepice se volně pohybovaly po světnici a v noci často zavítaly k tetě do postele.
V malinkatém chlívku měla jednu kozu, a to bylo její celé živobytí. U tety Nyklové se duchařilo velmi
často. Docházeli k ní na seance kromě Peřimováků také přespolní duchověrci. Médium dělala buď
teta Nyklová nebo někdo z příchozích horalů.
Pan Bohouš Koudelka čp. 100 vyprávěl, že nejen za první republiky, ale i později, těsně po
druhé světové válce, se v Peřimově duchařilo u Václavíků čp. 89 a u Šádků čp. 56, ale už tajně.
Přijížděli prý k nim na seance také lidé až z Horní Roketnice.
Vzpomínám si, že i moje matka vyprávěla, když ještě krátce po válce sloužila u Lukšů čp. 75
ve mlýně, že ji Jan Šádek několikrát zval na spiritistické sezení v čp. 56. Matka ale měla strach a
nikdy se sezení nezúčastnila.
Možná si někteří vzpomínáte na povinnou školní četbu, že o podhorských spiritistech „duchověrcích“ napsal semilský spisovatel Antal Stašek (vlastním jménem JUDr. Antonín Zeman)
knihu Blouznivci našich hor.
Duchaření bylo v českých zemích představiteli katolické církve považováno za kacířství.
Spiritisté se neodvraceli od učení písma svatého, ale neuznávali a znevažovali autority katolické
církve. Proto někteří přestali chodit do kostela na mše svaté. Tvrdili, že duchovní zneužili víry pro
vlastní mocenské zájmy. Katoličtí duchovní je proto obviňovali z pokusu o rozvrat křesťanské
morálky.
V Písmu svatém se můžeme dočíst: „Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte
vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“ Leviticus 19:31 A na jiném místě bible
se dočteme, že vyvolávání duchů je zlé počínání, že se takový člověk pouští na velmi tenký led.
Najdeme zde doporučení: „Hledejte pravdu, jen ta má moc vás osvobodit od zlého. Máte-li potíže
s démony, pravda vás osvobodí. Cesta ven existuje, chcete-li se opravdu zajímat, najdete ji.“
Český profesor filosofie Emanuel Rádl (1873 – 1942) charakterizoval duchaře jako lidové hnutí
plné laiků a podvodníků a spiritismus popisoval jako bulvární „stolečkovou“ zábavu, na které
vydělávají pouze podvodníci.
V dnešní pohnuté době je spiritismus téměř zapomenut a je považován spíše za dětskou
neškodnou hru. Občas nás v noci vystraší „poltergeist“, takzvaný harašící duch, který má na
svědomí v některých staveních noční klepání, vrzání, pohyb nábytku, strašidelné zvuky, což v nás
vyvolává nepříjemné pocity, že v domě straší.
Klasickému duchaření se v dnešní moderní době již téměř nikdo nevěnuje a je to dobře, neboť
při těchto seancích se lidé dostávají do sféry rizikového nevědomí. Tento stav ještě není dostatečně
probádán, jsou věci mezi nebem a zemí, o kterých ještě moc nevíme. Je však dokázáno, že
dlouhodobé neodborné provozování černé magie způsobovalo u lidí časté psychické poruchy.
Naopak hypnóza v rukou odborníků dnes patří mezi seriózní psychologické léčebné metody,
kdy jsou při terapiích léčeny a odstraňovány nepříjemné panické poruchy a psychosomatické
potíže. Při hypnóze se pacient dostane do stavu podobnému spánku, který uměle navodí lékař
hypnotizér. Hypnotizovaný pacient je v tomto stavu otevřeného podvědomí snadno ovlivnitelný a
toho je využíváno při léčbě hysterie, koktavosti, nočního pomočování dětí, nezvladatelné trémy,
stresu a úzkosti, tiků, poruchy spánku a jiných potíží.
A na závěr článku ještě jeden tip na nedělní výlet. V novopackém muzeu je velká výstavka
medijních kreseb, které při spiritistických seancích i samostatně v ústraní malovala média. Když
vezmeme v úvahu, že tyto nádherné a občas i velmi podivné a éterické kresby malovali v transu
lidé, kteří se kreslení nikdy před tím nevěnovali, měli často jen základní vzdělání a udřené ruce od
těžké práce, zůstaneme stát před těmito výtvory v němém úžasu. Některé kresby mají pravidelné
tvary, jako by to někdo obkresloval podle šablony. Jiné obrázky mají mimozemská vesmírná témata
a jsou bohatě barevně vyzdobeny. Tato výstavka obrázků je skutečně unikátní a patří mezi
nejvýznamnější medijní výstavy v Evropě. Vřele doporučuji muzeum v Nové Pace navštívit.
Milan Jiřišta
Použitá literatura:
Státní archivy v Zámrsku a v Semilech
Kozák, J., (2003): Spiritismus – zapomenutá významná kapitola českých dějin, Praha
Bařina, M., (2004): Spiritismus v Podkrkonoší, Nová Paka
Škorpíková, N., (2010): Moderní český spiritismus, DP Brno
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Soutěž: Znáte Peřimov?
Protiepidemická opatření vyhlášená vládou omezila náš pohyb na několik týdnů na katastr naší
obce a možná jsme si tak mohli lépe uvědomit, kam Peřimov sahá a co zajímavého se zde nachází.
Pokud si myslíte, že naši malou vesničku znáte, vyzkoušejte si svoje znalosti následujícím kvízem.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Strážník je nejvyšším bodem naší obce a této výšky zřejmě nedosahují ani nejvyšší body
všech sousedních obcí. Jeho nadmořská výška je
a) 510 m n. m.
b) 602 m n. m.
c) 610 m n. m.
d) 629 m n. m.
I přes nízký počet obyvatel je Peřimov oproti např. Horní či Dolní Sytové nebo Kundraticím
samostatnou obcí. Všichni víme, že Peřimov sousedí se Mříčnou. Víte však, která obec nemá
s katastrem Peřimova společnou hranici?
a) Víchová nad Jizerou
b) Košťálov
c) Jilemnice
d) Háje nad Jizerou
V odlehlejších částech Peřimova nalezneme i zajímavé
skalní útvary tvořené melafyrem (obr. 1). Kde můžete na
tuto miniaturní skalní bránu narazit?
a) nedaleko vrcholu Strážník (mapa, bod 1)
b) poblíž Jizery Na Vápence (mapa, bod 2)
c) pod roubenkou Na Skali, čp. 76 (mapa, bod 3)
d) v bývalém lomu V Končinách na severu obce
(mapa, bod 4)
Na vlak jsme to měli vždycky „přes kopec“, nejblíže buď
do Jilemnice nebo do Horní Sytové. Železniční trať
Martinice – Rokytnice nad Jizerou přes naši obec
a) vede a tvoří asi kilometrovou severní hranici
b) vede, ale asi jen 200metrovým úsekem
c) nevede, ale vedla v době protektorátu
d) nevede a nikdy nevedla.
V době, kdy zdrojem energie byla zejména tekoucí voda, se stavěly na řekách a potocích
vodní mlýny. Nejinak tomu bylo i v Peřimově. Víte, kolik jich zde v minulosti existovalo?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
Peřimovská desítka odstartovala poprvé před více jak 40
lety. Zatím poslední závod v roce 2019 byl v pořadí
a) 35. ročník
b) 36. ročník
c) 37. ročník
d) 38. ročník.
Zřejmě nejmajestátnější strom Peřimova se nachází nad
silnicí nedaleko nové roubenky čp. 157 v místě zvaném
Pod Slepičárnou (mapa, bod 5). Jedná se o
a) jasan ztepilý
b) dub letní
c) dub zimní
d) lípu srdčitou.
Jedna z nejkrásnějších lomenic (obr. 2, foto V. Jiřišta)
upoutá svojí výzdobou. Jaké číslo popisné tato chalupa
nese?
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Most přes Jizeru spojil oba břehy před přibližně 110 lety a po právu je
kulturní památkou ČR. V době svého vzniku to byl nejdelší
železobetonový most v Čechách, ale údajně měl i jedno evropské
prvenství. Víte jaké?
10) A možná nejtěžší otázka na závěr: Na štítu jednoho peřimovského
domu nalezneme zajímavý reliéf čtyřlístku (obr. 3). Víte, jak se
jmenoval poslední obyvatel tohoto domu, který zde trvale žil?
Napovíme, že reliéf je dobře viditelný z veřejně přístupného místa.
9)

Odpovědi spolu s vaším jménem, příjmením a adresou zasílejte na mailovou adresu
obec.perimov@tiscali.cz nejpozději do 30. června 2021, do předmětu zprávy uveďte SOUTĚŽ.
Zadání soutěže spolu s odpovědním formulářem bude zveřejněno i na webových stránkách obce:
www.obecperimov.cz Nemůžete-li zaslat odpovědi elektronicky, lze odevzdat lístek s vašimi
odpověďmi na OÚ. U otázek 1) – 7) je z nabízených odpovědí vždy pouze jedna správná. Při
rovnosti bodů rozhoduje čas odeslání (odevzdání) odpovědí.
Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne vyhlášení výsledků v létě při vhodné
příležitosti. Úspěšné řešitele zveřejníme v letním čísle Zpravodaje a vítězové se mohou těšit na
zajímavé ceny věnované OÚ!
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Společenská kronika
Jubilea v roce 2021 (jubilejní věk 70, 75, 80, 85 …):
96 let:
Marie Enochová (3. 11. 1925), čp. 20
80 let:
Iva Voňková (15. 1. 1941), čp. 39
Zdeněk Zemánek (30. 1. 1941), čp. 7
Jiří Jiřišta (20. 11. 1941), čp. 52

75 let:
Miloslav Franc (9. 2. 1946), čp. 127
Bohuslava Holubcová (15. 4. 1946), čp. 83
Josef Paclík (17. 12. 1946), čp. 102
70 let:
Josef Budín (13. 3. 1951), čp. 135
Vladimír Jiřišta (8. 7. 1951), čp. 138

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.
Linda Vokřínková (14. 9. 2020), čp. 152
Pavla Vokřínková (14. 9. 2020), čp. 152
Lubomír Jiřišta (7. 12. 2020), čp. 3
Klára Jiřištová (7. 12. 2020), čp. 3
Odstěhovaní:
Martin Jiřišta (15. 1. 2020), čp. 69
Jana Menčíková (18. 4. 2020), čp. 147
Jakub Jirouš (10. 6. 2020), čp. 147
Kateřina Chlumová (29. 7. 2020), čp. 68
Michal Kop (14. 8. 2020), čp. 136
Miluše Hlávková (7. 12. 2020), čp. 107
Šárka Kurfiřtová (7. 12. 2020), čp. 107

Pohyb obyvatelstva v roce 2020:
Narození:
Jakub Novák (24. 4. 2020), čp. 10
Lucie Hylmarová (31. 7. 2020), čp. 96
Úmrtí:
Karel Fejkl (17. 9. 2020), čp. 2
Přistěhovaní:
Jan Strnádek (6. 1. 2020), čp. 136
Vendula Strnádková (6. 1. 2020), čp. 136
Petr Mánek (3. 2. 2020), čp. 163
Petr Vokřínek (14. 9. 2020), čp. 152
David Vokřínek (14. 9. 2020), čp. 152

V průběhu roku 2020 se počet obyvatel Peřimova zvýšil z 265 na 268.
24. 2. 2021 zemřela ve věku 77 let paní Bohumila Janoušková. Vychovala dvě děti - Mílu a
Václava. V posledních letech ji trápily zdravotní problémy, ale díky obětavé péči manžela jí bylo
umožněno dožít v kruhu rodiny. V našich vzpomínkách ji uvidíme na zápraží s vyšíváním nebo
knížkou a ti starší si jistě vzpomenou na její lásku k divadlu a divadelní role, které ztvárnila
v místním ochotnickém spolku.
Jitka Mihoková

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Zdarma pomáháme rodinám s dětmi do 18 let na
Jilemnicku, které se dostaly do nepříznivé sociální situace.
Pomůžeme například
• s řešením vzdělávacích a výchovných potíží dítěte ve
škole (nastavíme s rodinou přípravu do školy, pomůžeme s
vysvětlením učiva, rozvineme zvládání agrese a sociální
dovednosti dítěte, podpoříme začlenění dítěte do kolektivu,
pomůžeme najít společnou řeč mezi rodičem a dítětem)
• s řešením dluhů a finančních problémů (pomůžeme
promyslet rodinný rozpočet, hledat zaměstnaní, požádat o
podporu, vyjednávat s institucemi a najít cestu z dluhů)
• s řešením výpovědi z bytu a vyhledáním bezpečného
bydlení pro vás a vaše děti
Nebuďte ve svých problémech sami a obraťte se na sociálně aktivizační službu pro rodiny
s dětmi v Jilemnici.
Kontakt: 733 783 460, sasj.svetlo@diakonievr.cz, Dolení 64, Jilemnice
Zpravodaj OÚ Peřimov, tel.: 481 543 264, obec.perimov@tiscali.cz, www.obecperimov.cz
Uzávěrka 28. 3. 2021, počet výtisků 165, neoznačené texty a fotografie Mojmír Zemánek.
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