ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU
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PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře

XXIII. ročník

Vítání nových občánků, 6. 11. 2021, foto: A. Zemánková.

Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Peřimov,
ani jsme se nenadáli a máme opět konec roku nadohled. Bohužel musíme konstatovat, že nás opět
trápí covidová situace a i v naší obci přibývá pozitivních občanů. Všem přejeme lehký průběh a
brzké uzdravení.
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o změně dodavatele elektrické energie a těšili se
na úsporu, to se ovšem kvůli ukončení činnosti nového dodavatele nestane a obec se vrátila opět
ke společnosti ČEZ.
Obec obdržela rozhodnutí Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci, ke kterému
se společně s ZD Mříčná Peřimov odvolala ohledně nesouhlasu s provedenou opravou chyby
v katastrálním operátu. Z rozhodnutí vyplývá, že se nesouhlasu nevyhovuje, hranice pozemků
bude upravena dle návrhu p. MUDr. Jana Válka.
Ale máme i pozitivní výsledky, po soudním jednání pojistné události byla obci nahrazena škoda
způsobená na veřejném osvětlení. Bylo zhotoveno zastřešení odpadových stanovišť, byla
podepsána smlouva na spolufinancování sociálních služeb pro rok 2022, říjnové volby proběhly
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bez komplikací, pro děti se podařilo uskutečnit drakiádu, historicky poprvé jsme slavnostně přivítali
nové občánky obce.
V plánu máme ještě uskutečnit předvánoční setkání s ohňostrojem a s divadelním
vystoupením našich dětí pod vedením p. Milana Jiřišty, který i v letošním roce daroval obci vánoční
strom, moc děkujeme! Na setkání, které se uskuteční 11. 12. 2021, jste všichni srdečně zváni. Děti
5. prosince navštíví Mikuláš s nadílkou od OÚ.
Dostává se k vám návrh rozpočtu pro rok 2022, kde se počítá s rekonstrukcí střechy na
klubovně, s přípravou projektové dokumentace pro výstavbu nové požární zbrojnice. Pan Vojtěch
Šrut nejdříve vyhotoví vizualizaci, která bude diskutována s občany a SDH Peřimov.
V plánu je od 1. 4. 2022 zahájení svozu komunálního odpadu společností EKO Jilemnicko
s.r.o., firmě Marius Pedersen byla podána výpověď. Připomínáme, že od 1. 1. 2022 přichází
v platnost nová obecně závazná vyhláška a poplatek za odpad bude činit 700,- Kč na osobu.
Připomínky a dotazy k návrhu rozpočtu můžete uplatnit na OÚ nebo na veřejném zasedání dne
17. 12. 2021, kde se bude návrh rozpočtu pro rok 2022 schvalovat.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se aktivně zapojují a pomáhají při organizaci
obecních akcí a vykonávají pro obec činnosti přispívající k jejímu bezproblémovému chodu,
samozřejmě i našim hasičům, myslivcům a divadelníkům, kteří přispívají svojí činností ke
kulturnímu vyžití a zviditelnění obce Peřimov. MOC DĚKUJEME!!
Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků, příjemnou atmosféru v kruhu blízkých a hodně
zdraví, štěstí po celý nový rok 2022.
Vaše zastupitelstvo

Návrh rozpočtu obce Peřimov na rok 2022
v členění na závazné ukazatele (paragrafy)
Příjmy

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340

Příjmy celkem
DPFO
DPFO
DPFO
DPPO
DPPO-obec
DPH
Půdní fond
Odpad

1341
1342
1361
1381
1511
4111
4112
2122
3319
3612
3613
3631
3639
3725

Pes
Pobyt
Správní pop.
Hazard
Daň nem.
Transfery
Dotace správa
Železo
Záležitosti kultury
Byty
Nebyt. hosp.
Pojistné pl.
Prodej pozemků
Eko-kom

Rozpočet 2021
4,460.618,00
893.000,00
8.000,00
84.000,00
547.000,00
460.000,00
1,680.000,00
3.000,00
163.000,00
2.300,00
3.000,00
500,00
18.000,00
220.000,00
70.800,00
30.000,00
81.600,00
164.418,00

30.000,00
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Očekávané plnění
Návrh
2021 rozpočtu 2022
4,692.371,00
5,016.970,00
807.440,00
608.880,00
17.000,00
26.550,00
84.000,00
104.430,00
647.000,00
780.570,00
455.810,00
460.000,00
1,680.000,00 2.187.720,00
3.000,00
0,00
163.000,00
235.000,00
2.300,00
3.000,00
500,00
18.000,00
220.000,00
84.472,00
70.800,00
21.460,00
64.000,00
81.600,00
196.918,00
8.171,00
16.900,00
45.000,00

1.800,00
0,00
500,00
10.520,00
220.000,00
0,00
70.800,00
0,00
20.000,00
81.600,00
161.600,00
0,00
0,00
45.000,00

6310 Úroky
Výdaje

2212
2295
2310
2412
2413
3311
3314
3316
3319
3399
3419
3421
3612
3613
3631
3639
3722
3723
3725
3726
3745
4351
4359
4379
5213
5269
5512
5519
6112
6114
6171
6310
6402
6409

Výdaje celkem
Cesty
Dopravní obsl.
Pitná voda
Rozhlas
Rozhlas-ener.
Divadlo
Knihovna
Vydavatelská činnost
Kultura
Jubilea
Sportovní činnost
Využití volného času
Byty
Nebyt. hosp.
Veřejné osv.
Komunální služby
Odpad
Odpad
Odpad
Kompostování
Údržba zeleň
Pečovatelská
Sociální
Linka bezpečí
Rezerva
Morava
Požární och.
Požární och.
Zastupitelstvo
Volby
Místní správa
Peněžní popl.
Vratka volby
Daň obec

2.000,00
Rozpočet 2021
4,460.618,00
500.000,00
24.210,00
10.000,00
540,00
9.460,00
10.000,00
14.000,00
78.000,00
150.000,00
15.000,00
30.000,00
30.000,00
35.000,00
1,285.000,00
100.000,00
322.952,00
300.000,00
25.000,00
58.339,00
50.000,00
12.208,00
18.630,00
10.000,00
30.000,00
444.312,00
422.812,00
6.500,00
8.655,00
460.000,00

2,000,00
2.000,00
Očekávané plnění
Návrh
2021 rozpočtu 2022
4,692.371,00
5,016.970,00
302.688,00
220.000,00
24.210,00
24.210,00
10.000,00
50.000,00
540,00
540,00
14.460,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
14.000,00
14.000,00
29.415,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
44.000,00
44.000,00
35.000,00
20.000,00
1,487.652,00
1,500.000,00
100.000,00
100.000,00
239.852,00
350.000,00
392.000,00
500.000,00
25.000,00
15.000,00
210.600,00
58.339,00
50.000,00
50.000,00
260.000,00
12.208,00
15.000,00
18.630,00
11.084,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
38.000,00
40.000,00
1.000,00
444.312,00
444.312,00
31.000,00
531.500,00
662.964,00
6.500,00
7.000,00
8.655,00
16.860,00
455.810,00
460.000,00
J. Mihoková, místostarostka obce

Upozornění OÚ:
Všem dlužníkům připomínáme povinnost zaplatit poplatek za svoz a třídění odpadu za rok 2021!
Drobné chovatele upozorňujeme na nebezpečí ptačí chřipky.
Podrobnější informace najdete na svscr.cz.
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí: Upozorňujeme poplatníky, že na zdaňovací
období roku 2022 lze uplatnit pouze osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, ve znění od 1. 1. 2020. Osvobození podle tohoto paragrafu ve znění do
31. 12. 2019 nelze na zdaňovací období roku 2022 uplatnit a poplatníkům může vzniknout
povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.
Podrobnější informace naleznete na stránkách http://www.obecperimov.cz/.
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Drakiáda
V sobotu 16. října proběhl 2. ročník
peřimovské drakiády. Na Vrchách nad Peřimovem
se sešlo celkem 16 soutěžících se svými draky a
množství přihlížejících. Počasí vyšlo krásné, jen
ten vítr mohl foukat silněji…
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a kteří
pomohli celou akci zorganizovat.
Těšíme se na 3. ročník!
Foto: archiv OÚ

Volby
Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Z 211
voličů v naší obci se jich zúčastnilo 146, tedy nadprůměrných 69 %. Výrazně zvítězila koalice Pirátů
a Starostů, která má zejména díky Starostům v našem regionu silné postavení.
Název strany nebo hnutí
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
ANO 2011
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
KSČM
SPD
ČSSD
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
Otevřeme ČR normálnímu životu
VOLNÝ blok
Strana Zelených
Ostatní strany nezískaly žádný hlas.

platné hlasy
49
33
32
6
6
5
5
3
3
2

34,02 %
22,91 %
22,22 %
4,16 %
4,16 %
3,47 %
3,47 %
2,08 %
2,08 %
1,38 %

Vítání občánků
V sobotu 6. listopadu proběhlo historicky první vítání nových občánků v Peřimově. Příležitost
to byla vskutku mimořádná – narození hned pěti dětí v průběhu několika málo měsíců se v naší
malé obci nepřihodilo již mnoho let.
Slavnost zahájila paní Iva Kobrová, pan starosta přednesl slavnostní projev k rodičům i dalším
příchozím a společně poté předali rodičům drobné dárky. O kulturní vystoupení a o výzdobu
klubovny se zasloužil divadelní soubor
pod vedením Milana Jiřišty.
A koho jsme tedy mezi námi přivítali?
Lucii Hylmarovou (31. 7. 2020), čp. 96
Štěpánku Strnádkovou (27. 6. 2021),
čp. 136
Emu Bartoňovou (13. 7. 2021), čp. 98
Adélu Gejdošovou (18. 8. 2021), čp. 89
Davida Josefa Zapadla (14. 9. 2021),
čp. 150
Děkujeme všem, kteří se na přípravě
a průběhu celé akce podíleli, rodičům a
jejich dětem přejeme šťastný a
spokojený život v naší obci a věříme, že
se podobná slavnost bude konat častěji.
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Mikuláš
Vážení přátelé,
divadelní kroužek Strážník ve spolupráci s Obecním úřadem
v Peřimově připravuje na 5. prosince putování Mikuláše,
andělů a čertů po naší obci. Vyrazíme po setmění a do 20.
hodiny by měly být dárky rozdané. Protože nás stále a
neúnavně straší covid–19, domluvil by Mikuláš Vašim
zlobivým dětem pouze před vchodem do Vašeho domu v
bezpečné zdravotní vzdálenosti. U těžších případů by si
přizval na pomoc i čerty, kteří budou vždy opodál.
Navštívíme všechny peřimovské rodiny, kde máte malé
děti do deseti let, pro které již tradičně připravil obecní úřad
sladké dárky.
Máte-li zájem, abychom navštívili i Vás, kde máte děti již
starší, napište, prosím, objednávku na Pavla Klímu, tel. 604
296 031.
Tyto služby poskytujeme zdarma z lásky k bližnímu.
Divadelní kroužek Strážník a OÚ Peřimov
Na fotografii mikulášská sestava v roce 2018.

Založení zemědělského družstva v Peřimově
V tomto čísle přinášíme slíbené povídání o zemědělském hospodaření v Peřimově po roce
1948. Vzhledem k rozsahu celého textu otiskneme další části v příštích číslech Zpravodaje.
Historie vzniku zemědělských družstev v českých zemích sahá až do období konce 19. století.
V roce 1896 byla založena Ústřední jednota českých hospodářských společenstev v Království
českém v Praze. Postupně vznikala početná družstevní síť. Soukromí zemědělci tak měli možnost
prostřednictvím družstev nakupovat vše, co potřebovali pro své hospodářství, a zároveň přes tato
družstva prodávali své hospodářské výdobytky.
Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 se zemědělské družstevnictví úspěšně
rozvíjelo. V roce 1921 byl založen vrcholný orgán celého zemědělského družstevnictví
Centrokooperativ, který zastupoval a hájil družstevní zájmy na veřejnosti doma i při zahraničních
obchodech. Celé meziválečné období bylo naše zemědělství spolehlivou zárukou potravinové
soběstačnosti státu. Průběžně docházelo k modernizaci techniky pro zemědělské práce a ke
zvyšování životní úrovně venkovského obyvatelstva. Všechna tato družstva byla postavena na
nedotknutelnosti soukromého majetku zemědělců a respektování a podpory soukromého
hospodaření.
Politický vývoj po roce 1948 vedl mnohdy i k násilnému a nedemokratickému zrušení činností
všech dobře fungujících družstev v zemi. V roce 1949 bylo zákonem stanoveno vytvoření nového
typu výrobních zemědělských družstev, tzv. Jednotných zemědělských družstev. A tak postupně
docházelo k socializaci soukromých zemědělců. Nově vzniklá družstva se podrobovala direktivně
plánovacímu systému v oblasti výroby i ve státním výkupu hospodářských plodin. Mnohem
náročnější to však měli hospodáři, kteří zpočátku odmítali do družstva vstoupit. Dostali na základě
své výměry luk a orné půdy za úkol nahospodařit na povinné státní dodávky občas těžko splnitelné
množství obilí, lnu, brambor, hovězího a vepřového masa, mléka či vajec. A pokud dodávky neplnili,
dostali finanční pokutu a nálepku rozvracečů republiky. Přesto bylo zpočátku mnoho soukromých
zemědělců, kteří se bránili tomuto združstevňování. A tak tomu bylo i v Peřimově.
Někteří prozíravější hospodáři v zakládání družstva viděli jistý pokrok a výhody větší možnosti
společného nákupu a společného sdílení moderní zemědělské techniky, konec velké dřiny a
pohodlnější kolektivní práci v rostlinné i živočišné výrobě. Vstoupili bez většího přemlouvání a
přesvědčování. Jiní se bránili vstupu do družstva, protože si uvědomovali možnosti ztráty svobody
a svobodného samostatného rozhodování při každodenní práci.
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Již na podzim v roce 1950 chodili nejméně ve dvojicích okresní agenti po všech zemědělcích
nejen v Peřimově a přesvědčovali je o nutnosti založení zemědělského družstva. Počáteční odpor
ke vstupu byl velký. Zejména hospodáři s větší výměrou zemědělské půdy, kteří si za mnohdy
těžce uspořené peníze nakoupili nové stroje a měli je vložit do společného družstevního majetku,
by byli vlastně v nevýhodě proti hospodářům, kteří měli peníze uspořené a do družstva vkládali
často zastaralou a téměř nepoužitelnou zemědělskou techniku. Okresním náborářům se přesto
podařilo 10. 5. 1951 ustavit přípravný výbor, jehož předsedou byl zvolen Josef Vít, čp. 99 a
místopředsedou Josef Lukeš, čp. 75.
Na jaře roku 1951 se přípravnému výboru podařilo založit Družstvo I. typu. Jeho prvním
předsedou byl zvolen Jaroslav Sucharda, čp. 12. Za několik měsíců převzal vedení družstva Adolf
Novotný, čp. 46. Do tohoto družstva vstoupili dobrovolně pouze tři větší zemědělci v obci: Josef
Vít, čp. 99, František Soukup, čp. 93 a Marie Vítová, čp. 101. Do družstva však vstoupilo téměř 20
chalupníků s menší výměrou pozemků.
Družstevníci si na sebe těžko zvykali a učili se pracovat ve skupinách. Docházelo mezi nimi
k častým střetům a neshodám. Okresní agenti však usilovali o to, aby do družstva vstoupili všichni
soukromí hospodáři a to se jim podařilo v létě roku 1952, kdy až na malé výjimky do družstva
vstoupili všichni peřimovští hospodáři.
Mohlo tak být založeno Zemědělské družstvo II. typu. Do družstva mimo jiné odmítali vstoupit
František Harcuba, čp. 77 a Miloslav Franc, čp. 127. Na nátlak Okresní zemědělské správy byli
veřejně pranýřováni oběžníkem MNV Peřimov.
Nutno však připomenout historickou objektivní pravdu, že Okresní zemědělská správa
v Jilemnici a stranické orgány vždy volily mírné formy přesvědčování. V Peřimově ani v sousední
Mříčné, kde bylo hospodářů s výměrou přes 20 ha o poznání více, nikdy nedošlo k násilnému
jednání, jak bylo možné vidět v některých obcích v Čechách i na Moravě. Přesvědčovací komise
rády používaly i nátlak psychický. Bylo od nich možné často slyšet: „Nevstoupíte-li do družstva,
třeba nebudou mít vaše děti šanci dostat se na střední či na vysokou školu! Přeci jim nebudete stát
ve štěstí?!“
Tak tomu bylo i u jednoho peřimovského hospodáře, který měl dvě chytré a nadané děti a kvůli
nim přihlášku do družstva po opakovaných návštěvách agentů a neustálém „přesvědčování“ se
svojí ženou podepsal. Několik týdnů předtím se ovšem se svými dvěma sousedními sedláky
dohodli, že do družstva nevstoupí. Když se tito sedláci dozvěděli, že soused přesvědčování podlehl
a přihlášku do družstva podepsal, posilněni alkoholem ho jednoho podvečera navštívili a
nevybíravě slovně napadli. Kdyby je zažaloval, dopadli by bledě, neboť soudy takové excesy
posuzovaly jako rozvracení republiky. On si však tehdy nechal tento nepříjemný zážitek pro sebe.
Ustavující schůze JZD, které se zúčastnilo 42 členů, se konala 23. srpna 1952 U Křížků na
sále. Při volbě představenstva měla pětičlenná volební komise plno práce při sčítání hlasů
z volebních lístků, které byly rozdány již před schůzí. Předsedou byl v nepřítomnosti zvolen Jan
Mařas, místopředsedou František Dostál, jednatelem Vladimír Lukeš a pokladníkem
v nepřítomnosti Jan Šádek.
Zástupce ONV soudruh Tulách však měl k nepřítomným Janu Mařasovi a Janu Šádkovi vážné
připomínky, že mají dosud nevyjasněný vztah k socializaci vesnice a že tyto dva legálně zvolené
členy vedení ONV zcela určitě neschválí. Poté předložil předseda VO KSČ Michal Bachtík předem
připravenou kandidátku MNV Peřimov bez Jana Mařase a Jana Šádka, kteří se vládnoucí garnituře
znelíbili. Na této kandidátce byl za předsedu navržen František Dostál a místopředsedu Josef
Opočenský. Ostatní členové představenstva: Josef Hloušek, Václav Janoušek, Stanislav Lukeš,
Miloslav Franc, Karel Kocourek, Josef Václavík, Miloslav Jiřišta, Stanislav Opočenský, František
Lukeš, Vladimír Lukeš, Adolf Novotný, Ladislav Horáček, Oldřich Lukeš, Josef Lukeš, Vladimír
Dlabola a Josef Vít.
Při novém hlasování byla kandidátka 30 hlasy zvolena a peřimovské družstvo mělo nové
vedení s požehnáním od Okresního národního výboru v Jilemnici. Schůze končila ve dvě hodiny
ráno.
Inženýři z okresní zemědělské správy přijeli pracovat na scelování malých políček, rozorávání
mezí a také pomáhali zajišťovat včasnou přípravu polí pro osetí ozimého obilí. Osetí ozimů bylo již
prováděno společně v pracovních skupinkách.
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Zároveň bylo dne 20. 5. 1952 v obci oficiálně zrušeno dosavadní Družstvo pro rozvod elektřiny
a mechanizaci zemědělství. Veškeré strojní vybavení v hodnotě 51.450,- Kč převzalo JZD. Za
družstevní finance byly zakoupeny nové zemědělské stroje: první samovazač za 20 tisíc korun a
vyorávač brambor za 7 tisíc korun. Byla zakoupena dobytčí váha za 5 tisíc korun a instalována u
stodoly v čp. 34.
Za 15 tisíc korun družstvo zakoupilo novou pračku na špinavé prádlo, která byla umístěna v čp.
94. Podle vyvěšeného pořadníku na informační tabuli tak mohli družstevníci snadněji a pohodlněji
vyprat své od těžké práce propocené pracovní oděvy.
Také obilí na setí, brambory na sadbu a hnojivo zakoupili družstevníci z družstevní pokladny.
Na tyto položky bylo vynaloženo 86 tisíc korun.
V roce 1952 byly na ustájený skot v jilemnickém okresu zavlečeny infekční nemoci kulhavka a
slintavka. Byly řešeny případy nákazy v Roztokách a v sousední obci Dolní Sytová. Peřimovští
soukromí zemědělci i družstevníci museli provádět dezinfekce stájí a myslivci měli za povinnost
zastřelit
všechny
potulné psy, kteří se
v peřimovském katastru
objeví. Tyto nemoci,
které jsou přenosné i na
člověka, se naštěstí
Peřimovu vyhnuly.
25. června 1952
byla
v jilemnickém
týdeníku ONV Nová
horská ves otištěna
výzva
k boji
proti
americkému brouku mandelince
bramborové.
Žák
jilemnické střední školy
nalezl na lněném poli,
kde byly v předešlém
roce
pěstovány
brambory,
jeden
Peřimovská delegace na Okresní letní slavnosti v Hrabačově 7. září 1952.
exemplář
tohoto
nenasytného brouka, což
uvedlo do pohotovosti četné hledací party družstevníků, žáků ze škol či dělníků z továren. Zejména
děti svým hromadným a nešetrným pohybem na polích způsobily často větší škody na zeleni než
mandelinky.
V tomto článku od neznámého autora se také můžeme dočíst zaručenou informaci, že
americká letadla shazovala brouky nad svrchovaným územím Německé demokratické republiky a
že dokonce u nás na Karlovarsku byly nalézány celofánové sáčky, kdy v každém bylo 10 těchto
nebezpečných brouků. Že by dárek od amerických imperialistů?
Ve stejném týdeníku ze 17. července 1952 se můžeme dočíst, že americký brouk byl kromě
Jilemnice nalezen též v Horní Rokytnici a ve Mříčné. V celém jilemnickém okrese byly nařízeny
hledací akce. Bramborová pole byla kontrolována vždy jednou týdně. Kdo se odmítl zúčastnit
hledacích akcí, byl považován za reakcionáře a přívržence západních imperialistů.
Postupně se mandelinka rozšířila do Zálesní Lhoty, Kruhu, Poniklé, Harrachova a Valteřic. Na
polích, kde byla mandelinka objevena, měli hospodáři použít DDT, které zemědělcům dodával stát
zdarma. Bylo doporučeno použít 40 kg na jeden hektar. Družstevníci používali DDT i preventivně
na svých záhumenkových políčkách osazených brambory. Mnoho polí tak bylo po nějaký čas
otráveno silně karcinogenní látkou, což zemědělci nemohli v dané době ani tušit.
7. září 1952 proběhla v Hrabačově Okresní letní slavnost, která byla zároveň přehlídkou
splněných úkolů našeho průmyslu i zemědělství. V okresním týdeníku Nová horská ves z 11. září
1952 se můžeme dočíst, že mezi 36 družstvy v jilemnickém okrese se Peřimov v dodávce obilí se
105,4 % umístil na velmi pěkném 4. místě, a tak bylo co slavit.
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Peřimovští družstevníci se letní slavnosti zúčastnili v hojném počtu. Josef Lukeš z čp. 75
vytvořil alegorický vůz s větrným mlýnem, Josef Opočenský čp. 66 do něj zapojil pár koní
s nablýskanými kšíry a na vůz nasedla peřimovská omladina. Děvčata se oblékla do slavnostních
krojů a někteří sedláci do Hrabačova vyrazili přes peřimovská Vrcha na koních. Byla to patrně první
tak velká poválečná mírová akce a zúčastnilo se jí mnoho lidí z celého jilemnického okresu.
10. září 1952 došlo v Peřimově k prvnímu rozorávání hraničních mezí a ke scelování polí.
Zmizely tak hranice, které byly často předmětem mnohaletých nesvárů a často i soudních sporů
mezi sousedními hospodáři.
Jarní práce na polích v roce 1953 prováděli družstevníci společně. Počasí přálo, a tak byly do
1. května zasety jařiny a do 10. května zasázeny brambory. Při těchto pracích často docházelo
k hádkám a k neshodám a vznikala mezi družstevníky občasná nepřátelství. Sena a otavu sušili
samostatně. Obilí se ještě podařilo sklidit a vymlátit ve skupinách. Také len sklidili společně.
Brambory si už sklízeli hospodáři sami na svém, přestože byly sázeny společně a sadba byla
zakoupena za peníze z družstevní pokladny. Ozimé obilí si už každý sel zase na svém. To
považovali mnozí družstevníci s menší výměrou polí za nespravedlivé a z družstva houfně
vystupovali. Tím bylo družstvo značně oslabeno, a hlavně mnozí členové družstva ztráceli přehled,
která úroda na polích je ještě družstevní a která už ne.
21. března 1954 na velmi rušné členské schůzi místního JZD za účasti 40 zemědělců došlo
k velkým dohadům, vzájemným výčitkám a nepřátelským slovním střetům. Dohadovali se kvůli
tomu, že se někteří flákají a jiní na ně dřou a že odměňování za odvedenou práci je nespravedlivé.
Tříhodinová schůze vedla k úplnému rozkladu družstva a jeho definitnímu zrušení. I konec schůze
byl velmi rušný. Družstevníci se přeli o nahospodařené peníze. Nakonec se moudře dohodli, že
celý obnos ze společné pokladny věnují hasičům na zakoupení požárního auta.
Dne 22. března 1954 se tak Peřimováci probudili do chladného rána bez jediného družstevníka
v obci.
Pokračování příště.
Milan Jiřišta

Společenská kronika
Dne 19. října 2021 zemřela
v požehnaném věku 93 let
peřimovská rodačka paní Dagmar
Řezníčková, roz. Strnádková,
z čp. 105 (foto 2018). Po
středoškolských studiích odešla za
úřednickou prací do Trutnova, kde
prožila celý svůj život. Pravidelně
se ráda vracela do peřimovské
rodné chaloupky. V Peřimově
měla mnoho přátel, kteří ji pro její
veselou a přívětivou povahu vždy
rádi viděli. Uměla pomoci i poradit
a byla znamenitou znalkyní
„starého“ Peřimova. Její syn
Vladimír (emeritní předseda Okresního soudu v Trutnově) o matku svědomitě pečoval společně se
dvěma svými syny, z nichž mladší Tomáš provedl zdařilou celkovou rekonstrukci babiččiny rodné
chalupy.
Kdo jste paní Řezníčkovou znali, věnujte jí, prosím, tichou vzpomínku.
Milan Jiřišta
Zpravodaj OÚ Peřimov, tel.: 481 543 264, obec.perimov@tiscali.cz, www.obecperimov.cz
Uzávěrka 28. 11. 2021, počet výtisků 165, neoznačené texty a fotografie Mojmír Zemánek.
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