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PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře

XXIV. ročník

Vážení spoluobčané,
chalupáři a příznivci obce
Peřimov,
dostává se k Vám první
letošní
číslo
našeho
Zpravodaje.
Musíme
konstatovat, že ani tento
rok pro nás nezačíná
v růžových barvách. Stále
sledujeme
covidová
opatření, která končí, která
zůstávají, učíme se žít
s novými
mutacemi
a
věříme, že nás očkování
ochrání
před
těžkým
průběhem nemoci. Do toho
k nám 17. 2. 2022 po
dlouhých 13 letech opět
dotekla velká voda. Tato
blesková povodeň vytopila
místní Klub, zatopila dětské
hřiště, byly spláchnuty
některé části komunikací a
vytopeny kůlny a dřevníky,
ale k větším materiálním
škodám
nedošlo.
Děkujeme
místním
hasičům (Jan Jiřišta, Petr
Holec, Luboš a Štěpán
Mihokovi, Pavel Klíma) za
prvotní úklid Klubovny,
rodině Holubcových za
finální
úklid
vnitřních
prostor a firmě p. Hanuše
za
rychlou
opravu
Tři králové v Peřimově, 2. ledna 2022
poškozených komunikací.
Děkujeme všem, kteří přispěli do kasiček Tříkrálové sbírky. V Peřimově
Týden
poté
byla
se vybralo krásných 14 629 Kč.
zahájena ruská invaze na
Ukrajinu a uprchlická vlna, která před několika týdny začala, může mít mimořádný rozsah. Statisíce
utíkajících žen a dětí zaplňují všechny sousední země a v nemalé míře i ČR. V našem Libereckém
kraji prošlo registrací již přes 7.000 uprchlíků a přes 1.800 již využilo nabídku k ubytování. Kraj
mapuje možnosti ubytování v jednotlivých městech a obcích, dle dohody by měl ubytovat zhruba
6.000 uprchlíků.
Co se týče naší činnosti, byla podepsána Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na
spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice pro rok 2022. Byl zveřejněn záměr koupi
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pozemků, které byly nabídnuty obci do vlastnictví, a směna, kterou by obec získala budovu stojící
na pozemku obce. Bohužel opět hledáme nového správce pro budovu Klubovny. Pan Tůma ukončil
činnost k 31. 3. 2022, vše bylo vyvěšeno na obecních stránkách a noví zájemci měli možnost
přihlásit se do konce března. Na žádost ředitelky ZŠ Mříčná byl poskytnut finanční dar pro školu a
školku ve výši 18.000,- Kč, v současné době dochází do Mříčné 18 dětí z naší obce. Probíhají
přípravné práce pro výběrové řízení na rekonstrukci střechy na klubovně a pracuje se na projektu
pro výstavbu nové hasičárny. Rovněž byla podána žádost na změnu ÚP obce Peřimov a čeká se
na pokyny Městského úřadu v Jilemnici.
Srdečně Vás zveme na všechny plánované akce, budeme se na Vás těšit.
Vaše zastupitelstvo

Plánované akce
Sobota 9. dubna - úklid Peřimova
•
sraz ve 13 h před budovou OÚ
•
každý dostane pytel a bude mu přidělen úsek k úklidu
•
po akci proběhne opékání špekáčků u Klubu, občerstvení zajištěno
Sobota 7. května - SDH Peřimov připravuje tradičního Floriána
Neděle 22. května - 38. ročník Peřimovské desítky
Sobota 4. června - dětské odpoledne na hřišti

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 2022 ve výši 700 Kč.
Poplatek lze uhradit na OÚ v pondělí a ve středu od 15:00 do 18:00
nebo zaslat na účet 10027581/0100 s uvedením čísla popisného jako
variabilního symbolu. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2022.
V týdnu od 4. 4. 2022 bude zahájena kompostovací sezóna,
zelený kontejner na bioodpad bude přistaven na místě obvyklém.
V sobotu 9. 4. bude u prodejny přistaven kontejner
na velkoobjemový odpad (od 9 h) a kontejner na elektroodpad (815 h).
Od 1. 4. 2022 je zahájen svoz komunálního odpadu a plastů svazkovou firmou EKO
Jilemnicko. Svoz bude probíhat pouze v lichých týdnech následovně:
Pondělí - žluté pytle s plastem
Pátek - popelnice, příp. pytle se směsným odpadem
Svoz oranžových a černých pytlů (nápojové kartony a kovy) zajišťuje i nadále OÚ 1x za měsíc.
Podrobnější informace naleznete na ekojilemnicko.cz.
Náklady na likvidaci odpadu za rok 2020 /2021
2020
Uhrazeno obcí za likvidaci odpadu
280.534,Vybráno od občanů
153.699,Přijatá odměna za třídění
51.623,Obec doplácela
75.212,Produkce směsného odpadu
Vytříděný odpad
Celkem

41 t
15 t
56 t
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2021
300.760,153.699,64.161,82.900,43 t
16 t
59 t

Povodeň 17. února 2022
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Založení zemědělského družstva v Peřimově
Pokračování z minulého čísla.
To zmařené několikaleté úsilí vedení Okresní zemědělské správy v Jilemnici považovalo za
pohromu a obrovskou ztrátu. Agitátorské dvojice z jilemnické okresní zemědělské správy
navštěvovaly peřimovské hospodáře téměř každý den. Marné bylo přesvědčování. Hořké
vzpomínky na mizerné fungování a bolestivý rozpad družstva měli všichni stále v živé paměti.
Nátlak agitátorů byl postupem času rafinovanější. Brali si s sebou na pomoc dělníky z okolních
továren, učitele, různé úředníky a ti se je snažili přesvědčit, ať nejsou zpátečnickou brzdou při
budování spravedlivější společnosti, ať nesoukromničí, ale pracují pro blaho lidu.
Až po třech letech usilovného přesvědčování okresních agitátorů a exkurzních návštěv našich
hospodářů jednotných zemědělských družstev v okolních vesnicích se prvních 13 hospodářů
dobrovolně a bez většího nátlaku rozhodlo založit nové zemědělské družstvo. Zatímco mnozí ještě
váhali a odolávali otravným návštěvám agitátorů, do družstva vstoupili tito hospodáři:
Oldřich Lukeš, čp. 4
25, 23 ha zemědělské půdy
František Dostál, čp. 9
14, 98 ha
Vladimír Lukeš čp. 34
10, 58 ha
František Koudelka čp. 38
10, 19 ha
Petr Pošepný čp. 50
11,18 ha
Jaroslav Kocourek čp. 60
13, 19 ha
František Lukeš čp. 39
9, 60 ha
Anna Lukšová čp. 93
8, 01 ha
Marie Vítová čp. 101
9, 99 ha
Pavel Opočenský čp. 131
8, 37 ha
Josef Lukeš čp. 75
3, 31 ha
Adolf Novotný čp. 46
1, 97 ha
Josef Vít čp. 99
10, 00 ha
Celkem tedy bylo 13 zakládajících členů družstva, kteří začali společně hospodařit na 140
hektarech. Dne 18. září 1957 byla svolána v sále U Křížků ustavující schůze JZD a vzniklo tak
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19. družstvo v jilemnickém okrese. Na předsedu družstva byli členskou základnou navrženi Oldřich
Lukeš, čp. 4, Josef Vít, čp. 99, Josef Lukeš, čp. 75, Vladimír Lukeš, čp. 34 a František Dostál, čp. 9.
S velkou
převahou
byl
předsedou
zvolen
František Dostál, čp. 9
a
jeho
prvním
náměstkem
Oldřich
Lukeš, čp. 4. Do
představenstva
družstva
byli
nominováni: František
Dostál, Oldřich Lukeš,
čp. 4, Vladimír Lukeš,
čp. 34, Josef Lukeš,
čp. 75 a Josef Vít, čp.
99. Do revizní komise
byli
zvoleni:
Petr
Pošepný, čp. 50,
Jaroslav
Kocourek,
čp. 60 a František
Lukeš, čp.39.
Tím ale práce
okresních
náborářů
nekončí, nebudou mít
klid,
dokud
nedostanou všechny
Sběr mléka. Bouda „Sběrna“ stála před stodolou u Lukšů čp. 34. Zleva: Josef
soukromníky
do
Opočenský, čp. 66, Stanislav Lukeš, čp. 96 a Jan Šádek, čp. 56.
družstva, a tak chodili
(foto: neznámý autor)
a
přesvědčovali.
Někteří
hospodáři
před nimi zamykali dveře, jiní utíkali do polí.
Jan Šádek, čp. 56, chytrý a vzdělaný peřimovský sedlák se srdcem na správném místě,
absolvent jilemnického gymnázia, výborný mariášník, šprýmař a také vynikající šachista, řešil
náboráře po svém. Když už měl jejich protivných návštěv tak akorát dost, rozhodl se jednat. „Mám
sice hodně práce, ale chvilku vám věnuji. Pojďte dál, hoši. Zahraji si s vámi šachy, a jestli vyhrajete,
tak do toho družstva vstoupím, když prohrajete, odejdete s nepořízenou a už vás tady nechci vidět.“
Hoši neměli zrovna moc na vybranou. Zasedli za šachovnici a po pár tazích a marném usilovném
přemýšlení dostali mat. Jan Šádek otevřel dveře a praví: „Račte odejít, a dokud se nenaučíte hrát
šachy, tak se tu neukazujte.“
Hned ráno se Jan u sběrny mléka svojí výhrou pochlubil ostatním chlapům. Byla toho plná
vesnice a náboráři měli z ostudy kabát. Na vlastní žádost se nechali přeložit do jiného rajónu a
Peřimovu se dlouho vyhýbali. Před tím ale ještě, aby se alespoň trochu pomstili, nechali 23. 8. 1957
do okresních novin „Nová horská ves“ napsat článek o peřimovských hospodářích, kteří do JZD
nechtěli vstoupit. Jana Šádka nešetřili, o prohrané šachové partii se však zapomněli zmínit. Pro
lepší pochopení dané situace zde některé pasáže článku cituji.
Na prahu nového života
Píše se rok 1957
Na horských polích Jilemnicka svádějí hospodáři boj s časem. Úroda je letos dobrá a je ji
potřeba stůj co stůj dostat pod bezpečnou střechu. A k tomu je zaměřeno veškeré úsilí i rolníků
v Peřimově. Avšak nejsou to jenom žně, které dělají starost peřimovským. V těchto dnech stojí tváři
v tvář mnohem důležitější otázce, jak dál po žních? Po staru, nebo družstevně? Ano, přišla doba,
kdy hospodáři v Peřimově se musí rozhodnout. Někteří už tak učinili. Podepsali přihlášky a do
třetího roku pětiletky vstoupí již jako družstevníci. Zatím tak učinilo 7 rodin s 80 ha půdy (možná
dříve, než vyjde náš článek, nebude již tato číslice pravdivá, neboť se pro JZD rozhodnou i další).
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Není v posledních týdnech dne, aby sem do vesnice nepřijížděli agitátoři, kteří besedují s rolníky o
založení JZD. Obětavě vysvětlují všechny nejasné otázky kolem družstva. Léta 1952–53 zanechala
u zdejších rolníků mnoho zatrpklosti, vždyť nejeden vzpomíná na první počátky družstevničení jako
na křivdu. Agitátoři nemají snadnou práci, neboť musí rolníkům pravdivě vysvětlovat, že ne
družstvo, ale někteří lidé v něm byli příčinou všech nesnází v roce 1953. Nové družstvo, které proti
všem snahám nepřátel JZD se zde už rodí, musí být družstvem hospodářů, bez příživníků a kulaků.
(…) A co vy, paní Hloušková (čp. 68)? Copak se vám na našem zřízení nelíbí, což pokládáte
za nedemokratické, když s vámi agitátoři hovoří o založení JZD? Kdybyste žila na kapitalistickém
západě, tam by vás nikdo nepřesvědčoval o výhodách velkovýroby, tam byste se musela se svými
10 hektary „demokraticky“ podvolit tlaku kapitalistické výroby… A to u nás na vás nikdo nežádá.
(…) A co vy, rolníku, Stanislave Bubeníku (čp. 19)? Máte malou výměru polí, ale zato máte
zdravé ruce, dostatek síly, abyste v družstvu byl dobrým pracovníkem. A být dobrým pracovníkem
v JZD, to znamená dobrý příjem pro vás samotného.
(…) Rolník Jan Šádek (čp. 56), ten nevěří družstvu zásadně. Ten věří svým dvanácti hektarům
a jak sám prohlásil, kdyby celá vesnice šla do družstva, on – Jan Šádek – „zatím“ nepůjde. Zatím!
Pod tím slůvkem si hospodář Šádek představuje období, dokud se svou matkou zastane
hospodářství obdělat. Až nebudou stačit, východisko se najde – do družstva! Je to spekulace
nanejvýš průhledná, mimoděk ne zrovna dobrá pro pana Šádka. Družstvo v Peřimově, které bude
bez Šádků a podobných, nebude nikdy zaopatřovacím ústavem. Musí to být družstvo poctivých
lidí, kteří vstupují do družstva bez výhrad s vědomím, že všechny své síly dají k jeho rozvoji. Tedy
pane Šádku, říkáte: „Zatím ne!“ Nezapomeňte, až vám tato slova připomenou sami družstevníci.
Pak ovšem, možná, už bude pozdě. To záleží ovšem na vás, na vaší svobodné vůli.
(…) Faktem však zůstává, že družstvo v Peřimově přes různé názory, mnohdy nepřátelské, se
pomalu, ale jistě rodí na svět. Nový život nepřichází bez bolesti, a tak je to i s družstvem
v Peřimově. Odpověď všem pochybovačům a nepřátelům JZD dají sami peřimovští rolníci svým
vstupem do družstva.
Z Okresního oddělení MV v Jilemnici byl okresní prokuratuře v tajném spisu dne 29. 8. 1958
zaslán výpis zemědělců, kteří nechtěli vstoupit do družstva. Zde je mimo jiné napsáno: „Jan Šádek,
nar. 16. 5. 1921 v Peřimově, bytem Peřimov čp. 56. Nebyl a není organizován v žádné politické
straně. Je nábožensky založen. Je pravým synem kulaka, který je chamtivý po majetku a penězích
a sám již zkulačil. Vstoupil do prvého JZD, které se však rozpadlo. U občanů je dosti oblíben pro
potahovou práci, kterou jim vykonává. Dodávky plní nad 100 %. Je zásadním odpůrcem socializace
vesnice, což se ani nesnaží zvlášť zakrývat. S agitačními dvojicemi jedná ironicky.“
V sousedním kraji se opět objevily četné případy kulhavky a slintavky, a tak 2. 12. 1957 bylo
provedeno v celém jilemnickém okrese povinné očkování skotu.
16. 10. 1958 po velkém přemlouvání agitátorů vstoupili do družstva Jan Mařas, čp. 94,
František Václavík, čp. 83 a Miloslav Jiřišta, čp. 51. Členskou základnou JZD byli přijati.
Družstevníci přemýšleli, kde ustájit 40 kusů dobytka. Chlévy v hospodářských staveních byly
malé a nevyhovující a na stavbu velkého kravína finanční prostředky nestačily. Po provedené revizi
se nakonec rozhodli instalovat kravín v největším chlévě v čp. 4. Chlév však byl v neuspokojivém
stavu a vyžadoval celkovou rekonstrukci.
Okresní zemědělská správa poskytla dotaci na přestavbu interiéru. Byla vypracována
projektová dokumentace pro přebudování kolny vedle chléva na rozšíření prostor pro ustájení 38
dojnic. Byly provedeny nové odpady, nové rozvody elektřiny, vybudovány nové stropy a nové žlaby,
nové omítky. Klády na nové tesy dodal Oldřich Lukeš ze svého lesa. Původní studna byla v kolně
asi 8 metrů hluboká. 14. 11. 1958 provedla Okresní hygienická stanice z Liberce rozbor vody a
bylo zjištěno, že do pitné vody prosakuje odpad z chléva a voda je z bakteriologického,
biologického a chemického hlediska závadná. Pod bývalou pazdernou byl proto nalezen nový
pramen a vybudována studna pro obytnou část i napojení na vodovod s napáječkami pro ustájení
38 dojnic. Stavba byla prováděna OSP Jilemnice.
Také stodola u čp. 4 si vyžádala opravu nákladem 11. 000,- Kč. Byla vyměněna krytina na celé
střeše, vybetonovaná podlaha a prostory připraveny pro uskladnění osiva. Pro celostátní
nedostatek stavebního materiálu se však oprava stodoly protáhla na pět let.
5. 3. 1959 byl při schůzi představenstva družstva navržen na předsedu družstva Miloslav
Jiřišta, čp. 51, na zootechnika František Václavík, čp. 83, na četaře I. pracovní skupiny Pavel
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Opočenský a na četaře II. pracovní skupiny Jan Mařas, což členská základna veřejným hlasováním
na výroční členské schůzi schválila.
Během léta v roce 1959 byla vystavěna nová drůbežárna pro 250 kusů drůbeže s oploceným
výběhem. Podle původního projektu z 3. 5. 1959 měla být drůbežárna vystavěna nad hranou svahu
nad silnicí vedle památného dubu, kde nyní stojí nová roubenka čp. 157. Na námitky družstevníků,
aby byla drůbežárna co nejdál od silnice, byla vystavěna o 100 metrů výše. Na odchovnu kuřat byly
pořízeny dva pojízdné kurníky.
3. 9. 1959 byla do družstva přijata paní Marie Knopová a dostala drůbežárnu na starost. O
slepice svědomitě pečovala mnoho let.
V roce 1960 byl vybudován nový teletník pro volné ustájení mladého skotu s hlubokou
podestýlkou se samokrmítky. Před teletníkem byla vybudována silážní jáma s kapacitou 200 m3.
Se stavbou bylo započato 1. 6. 1960 a 1. 11. 1961 byla dokončena.
V letech 1960-61 byly také postaveny garáže pro traktory a opravárenské dílny na
odkoupených pozemcích Vladimíra Dlaboly, čp. 10 a Oldřicha Lukše, čp. 4.
1. 1. 1961 vstoupil do družstva i Jan Šádek, čp. 56 a celková výměra družstevních pozemků
činila 443,60 ha, z toho 251,43 ha orné půdy.
V roce 1961 bylo také započato se stavbou nového kravína pro 98 dojnic. Intenzivně na stavbě
pracovala pětičlenná parta zedníků. Značný nedostatek stavebního materiálů však stavbu často
brzdil.
Dojnice byly rozmístěné po 44 chlévech členů družstva a to způsobovalo značnou roztříštěnost
živočišné výroby. Bylo obtížné kontrolovat krmné dávky, dojivost a užitkovost. Z těchto důvodu také
plánovaná dodávka mléka nebyla opakovaně plněna. Členy revizní komise byly prováděny
namátkové kontroly dojivosti u hospodářů, kteří odevzdávali málo mléka s nízkou tučností.
Nový kravín 96 P byl 30. 4. 1962 dostavěn, zkolaudován a 2. 7. 1962 připraven k užívání.
Celkové náklady na stavbu činily 676 016,- Kč. Protože mnoho stavebních prací provádělo družstvo
svépomocí, ušetřilo proti plánu 86.574,- Kč.
Svod dojnic do nového kravína byl však proveden až 1. srpna, neboť stavaři ještě dokončovali
příjezdovou komunikaci. Byly určeny ranní a večerní směny ošetřovatelů, které se po týdnu střídaly.
Došlo ke snadnější organizaci práce. Hlavně však byla pravidelně sledována dojivost a staré
neužitkové krávy s nízkou dojivostí byly vyřazeny. V porovnání s předešlými léty se dojivost na
jednu krávu v průměru zvýšila o 10 litrů denně a plánované dodávky mléka byly překračovány.
Také tučnost mléka z kravína byla o poznání vyšší.
Od 1. září 1961 využívalo JZD Peřimov jako přidruženou výrobu lom Františky Müllerové, čp. 1,
který se nachází na parcele 420/1 katastrálního území Peřimov, pro výrobu štětu a makadamu.
Instalovanou drtičku obsluhovali dva bývalí zaměstnanci Průmyslu kamene ve Skutči. Lom se
nachází na zemědělsky neplodné půdě v členitém terénu, kde je prudká roklina, zarostlá
náletovými dřevinami. Těžební stěna je místy vysoká i 32 metrů.
Dokončení příště.
Milan Jiřišta

Společenská kronika
Jubilea v roce 2022
(jubilejní věk 70, 75, 80, 85 …):
97 let:
Marie Enochová (3. 11. 1925), čp. 20
85 let:
Helena Kobrová (4. 11. 1937), čp. 36
Alois Richtr (4. 11. 1937), čp. 135
80 let:
Věra Pešková (12. 5. 1942), čp. 92
Drahomíra Jiřištová (2. 8. 1942), čp. 52
Radomíra Zemánková (20. 9. 1942), čp. 7

75 let:
Zdeněk Holec (20. 1. 1947), čp. 134
Jan Jiřišta (22. 2. 1947), čp. 108
Stanislava Holcová (7. 5. 1947), čp. 134
70 let:
Hana Šlakovská (11. 1. 1952), čp. 135
Zdeňka Jiřištová (15. 1. 1952), čp. 138
Jana Marková (3. 2. 1952), čp. 77
Stanislav Lukeš (31. 7. 1952), čp. 96
Eva Faltinová (21. 12. 1952), čp. 20

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.
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Pohyb obyvatelstva v roce 2021:
Narození:
Štěpánka Strnádková (27. 6. 2021), čp. 136
Ema Bartoňová (13. 7. 2021), čp. 98
David Josef Zapadlo (14. 9. 2021), čp. 150
Úmrtí:
Bohumila Janoušková (24. 2. 2021), čp. 133
Jaroslav Zaplatílek (4. 12. 2021), čp. 134
Ladislav Horáček (8. 12. 2021), čp. 121
Odstěhovaní:
Vojtěch Bakeš (20. 1. 2021), čp. 11
Anna Bulušková (28. 6. 2021), čp. 7
Michaela Janoušková (21. 7. 2021), čp. 117
Mikuláš Zelinka (25. 8. 2021), čp. 158
Anna Nechanická (4. 10. 2021), čp. 148

Přistěhovaní:
Luděk Erlebach (11. 1. 2021), čp. 50
Martin Erlebach (11. 1. 2021), čp. 50
Amálie Erlebachová (11. 1. 2021), čp. 50
Vlasta Erlebachová (11. 1. 2021), čp. 50
Ondřej Bakeš (25. 1. 2021), čp. 68
Bára Bakešová (25. 1. 2021), čp. 68
Lucie Hübnerová (25. 1. 2021), čp. 68
Matěj Ther (17. 5. 2021), čp. 159
Eliáš Grossmann (17. 5. 2021), čp. 159
Denisa Grossmannová (17. 5. 2021), čp. 159
Jiří Tůma (26. 5. 2021), čp. 98
Adéla Gejdošová (1. 9. 2021), čp. 89
Anna Jiroušová (13. 9. 2021), čp. 147
Miroslava Jiroušová (13. 9. 2021), čp. 147

V průběhu roku 2021 se počet obyvatel Peřimova zvýšil z 268 na 277.
V sobotu 4. prosince 2021 zemřel ve věku nedožitých 80 let pan
Jaroslav Zaplatílek, nepřehlédnutelná postava naší obce. Pocházel
z Hradska, ale brzy se usadil v Peřimově a se svojí manželkou vychoval
dva syny. Celý život se věnoval lesnictví, ale mezi jeho záliby patřil i běh –
s chutí se účastnil několika ročníků Peřimovské desítky. Nejtypičtějším
projevem jeho povahy byl nepochybně humor, často velice sarkastický,
který nešetřil vůbec nikoho. Legraci si dokázal dělat ze všeho, i ze svých
zdravotních obtíží v pozdějším věku.
Zahučely lesy a já šel… bylo uvedeno na smutečním oznámení. Ať mu
tedy lesy, které měl tak rád, hučí i na druhém břehu.
Foto – sjezd rodáků 2015
Ve středu 8. prosince 2021 nás ve věku nedožitých 84. narozenin opustil
pan Ladislav Horáček. Byl peřimovským rodákem a patriotem, pro kterého
byla naše obec asi tou nejmilovanější částí světa. Žil na samém konci
Peřimova pod Strážníkem v čp. 121, kde se staral o dům a malé
hospodářství. Manželka zemřela již ve 43 letech, ale přesto si dokázal se
vším poradit a vychovat i jejich dva syny. Asi 10 let dokonce pečoval o
svého nemohoucího mladšího bratra Jaroslava.
Po většinu života pracoval v Technometře v Semilech, ale jeho
největším koníčkem byla zřejmě příroda a myslivost. Vždy se aktivně
zajímal o dění v Peřimově a nebylo proto překvapením, že se po revoluci
v roce 1990 stal členem prvního svobodně zvoleného zastupitelstva, které
ho zvolilo starostou obce. Tím zůstal po tři volební období až do roku 2002. Během svého
starostování se zasloužil např. o rekonstrukci obecních cest, klubovny, hřiště, školy či elektrického
vedení, podpořil např. i vydávání obecního Zpravodaje. Mnozí si ho pamatujeme, jak na své babetě
pravidelně objížděl celou obec a zajímal se o to, jak se kde komu žije, jak se třídí odpad apod. Jako
hluboce věřící pravidelně navštěvoval bohoslužby v římskokatolickém kostele ve Mříčné a zasadil
se např. i o opravu a údržbu kamenného kříže v centru obce. Vždy usiloval o klid a pořádek v obci,
neměl rád rozbroje mezi spoluobčany a snažil se je usmiřovat.
V sobotu 18. prosince se s ním v mříčenském kostele přišlo rozloučit několik desítek nejen
peřimovských a mříčenských spoluobčanů. Čest jeho památce!
Foto – volby 2006
Zpravodaj OÚ Peřimov, tel.: 481 543 264, obec.perimov@tiscali.cz, www.obecperimov.cz
Uzávěrka 30. 3. 2022, počet výtisků 165, neoznačené texty a fotografie Mojmír Zemánek.
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