ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

Střípky ze mlejna
Tuto rubriku bychom chtěli věnovat zajímavým lidem, kteří tu prožili život, a
událostem, které jsou zaznamenány v kronice nebo se předávají ústně z generace na generaci.
Chceme, aby tato stránka přinášela i informace neúřední, zdánlivě nedůležité, avšak zprávičky
či „střípky“ pro potěšení, zavzpomínání, pobavení a možná i poučení. No a kde jinde je získávat
než ve „mlejně“, které tu byly dokonce tři. O tom ale až příště. Dnes začínáme pohledem do
nejstarších dějin naší obce...
Z nejstarších pramenů
První písemná zmínka o naší obci pochází z počátku 17. století v podobě slova
„Perţimow“, kdy vesnice patřila ke hradu Kumburku. Roku 1654 se v prvním úplném soupisu
poddanského majetku (tzv. Berní rula) připomíná „Perţinow ves“, o rok později v matrice
v Horní Branné opět jako „Perţimow“ a v roce 1662 v téţe matrice jako „Perzinow“. Ve farních
zápiscích mříčenských je roku 1713 zmiňována naše obec „1/4 míle od Mříčné vzdálena o 254
duších, náleţející ke kostelu ve Mříčné“. Ještě dříve patřil Peřimov k Jilemnici, odkud k nám
docházel kněz. Roku 1765 je uváděn název „Pelrţimow“, roku 1785 „obec Perţimow“ a v roce
1790 „Perţinow“. V této době patřila obec podle Riegrových „Materialien“ stále k panství
Kumburskému (podobně jako např. Jičín) a měla uţ 63 domů o 308 obyvatelích, z toho 151
muţů a 157 ţen. Znamená to tedy, ţe před 200 lety měla naše obec oproti současnosti přibliţně
poloviční počet domů, ale o polovinu více obyvatel neţ dnes! Z knihy cti (tzv. zlatá kniha školní)
se také dočteme, ţe v letech 1791 a 1793 proběhly v Peřimově první školní inspekce, tzv.
vizitace. Z toho vyplývá, ţe se zde vyučovalo uţ před více jak dvěma sty lety, ačkoliv školu jsme
ještě neměli. O tom ale podrobněji aţ někdy příště…
Na závěr poznamenejme, ţe název naší obce bez spřeţek, tedy „Peřimow“, se
vyskytuje poprvé aţ v roce 1835.
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I. ročník

Z údajů okresního archivu v Semilech a Pamětní knihy obce Peřimova sestavil –mz-.
Silák Zlatník
V čísle 11, které dnes jiţ není, ţil mladík, neobyčejný silák, jménem Zlatník. Kdyţ
chytali na vojnu, utekl, ale byl chycen v Mříčné v Šírově statku a svázán na rukou i na nohou.
Ţádal, aby neţ jej odvedou, mohl se rozloučiti s matkou. Kdyţ k němu přišla, zpřetrhal pouta,
utekl, a od té doby měl od vojny pokoj. Jednou nesl z Jičína 5 věrtel hrachu a jáhly. Odpočinul si
jednou a to na „Klepandě“ pod Kumburkem. Šel s ním skoták, který nesl 2 čtvrce čočky. Hocha
bolely nohy a čočka jej také tíţila. Zlatník naloţil si na záda tuto čočku i s chlapcem a všechno
přinesl šťastně do Peřimova. Nasekal obilí za 2 sekáče, namlel ţita za 4 mlatce.
Jedenkrát pomáhal řezníkům na poráţce a býka udeřil perlíkem aţ kladivo zůstalo
v lebce býkově a řezníci nemohli je vytáhnouti.
Jindy sedlák jeden vezl sáh dříví párem volů. Zabředli do bahna a vůz nemohli na
ţádnou stranu vytáhnouti. Zlatník vlezl pod vůz, nazvedl jej, voli zabrali a náklad vytáhli.
V jednom statku zvedali strop.Zlatník přišel „na pobyt“ a pomohl jim: stoupl na „krček“
a hlavou zvedl strop aţ křičeli: „Dost, dost!“
Vyprávění F. Dlaboly, č.p. 17, zaznamenané prvním kronikářem F.Kosinou v Pamětní
knize obce Peřimova.
Zpravodaj OÚ Peřimov Uzávěrka 10. 2. 1999 Cena: zdarma Počet výtisků 130
 Veškeré příspěvky a připomínky můţete zasílat na adresu: Mojmír Zemánek, Peřimov 7 
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Peřimov, 60. léta

Váţení spoluobčané,
dostáváte do rukou první číslo našeho Zpravodaje. Za hlavní úkol jsme si vytknuli
zlepšení informovanosti všech Peřimováků i chalupářů a tím snad i oţivení a zpříjemnění ţivota
v naší malé obci. Naše představa je taková, ţe by tento list mohl vyjít čtyřikrát do roka podle
moţností a potřeb obecního zastupitelstva i Vás občanů.
Kaţdá takováto aktivita by ale byla marná, kdyby vycházela pouze z jedné strany.
Věříme však, ţe občané pochopí tento Zpravodaj jako příleţitost, jak mohou sami ovlivnit dění
v místě, kde ţijí. Byli bychom tedy rádi, kdybyste se Vy sami obraceli se svými názory,
připomínkami, návrhy, radami i kritikou na nás, členy obecního zastupitelstva.
Vaše příspěvky rádi otiskneme.
OZ Peřimov
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Z obecního úřadu

Společenská rubrika

Složení obecního zastupitelstva:

Úřední hodiny:

Ladislav Horáček – starosta
Bohuslava Holubcová - místostarostka
Dagmar Paclíková – komise revizní a finanční
Jana Marková - komise revizní a finanční
Jana Pajkrtová – kulturní komise
Vladimír Jiřišta – stavební komise
Mojmír Zemánek – stavební komise

pondělí, středa


15 – 18 h

0432 / 543 264

Zhodnocení minulého volebního období:
1) Oprava cest (od Lukšů po Zemánkovi – asfalt, od Lukšů po Paclíkovi – vápenec)
... 320 tis. Kč
2) Oprava poţární zbrojnice ... 60 tis. Kč
3) Nové stolky a lavičky u klubovny ... 45 tis. Kč
4) Vykoupení pozemků u pomníku s vjezdem na most před školou, pozemek pro čekárnu
u školy, parcela po Kolářově hospodě s cestou na mostek u Krůfů
5) Rekonstrukce mostu přes Jizeru (zábradlí, patníky, římsa, odpočívadla)
... hrazeno z fondu kultury a okr. správou silnic .... celkem cca 3.2 mil. Kč
6) Zajištění dokumentace na rekonstrukci elektrické sítě a osvětlení
7) Zajištění pozemků pro výstavbu rodinných domků na Klimentově louce (u „Skalských“)
8) Zavedení odpadového hospodářství (Firma Matoušek Jilemnice zajišťuje kaţdý pátek
vyváţení popelnic i pytlů s odpadem umístěných podél silnice a v létě i na cestě od
Krůfových po Lukšovi)
Ladislav Horáček
Rozpočet obce na rok 1999 (údaje jsou v tisících):
Náklady:
Výdaje:
dopravní obsluţnost
19
daňové
odvoz odpadů
10
dotační
oprava osvětlení
50
ostatní
protahování cest
5
SDH
30
výdaje celkem
školné
65
rekonstrukce hřiště
100
výročí občanů
5
telefony
10
správa OÚ
150
kultura
14
tělovýchova
10
oprava mostu u č.p. 132
50
cesta ke stavebním parcelám 100
voda pro stavební parcely
100
urbanist. studie a POV
72
výdaje celkem

605
168
17
790

Začínáme ohlédnutím za rokem 1998...
Přistěhovali se...
Milena Kurucová, č.p. 98
Dita Kurucová, č.p. 98
Alena Brýdlová, č.p. 67
Kateřina Brýdlová, č.p. 67
Miroslav Neuman, č.p. 67

Odstěhovali se...
Zdenka Lukešová, č.p. 93
Petra Brandová, č.p. 2
Zdenka Jiřištová, č.p. 130
Pavel Fejkl, č.p. 2
Martina Fejklová, č.p. 2
Danuše Krausová, č.p. 78

Narození
Alţběta Zemánková, 2.7.98, č.p. 7
David Šenkýř, 26.12.98, č.p. 134

Úmrtí
Jan Šádek (1921), 17.3.98, č.p. 56
František Tichý (1926), 5.6.98, č.p. 1
Boţena Václavíková (1924), 3.9.98, č.p. 83
Vladimír Lukeš (1923), 3.10.98, č.p. 34
Dušan Šlakovský (1950), 25.10.98, č.p.135

Rozhovor
Pan Ladislav Horáček byl již potřetí zvolen starostou obce. Není náhoda, že první
otázky jsou adresovány právě na něho...
Co si slibujete od tohoto Zpravodaje?
Slibuji si dobrou informovanost občanů a chalupářů o práci obecního zastupitelstva, lepší
vzájemnou spolupráci při zvelebování obce a téţ moţnost poukázat na chování některých
občanů, kteří nedodrţují dobré sousedské vztahy.
Co považujete za největší úspěch v minulém volebním období?
Občané naší obce prokázali občanské uvědomění, zúčastnili se volebního aktu ve velkém počtu
(téměř 80%) a mají zájem zvelebovat svůj domov, obec a stát.
A co bude nejdůležitějším úkolem pro období následující?
Bude potřeba dobudovat kvalitní povrch na obecních cestách, instalovat novou energetickou síť
s osvětlením, dokončit rekonstrukci mostu přes Jizeru, upravit hřiště a vybudovat zde dětský
areál, provést nové nátěry na klubovně atd. Dlouhodobým úkolem by mělo být zapojení naší
obce do projektu obnovy venkova.
Na co může být naše obec nejvíc pyšná? Co by nám mohly okolní obce závidět?
Často jezdím autobusem a slyším, jak cestující obdivují „naše chaloupky české“. Za jejich
pečlivou údrţbu bychom měli jejich majitelům poděkovat. Dobré je také to, ţe v naší obci
nemáme problém s nezaměstnaností ani se závaţnými trestnými činy.
Je něco, co se v minulém volebním období příliš nepovedlo?
Asi jsme byli příliš benevolentní v moţnostech likvidace domovního odpadu, protoţe
přistavených kontejnerů vyuţívali i cizí občané. Nyní nám zbývá přesvědčit všechny občany, ţe
pokud nechceme mít v naší pěkné obci černé skládky, je nezbytné zavedení popelnic nebo
pytlů na odpady. Jiná cesta není, protoţe zodpovědnost padá nejen na obec, ale na kaţdého
občana.
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