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PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře

XXII. ročník

Z divadelního představení Pravda o zkáze Titaniku, 10. října 2020

Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Peřimov,
nadešel čas, abychom se Vám opět přihlásili s naším Zpravodajem a pomalu se připravovali
na hodnocení letošního roku. Zároveň Vám chceme představit návrh rozpočtu na rok 2021, který
musíme ještě letos schválit, abychom v lednu mohli dle rozpočtu začít hospodařit.
Letošní rok je pro nás všechny dost netradiční, ruší se kulturní a sportovní akce, děti zažívají
distanční výuku. Je už podruhé vyhlášen nouzový stav a různá opatření, v nichž musíme žít,
pracovat a starat se o naše rodiny. Nejspíš ještě několik týdnů tato situace potrvá a my budeme
věřit a děkovat všem lidem, které každodenně potřebujeme, že tuto situaci všichni ve zdraví
přečkáme a zvládneme.
Obecní rozpočet byl kvůli pandemii ochuzen o téměř 900.000,- Kč, ale během měsíce srpna
obdržela obec kompenzační bonus ve výši 337.500,- Kč. Tím byl rozdíl plánovaných příjmů naší
obce upraven zhruba o 600.000,- Kč. Plánované obecní akce byly touto situací rovněž
poznamenány a opět zrušeny. Jediné, co se podařilo uskutečnit, než bylo vyhlášeno omezení, byla
projekce letního kina, tentokrát poznamenaná nízkou účastí. Za pět minut dvanáct proběhlo
divadelní představení místních ochotníků. Účast na představení byla velice sympatická, spolku
děkujeme za divadelní zážitek a přejeme mnoho úspěšných představení v roce 2021. Uskutečnění

mikulášské nadílky pro děti je pro nás zatím velkou neznámou a můžeme pouze slíbit, že nám pan
Vladimír Jiřišta ozdobí a rozsvítí vánoční stromy, za což moc děkujeme.
Obecní zastupitelstvo rovněž děkuje p. Petru Holcovi, který správcoval v budově klubovny.
Svoji činnost ukončil a od ledna 2021 nastoupí nový správce.
Byla dokončena oprava cesty a kanálu u mostu, byl opraven kanál na Kobyle a ještě je v plánu
úprava odvodnění a výjezdu na obecní komunikaci u čp.119.
Na nově nabyté parcele u parkoviště se zpevňuje plocha, kde je do budoucna počítáno
s výstavbou.
V říjnu byla okresní správou sociálního zabezpečení provedena kontrola plnění povinností
v letech 2017 - 2020 a nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Bez problémů proběhly i volby do zastupitelstva kraje.
Na dětském hřišti byla sponzorsky vybudována U-rampa pro skate, ale zároveň již obec řešila
stížnost na hluk.
Co se týče návrhu rozpočtu pro rok 2021, který je Vám v plné verzi k dispozici, počítá
se s běžným provozem obce, s uskutečněním všech tradičních sportovních a kulturních akcí
i se sjezdem rodáků. V rozpočtu je plánována výměna střešní krytiny na budově klubovny. Na tuto
akci se bude obec snažit získat dotaci, ale záleží na vyhlášení výzev na poskytnutí dotace. Dle
výzvy bude obcí rozhodnuto, zda nedojde k výměně střešní krytiny i na budově OÚ.
V rozpočtu se počítá s opravami výjezdů, kanálů a propadlin na obecní komunikaci, např.
výjezd u čp. 72, kanál pod Kobylou, cesta u čp. 121, podmáčená cesta u čp. 133, výjezd u čp. 91,
propadlina u čp. 93, odvodnění cesty od kravína a obecní komunikace u čp. 109. Rozpočet bude
schvalován na prosincovém zasedání zastupitelstva, do té doby ho můžete připomínkovat nebo se
dotazovat na nejasnosti.
Všem přejeme radostné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně štěstí, pevné zdraví
a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Vaše zastupitelstvo
Návrh rozpočtu obce Peřimov na rok 2021 v členění na závazné ukazatele (paragrafy)
Příjmy
ZČ
DPFO
DPFO
DPPO
DPPO
DPH
Odvod za odnětí půdy
Odpady
Poplatek psi
Poplatek pobyt
Správní poplatky
Daň - hazardní hry
Daň z nemovitostí
Kompenzační bonus
Dotace na správu
Sběr železa
Drobný prodej
Bytové hospodářství
Nebytové hosp.
EKO-KOM
Úroky
Celkem

Paragraf položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1342
1361
1381
1511
4111
4112
2122
3319
3612
3613
3725
6310

Rozpočet
2020
982.000,19.000,84.000,785.000,200.000,1,965.000,157.000,3.000,-

Očekávané
plnění
782.000,14.000,84.000,545.000,410.210,1,665.000,5.000,157.000,3.000,-

12.000,220.000,0,65.400,0,0,81.600,168.400,30.000,2.000,4,774.400,-

500,17.000,220.000,368.500,68.100,6.914,12.140,81,600,168.400,43.086,2.000,4,653.450,-
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Návrh 2021
893.000,8.000,84.000,547.000,460.000,1,680.000,3.000,163.000,2.300,3.000,500,18.000,220.000,0,68.100,30.000,81,600,164.418,30.000,2.000,4,457.918,-

Paragraf položka
2212
2292
2310
2413
3311
3314
3316
3319
3399
3419
3421
3612
3613
3631
3639
3722
3723
3726
3745
3900
4351
4359
5213
5512
6112
6115
6171
6310
6402
6409

Výdaje
Cesty
Dopr. obslužnost
Pitná voda
Rozhlas
Divadlo
Knihovna
Vydavatelská činnost
Sjezd rodáků
Jubilea
Peřimovská X.
Dětský den + Mikuláš
Byt. hospodářství
Nebyt. hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální služby
Komunální odpad
Velkoobj. odpad
Kompostování
Veřejná zeleň
Pečovatelská služba
Sociální péče
Zákonná rezerva
JSDH
Zastupitelstvo
Volby
Činnost místní správy
Peněžní poplatky
Vratka volby
Daň obec
Celkem

Rozpočet 2020
230.000,24.210,10.000,10.000,10.000,13.500,10.000,160.000,15.000,30.000,30.000,100.000,500.000,100.000,200.000,300.000,25.000,25.000,130.000,0,12.208,10.000,150.000,444.312,2,013.490,6.000,15.680,200.000,4,774.400,-

Očekávané
plnění
950.000,24.210,10.000,10.000,10.000,13.500,46.000,100.000,15.000,30.000,30.000,100.000,179.069,100.000,636.000,300.000,25.000,26.126,130.000,104.161,12.208,24.210,10.000,150.000,444.312,31.000,710.264,6.500,15.680,410.210,4,653.450,-

Návrh
2021
500.000,24.210,10.000,10.000,10.000,14.000,78.000,150.000,15.000,30.000,30.000,50.000,670.000,100.000,140.000,300.000,25.000,30.000,50.000,0,
12.208,24.210,10.000,30.000,444.312,1,223.767,6.500,10.711,460.000,4,457.918,-

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
u č. 10027-581/0100. Uvedené prostředky lze v případě potřeby zapojit do rozpočtu daného roku,
nebo ponechat jako přebytek k využití v příštím období.
Celkem příjmy
Celkem výdaje
Celkem saldo (P-V)

Schválený 2020
4,774.400,4,774.400,-

Skutečnost k 31.10.2020
4,170.645,99
3,195.473,02
975.172,97

Návrh 2020
4,457.918,4,457.918,-

Pozn.:
Podle zákona č.23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, s návrhem rozpočtu na
rozpočtový rok veřejná instituce zveřejní informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok
předcházející roku, na který je předkládán návrh rozpočtu, a o očekávaném, nebo skutečném
plnění rozpočtu za předcházející rok.
Zpracovala: Jitka Mihoková
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Rozhovor
Paní Ivu Kobrovou zná asi každý Peřimovák jako členku zastupitelstva
obce, ale zejména jako neúnavnou organizátorku nejrůznějších
společenských akcí pro děti i dospělé. Myslíme, že takto aktivního a
šikovného člověka nemají zdaleka v každé obci, a proto jsme se jí zeptali, jak
to všechno vlastně zvládá…
V Peřimově žijete už řadu let, ale nepatříte mezi rodáky. Odkud pocházíte a
jak se vám v Peřimově líbí?
V Peřimově žiji již skoro 30 let, ale rodným městem je Lomnice nad Popelkou.
Do svých 20 let jsem vůbec nevěděla, že obec Peřimov existuje. Obec je to malebná a jsem ráda,
že zde mohu žít.
Peřimováci vás znají jako spolehlivou organizátorku nejrůznějších výstav (u příležitosti Vánoc,
Velikonoc apod.). Co vás na organizování těchto akcí baví nejvíc? Je něco, co vás při těchto akcích
mrzí?
Mám už dost odrostlé děti, a tak je dost času, který je třeba nějak smysluplně využít. Myslím si, že
organizace výstav je to nejmenší. Vždy mi s organizací někdo ochotně pomůže, buď kolegyně
z divadelního spolku nebo členové mé rodiny. Nehledě na to, že mi spoluobčané vždy ochotně
zapůjčí předměty, které vystavím. Teď mě jen mrzí, že koronavir zrušil v tomto roce veškeré
připravené výstavy. Snad se mi je podaří zorganizovat jindy.
Staráte se i o estetickou stránku naší obce – údržbu květin, výzdobu a úklid veřejných prostor apod.
Např. vkusné dekorace volební místnosti při posledních volbách jsou také vaším dílem. Skoro bych
řekl, že to je váš koníček…
V mládí jsem ráda aranžovala květiny. Dušičky, Vánoce, Velikonoce…, vždy byla nějaká dekorace.
Teď mám i zdatnou pomocnici ve své dceři Kateřině. Je pomocnice, ale i kritička.
Mnoho dalších akcí (Mikuláš, dětský den atd.) nejen organizujete a vymýšlíte, ale taky naživo
uvádíte. Vystupovat s mikrofonem před desítkami dětí i dospělých je určitě náročná disciplína,
nemáte někdy trému?
Náročná disciplína to je, ale trému nemám. Prosím o shovívavost, když někdy složitěji hledám
slova. Když máte vstřícné posluchače, tak jde vše.
Patříte i mezi aktivní členy místního hasičského sboru. Prozraďte nám, jaké akce místní hasiči
zajišťují…
Hasiči se podílejí skoro na všech akcích v obci. Začíná to hasičským bálem, pak je dětský rej
masek. V květnu se pálí vatra u příležitosti svátku svatého Floriana, patrona hasičů. Dále pomáhají
s organizací Peřimovské desítky a dětského dne. Samozřejmostí je uspořádání národní poutě,
která trvá několik dní. Vepřové hody o posvícení se už také staly tradicí. Snad jsem na nic
nezapomněla.
V posledních letech jste se spolu s dalšími Peřimováky zapojila do činnosti místních ochotníků pod
vedením Milana Jiřišty. Musel vás k účinkování dlouho přemlouvat?
Spíše jsem přemlouvala já jeho, že budeme hrát. Už dlouho o tom mluvil, a tak jsem ho trochu
popostrčila. Jsem ráda, že do toho šel.
I přes časovou náročnost jste se souborem nacvičili po Dívčí válce další představení Pravda o
zkáze Titaniku. V čem bylo toto představení jiné? Dá se odhadnout, kolik času příprava takového
divadla zabere? Co je pro vás na téhle práci nejobtížnější?
Když jsme hledali, který další kus budeme hrát, bylo jasné, že to musí být komedie. Titanik je další
hra od Ringo Čecha, tak jsme ji zkusili a snad to vyšlo. Na zkoušky se setkáváme jednou týdně.
Letos bylo i toto poznamenáno koronavirem, měli jsem nucenou několikaměsíční pauzu. Před
premiérou (10. 10. 2020) jsme se setkávali skoro denně. Každý přiložil ruku k dílu při výrobě kulis,
shánění kostýmů a tak vůbec. Nejobtížnější je pro mě naučit se text, letos to bylo ještě složitější,
když jsme měli tak málo společných zkoušek. Chyběl mi kontakt se spoluúčinkujícími. Zapojila jsem
tedy neteř, která mi četla ostatní postavy.
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Diváci vidí jen finální podobu každého představení, ale tomu předchází spousta zkoušení, příprava
kulis, kostýmů, hudby, osvětlení atd. Je to zkrátka hodně práce, ale určitě i legrace. Na nějakou
veselou příhodu ze zákulisí si vzpomínáte?
Jsme moc fajn parta, a tak si každé představení užíváme nějakou srandu, veselých příhod je dost.
Třeba při Dívčí válce jsme si udělali legraci, když jsme Pavlovi Klímovi pozměnili rekvizity. Byl dost
překvapen, ale zahrál to bravurně. Bylo také úsměvné, když jsme hráli Dívčí válku na místním
koupališti v Košťálově a kvůli větru nám začaly padat kulisy. I na zkouškách si užijeme dost legrace.
Poslední týdny se život nejen v naší obci z důvodu karanténních opatření skoro zastavil a některé
z nás možná v podzimních dnech napadají chmurné myšlenky. Čím byste lidem dodala optimismus
do dalších dnů?
Já na chmurné myšlenky nemám moc prostoru. V práci (poštovní doručovatelky, pozn. aut.) máme
dost honičku, všichni objednávají vánoční dárky. Myslím si, že je taky důležité mít vedle sebe lidi,
kteří vám vaši náladu dokážou vždy zvednout. Smích je to nejlepší proti chmurám. Přeji vám všem
pevné zdraví, hodně smíchu a ať se máte dobře.
Děkujeme za rozhovor a za vše, co pro Peřimováky děláte.

Mikuláš
Vážení přátelé,
divadelní kroužek v Peřimově i letos připravuje na
5. prosince putování Mikuláše, andělů a čertů po
naší obci. Protože nás stále ještě straší covid–19,
domluvil by Mikuláš Vašim zlobivým dětem pouze
před vchodem do Vašeho domu. U těžších případů by
si přizval na pomoc i čerty, kteří budou vždy opodál.
Máte-li zájem, abychom Vás navštívili, napište,
prosím, objednávku na Pavla Klímu, tel. 604 296 031.
Tyto služby poskytujeme zdarma.
Dětem do 10 let bude zároveň doručena
mikulášská nadílka od OÚ.
Milan Jiřišta
Mikulášská sestava na OÚ v roce 2018

Chudinská nadace Pospíšil – Adlofská
Pro mnohé čtenáře je název této nadace pravděpodobně velkou neznámou, stejně jako byl i
pro mě, když jsem narazil v semilském archivu na objemnou složku takto nadepsanou.
Pátral jsem po dokumentech na jiné téma. Připravuji článek o elektrifikaci obce Peřimov. V
kronice Františka Kosiny je pouze douška: „Dne 19. prosince 1929 poprvé v naší obci zazářila
elektrická světla a tento významný okamžik oslaven večírkem.“ Bohužel, zápisy ze schůzí obecního
zastupitelstva z let 1925 - 1930 v archivu chybí, a tak se podrobné informace o plánování
elektrifikace, stavění sloupů a natahování drátů pravděpodobně už nedozvíme.
Ale vraťme se k chudinské nadaci. Zakladatelka Anna Adlofská, rozená Pospíšilová, pocházela
z bohaté peřimovské rodiny Josefa Pospíšila čp. 48. Bohatá nevěsta se svým manželem Josefem
Adlofem během svého života také vlastním přičiněním nashromáždili velké jmění v podobě
cenných papírů, hotovosti na vkladních knížkách i nemovitostí. Bydleli v Jičíně, kde vlastnili tři velké
domy (čp. 7, čp. 46 a čp. 2) a četné pozemky. Protože byli bezdětní, založili v podobě poslední
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vůle v roce 1887 Chudinskou nadaci Pospíšil – Adlofská. Vše bylo notářsky podrobně
zdokumentované a řádně zaprotokolované.
Přednostní právo využít této štědré finanční nabídky měli přímí nejstarší potomci děda
zakladatelky z otcovy strany Jiřího Pospíšila čp. 48 a děda z matčiny strany Jiřího Šádka čp. 56.
Stejný nárok na tuto rentu měly nejstarší osoby z přímých příbuzných otce manžela Josefa Adlofa
ve Volanicích. Na roční rentu 500,- Kč (později po přepočtu 5000,- Kč) měli však nárok pouze ti
příbuzní, jejichž roční výdělek nepřesahoval částku 700,- Kč, (později po přepočtu 7000,- Kč).
V případě, že by byl výdělek ze čtyřprocentních úroků vyšší a nikdo z příbuzných by se o rentu
neucházel, měli by nárok na tuto roční rentu nejstarší a nejchudší lidé v Peřimově bez rozdílu
pohlaví.
Ti, kteří o rentu požádali, museli písemně doložit potvrzení z matriky, že jsou občany obce
Peřimov, notářsky ověřené datum narození a potvrzení o nemajetnosti. Pokud byla někomu renta
jednou přidělena, měl právo ji pobírat každoročně až do smrti. V notářském zápisu je na konci také
vepsána douška, že manželé Adlofovi nashromáždili tento velký majetek svoji nezměrnou pílí, a
tak „ti, kteří budou rentu pobírati, by na ně měli v modlitbě své pamatovati.“
Nadace měla vstoupit v platnost až po smrti obou zakladatelů.
Nejprve zemřela Anna Adlofská. Datum jejího úmrtí se mi zatím nepodařilo dohledat.
Vdovec Josef Adlof zemřel 27. března 1925. Po jeho smrti se ujali vyřízení pozůstalosti notáři
v Jičíně. Soupis nemovitého i movitého majetku byl dlouhý. Peníze z vkladních knížek, cenné
papíry i peníze utržené za pozdější prodej nemovitostí byly uloženy nejprve na Finančním úřadu
v Jičíně a později u Nadačního úřadu při Zemském úřadě v Praze. Úroky byly převáděny do
pokladny Městské spořitelny v Jilemnici.
Oficiálním správcem nadace byl Obecní úřad v Peřimově. Po smrti Josefa Adlofa v roce 1925

Bývalý chudobinec a Václavíkovi, foto Zbyněk Šanc, 1980
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nastala nelehká práce peřimovskému obecnímu zastupitelstvu v čele s panem starostou
Františkem Lukšem z čp. 34. Nejprve museli oslovit nejstarší potomky Pospíšilů, Šádků a Adlofů.
Za celou dobu existence nadace se o rentu přihlásilo pouze pět příbuzných.
Později byl na vývěsní tabuli v obci zveřejněn dokument o podmínkách konkurzu. Zároveň bylo
vyhlášení nadačního konkurzu publikováno v časopise Československá republika. Nejstarší a
nejchudší lidé z Peřimova se o rentu bez ostychu hlásili, i když pak žili po zbytek svého života
s vědomím, že byli vybráni jako nejchudší z nejchudších v obci. Celkem 19 žádostí s přiloženými
požadovanými dokumenty o rentu je uloženo v deskách v semilském archivu. Nadační roční renta,
vzniklá z úroků, zpočátku činila přibližně 4 000,- Kč.
Z renty tedy mohlo současně žít osm nejchudších žadatelů. Když někdo zemřel, jeho místo
obsadil čekatel, který byl v pořadí. Z dokladů o nemajetnosti, kde každý žadatel v krátkosti vypsal
svůj nuzný život, je možné se dočíst, jak zlé stáří někteří lidé tehdy měli. Nebyl žádný finanční
příjem, neměli kde bydlet a byli odkázáni na milosrdenství bližních - na žebrotu.
Pan starosta Lukeš byl lidumil a schopný organizátor, a tak 6. 8. 1926 s obecními zastupiteli
zařídili zakoupení domku čp. 72 od Štěpána Martina za 18 100,- Kč a v tomto domku po menší
stavební úpravě zřídili obecní chudobinec. Ti nejchudší měli alespoň střechu nad hlavou a nemuseli
vandrovat od baráku k baráku a prosit o přístřeší. Jedním z úspěšných žadatelů o nadační rentu
byl v roce 1927 absolutně nemajetný František Láska, nar. 4. 2. 1858, který přebýval v nově
zřízeném obecním chudobinci. Nadační renta mu jistě hodně napomohla, aby nemusel chodit po
žebrotě a mohl důstojně dožít svůj nelehký život. O jeho pohřbu v roce 1930 se v kronice také
zmiňuje František Kosina: „Dne 7. ledna měl pohřeb žebrák Láska z obecního chudobince a
značná část občanstva z „lásky“ doprovodila ho na poslední cestě. Pohřeb zvláštní: hasičů 29,
hudba, členové obecního zastupitelstva.“ Pohřeb byl vypraven na obecní útraty.
V roce 1929 byly rakouské cenné papíry v hodnotě 43 200,- Kč vyměněny za československé.
I na ně se vztahoval čtyřprocentní úrok.
23. 6. 1936 Zemský úřad, jakožto i úřad nadační v Praze svoluje k vybrání z Nadace Pospíšil
– Adlofská jednorázovou částku 10 000,- Kč na obranu státu. V pohraničí probíhala již několik let
výstavba obranného železobetonového opevnění v podobě bunkrů a na tom se musely finančně
každoročně podílet všechny obce. Nakonec jsme stejně o svobodu přišli a byl vyhlášen Protektorát
Čechy a Morava.
21. 12. 1941 Ministerstvo vnitra v Praze vydalo nařízení, aby obecní úřady celého protektorátu
řádně vypsaly všechny existující nadace včetně evidence veškerých úspor. To vše má být obratem
zasláno nejpozději do 10. 2. 1942 doporučeným dopisem přímo říšskému protektoru. Peřimovské
obecní zastupitelstvo veškerý nadační majetek vypsalo a soupis byl doporučeně zaslán říšskému
kancléři.
Na jaře roku 1942 obdržela obec od říšského protektora dvojjazyčný „befehl“:
Podle nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařizuji:
Z ohlášeného jmění nadace Pospíšil – Adlofská ve výši 93. 718,- Kč máte:
A) 480,- Kč v hotovosti neprodleně odevzdati na mé níže uvedené konto u banky Bank der
Deutschen Arbeit v Praze I, Příkopy 23
B) Odevzdati státní půjčku 37 000,- Kč na mé konto č. 3015 u téže banky.
C) Odeslání všech cenných papírů má být provedeno bez ohledu na případnou vinkulaci.
D) K provedení tohoto převodu není zapotřebí nadačního úředního souhlasu.
E) Po provedení tohoto odevzdání jest zbývající jmění nadace volné.
13. května 1942 byl Obecním úřadem v Peřimově vydán příkaz Městské spořitelně v Jilemnici
k převodu požadovaných financí a cenných papírů do pražské Bank der Deutschen Arbeit. Tady
veškeré informace o Chudinské nadaci Pospíšil – Adlofská končí. Bylo by zajímavé zjistit, kolik
financí zbylo na účtu po druhé světové válce a co se s nimi stalo?!
Dnes už se k bodrým mecenášům nikdo nemodlí. V každém případě si však tento ušlechtilý
počin manželů Adlofských zaslouží uznání a neměl by být zapomenut.
Milan Jiřišta
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Volby
Volby do zastupitelstva kraje proběhly ve dnech 2. –
3. října 2020. Ačkoli probíhaly v období zvýšených
hygienických opatření, účast byla překvapivě vysoká –
k volební urně přišlo 101 občanů, tedy téměř polovina z
206 voličů. Podobně jako v celém kraji i v Peřimově
zvítězili s výrazným náskokem Starostové pro Liberecký
kraj.
1. Starostové pro Liberecký kraj
48 hlasů
2. Ano 2011
13 hlasů
3. Společně pro Liberecký kraj
10 hlasů
4. ODS
8 hlasů
5. Piráti
6 hlasů
Ostatní strany a hnutí získaly méně než 5 % hlasů.

47,52 %
12,87 %
9,90 %
7,92 %
5,94 %

Jako předseda volební komise chci poděkovat všem členům volební komise - paní Holubcové,
paní Bachtíkové a panu Vejnarovi – i obecnímu úřadu za výbornou přípravu a bezproblémový
průběh voleb v tomto složitém období.

Společenská kronika
12. září odešla na věčnost ve věku 90 let paní Zdenka Lukešová,
bývalá občanka Peřimova. I když nyní pobývala v Praze, velice ráda se
vracela na chalupu do Peřimova. Byla příjemná, ráda si popovídala a byla velice sečtělá. Zajímala
se o veškeré dění kolem sebe. Ve vzpomínce ji vždy uvidíme sedět na lavičce před jejich domem
a mávat kolemjdoucím na pozdrav.
27. října zemřela paní Květoslava Janoušková. Bylo jí dopřáno dožít se 79 let. Vychovala dvě
dcery a těšila se z vnoučat i pravnoučat. Pracovala v místním zemědělském družstvu.
V důchodovém věku odešla i s manželem do domova důchodců v Rokytnici nad Jizerou. Tam po
13 letech pobytu její životní pouť končí.
29. října po krátké nemoci zemřel pan Vlastislav Doležal, v srpnu ještě oslavil devadesátiny.
Narodil se v Peřimově, ale zakotvil v Hořicích v Podkrkonoší. Po vystudování celý život s velikou
láskou pracoval jako textilní návrhář, hlavně kapesníků, v hořické Miletě. Jeho nápady a návrhy
našly uplatnění celosvětového rozsahu, navrhoval obaly tradičních podkrkonošských výrobků,
pracoval na propagačních materiálech. Od návrhů nebylo daleko k malování, umění se stalo jeho
koníčkem. Maloval pro radost a potěšení. Častým námětem byly podkrkonošské chaloupky, ale i
květiny a zátiší. Jeho obrazy se staly uměleckým dílem. Absolvoval s nimi řadu výstav, mimo jiné i
při sjezdu rodáků v Peřimově v roce 2010. Jako soused se často při telefonických rozhovorech
zajímal o dění v Peřimově. Nejvíce ale vzpomínal na dobu svého dětství prožitého v údolíčku pod
Strážníkem.
Bohuslava Holubcová
Pana Karla Fejkla z čp. 2 na samém konci Peřimova v jeho nejnižším místě u soutoku Olšiny
a Jizery si všichni Peřimováci budou pamatovat jako málomluvného, ale poctivého a šikovného
zedníka, který se podílel na stavbě či opravě nejednoho domu v Peřimově a okolí. K jeho velkým
zálibám patřilo určitě fotografování. Na fotoaparát i kameru kvalitně zaznamenával například první
ročníky Peřimovské desítky a mnoho dalších místních akcí. S manželkou vychovali dvě děti, Pavla
a Petru.
Karel Fejkl zemřel 17. září po dlouhé nemoci ve věku 75 let.
Zpravodaj OÚ Peřimov, tel.: 481 543 264, obec.perimov@tiscali.cz, www.obecperimov.cz
Uzávěrka 22. 11. 2020, počet výtisků 165, neoznačené texty a fotografie Mojmír Zemánek.
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