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XX. ročník

Zima 2017 (čp. 18)

Vážení spoluobčané, chalupáři,
dne 1. listopadu jsem byl zvolen starostou obce. Funkci jsem přebíral s určitými obavami, neboť
vykonávat starostování při práci nebude asi tak snadné. Věřím ale v pomoc všech zastupitelů,
potom snad ledacos zvládneme. Nyní bude zastupitelstvo na veřejné schůzi projednávat rozpočet
na příští rok a právě vaše připomínky lze do rozpočtu zapracovat. Přijměte tedy pozvání na schůzi,
která bude 29. listopadu. Na veřejném zasedání dne 13. prosince budeme rozpočet schvalovat.
Blíží se závěr roku. Jako již tradičně přijde do Peřimova Mikuláš s čerty a andělem. Zveme
proto všechny děti s rodiči, bude připraven i ohňostroj.
Přeji vám všem radostné prožití vánočních svátků, veselého silvestra a do nového roku zdraví,
klid a pohodu.
Jan Jiřišta, starosta obce

Z obecního úřadu
Srdečně zveme na veřejná zasedání ZO, která se uskuteční
ve čtvrtek 29. listopadu 2018 (projednání návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu)
a ve čtvrtek 13. prosince 2018 (schválení rozpočtu a střednědobého výhledu)
vždy od 19 hodin na OÚ.

Návrh rozpočtu obce Peřimov na rok 2019 (v členění na závazné ukazatele - paragrafy)
Příjmy
DPH
DPPO
ZČ
DPFO
DPFO
Dan z nemovitostí
Poplatky
Nájmy
Úroky
Dotace správa
EKO-KOM
Dotace
Prodej
Celkem
Výdaje
Vnitřní obchod
Cesty
Dopr. obslužnost
Pitná voda
Rozhlas
Knihovna
Zpravodaj
Kronika
Pomník
Jubilea
Peřimovská X.
Dětský den + Mikuláš
Byt. hospodářství
Nebyt. hospodářství
Veřejné osvětlení
Komunální služby
Komunální odpad
Velkoobj. odpad
Kompostování
Veřejná zeleň
Zákonná rezerva
JSDH
Zastupitelstvo
Volby - zastupitelstvo
Volby - prezident
Činnost místní správy
Bankovní poplatky
Vratka volby
Celkem
Celkem příjmy
Celkem výdaje
Celkem Saldo ( P - V)

Paragraf položka
1211
1121
1111
1113
1112
1511
1340,1341,1381
Bytové, nebyt.
2141
4112
2324
4111,4216,4222
5512

2141
2212
2292
2310
2413
3314
3316
3319
3326
3399
3419
3421
3612
3613
3631
3639
3722
3723
3726
3745
5212
5512
6112
6115
6118
6171
6310
6402
Schválený 2018
3,224.500,3,224.500,-

Rozpočet
2018
1,240.000,610.000,660.000,60.000,40.000,220.000,158.000,153.600,2.000,60.900,20.000,0,0,3,224.500,-

Očekávané
plnění
1,640.000,698.000,760.000,60.000,40.000,220.000,159.000,216.000,2.000,60.900,27.300,749.450,50
40.000,4,672.650,50

0,8.301,925.000,1,361.033,21.780,21.780,0,6.254,10.000,10.000,8.500,8.500,10.000,10.000,10.000,10.000,0,85.950,15.000,15.000,15.000,15.000,30.000,30.000,0,500,51.000,161.000,50.000,83.715,307.000,190.259,170.000,170.000,25.000,25.000,15.000,15.000,65.000,84.000,10.000,10.000,490.000,913.599,472.194,472.194,0,45.000,0,22.000,518.026,881.604,50
6.000,6.000,0,10.961,3,224.500,4,672.650,5
Skutečnost k 31.10.2018
4,221.033,32
3.904.123,69
316.909,63

Návrh 2019
1,767.000,736.000,886.000,71.000,22.000,220.000,168.000,240.000,2.000,60.900,20.000,0,0,4,192.900,0,230.000,21.780,10.000,10.000,8.500,10.000,10.000,0,15.000,15.000,30.000,100.000,1,062.000,266.796,200.000,180.000,25.000,15.000,130.000,10.000,250.000,495.224,0,0,1,067.600,6.000,25.000,4,192.900,Návrh 2019
4,192.900,4,192.900,-

Jitka Mihoková, místostarostka obce

Mikuláš
Peřimovský divadelní kroužek Strážník obnovuje mnohaletou tradici návštěvy Mikuláše, andělů
a čertů u hodných i zlobivých dětí v rodinách. Dnes již šedesátiletí spoluobčané si jistě dobře
pamatují, že každoročně vždy 5. prosince, den před svátkem Mikuláše, po setmění rozléhal se
zvuk zvonečků rozdivočelých čertů po celém Peřimově. I mně se velmi silně do paměti vryla
vzpomínka na čerta Vláďu Lukše, kdy mě, coby
zlobivé dítě, chtěl nasoukat do pytle. Otec mě ale
ubránil, neboť by mu ubyla levná pracovní síla na
statku.
Mikuláš, andělé a čerti budou chodit po
vesnici 5. prosince krátce po setmění. Máte-li malé
(i velké) děti a zájem o naši návštěvu, napište SMS na
telefonní číslo: Pavel Klíma 604 296 031. Uveďte
jména dětí, číslo popisné a pokyny pro čerty: a) žádné
strašení, b) strašení malé, c) strašení střední, d)
strašení velké, e) nasoukání dítěte do pytle a
transport do pekla. U malých dětí po dohodě s rodiči
mohou vstoupit do domu jen Mikuláš s anděly a čerti
budou pouze nakukovat do dveří. Návštěvu čertů
v rodině si mohou objednat i dospělí jako výstrahu, že
by v případě přílišného zlobení mohl životního
partnera či partnerku čert odnést do pekla.
Milan Jiřišta
V sobotu 8. prosince od 17 h jste všichni zváni
na tradiční mikulášskou nadílku spojenou
s rozsvícením vánočního stromu a ohňostrojem u
Klubu.
OÚ Peřimov (fotografie z roku 2015)

Školní patálie
Když kráčíme po chodbě bývalé obecní školy a chceme vystoupit po schodech do prvního
poschodí, jen letmo si všimneme ve výklenku busty Jana Amose Komenského. Málokdo
z peřimovských starousedlíků však zná autora tohoto díla a ví o patáliích, které se kolem instalace
busty udály.
Nejdříve musíme nahlédnout do vzdálenější historie. V roce 1837 nastoupil do Peřimova na
místo učitelské pan učitel Josef Hančil (1807 – 30. 4. 1871). Předtím učil několik let v Kundraticích.
Pan učitel neměl příliš velké vzdělání, po jednotřídce absolvoval pouze šestinedělní učitelský kurz,
ale učil dobře a žáky byl oblíben. Učil na škole 34 let, v jednotřídce polodenně: okolo 40 žáků
dopoledne a přibližně 40 žáků odpoledne.
Výklenek ve zdi na chodbě nové školy byl prázdný, a tak se pan učitel rozhodl, že chodbu
vyzdobí sochou svatého Jana Nepomuckého. Zvoník Houžvička z čp. 33 se nabídl, že na nákup
sochy udělá sbírku ve vesnici. Moc se mu však nedařilo, vybral pouze 2 zlaté od sousedů.
Zbývajících 50 zlatých na sochu daroval pan učitel Hančil. Socha svatého Jana Nepomuckého pak
mnoho let zdobila vstupní portál školy.
Přenesme se nyní o pár let dál do roku 1892. V tomto roce daroval sochař Karel Hromada
z čp. 47 peřimovské škole své dílo, na které byl patřičně hrdý, bustu Jana Amose Komenského.
Sochařskou dílnu měl v dnes už neexistující Kolářově hospodě čp. 54. Tehdejší řídící učitel
Jeroným Chromý svolal školskou radu a ta se dohodla, že Komenského dají do výklenku na chodbě
místo sv. Jana Nepomuckého. A jak se dohodli, tak se také stalo.
Povinnou výuku náboženství tehdy na škole zajišťovali pan farář Josef Jezdinský a kooperátor,
farní vikář Václav Dvořák. Výměna soch se jim velmi nelíbila, neboť svatého Jana sami při otevření
nové školy slavnostně za přítomnosti početného občanstva křtili a Komenského měli za kacíře

a odrodilce od katolické víry. Stejně tak sochaře Karla Hromadu neměli vůbec v oblibě, protože
z katolické víry odstoupil a aktivně vyznával víru evangelickou. To vše praktikujícím peřimovským
katolíkům důrazně vytkli hned při první mši svaté v mříčenském kostele.
Početné katolické občanstvo se sešlo ještě týž den před školou a demonstrativně si vynutilo
odstranit bustu J. A. Komenského a vrátit ji autorovi a svatého Jana Nepomuckého postavili na
původní místo. Panu řídícímu učiteli Chromému se to vůbec nelíbilo, což podrobně vepsal do školní
kroniky, ale nic proti přesile nezmohl.
Sochař Karel Hromada cítil velkou křivdu. Marně všem
pobouřeným katolíkům ve vsi vysvětloval, že Komenský byl
především učitel národů světového věhlasu a že si úctu a
uznání zaslouží. Když u dospělých nepochodil, na vlastní
náklady pořídil 125 výtisků brožury „Modlitby za vlast“ od
Václava Beneše Třebízského a 28. března 1892 je daroval
všem žákům školy. Pobouření ve vesnici se přeneslo i do
soukromí rodiny sochaře Hromady. Jeho žena Františka,
ortodoxní katolička, jen velmi těžko snášela to, že byl její muž
přímo v kostele veřejně nazván pravým nihilistou, socialistou,
rafinovaným darebákem, který svádí omladinu a jiné katolíky
k odpadnutí od církve a který přeběhl k evangelíkům.
Neuspořádané poměry v rodině a nepochopení mnoha
spoluobčanů dohnalo pokrokového umělce Karla Hromadu
k sebevraždě. Dne 6. 1. 1894 v 17 hodin se zastřelil ve svém
domě čp. 47. Pochován byl na mříčenském evangelickém
hřbitově v úterý dne 9. ledna 1894. Dlouhého smutečního
průvodu se zúčastnili oba učitelé i hasičský sbor. Sochař,
kamenický mistr, který vytesal mnoho náhrobků a božích muk,
má hrob bez náhrobku, beze jména. Jeho jediný syn Adolf
Hromada zemřel na TBC v následujícím roce 9. 11. 1895 v Lužné u Rakovníka.
Řídícímu učiteli Františku Kosinovi se podařilo ve
dvacátých letech minulého století prosadit ve školské radě
odstranění křížů z obou tříd a opětné přemístění J. A.
Komenského na chodbu školy. Busta na tomto čestném
místě je umístěna do dnešních dnů jako memento rušných
událostí našich předků. Svatý Jan Nepomucký putoval na
školní půdu. I tento mučedník a český patron by si jistě
zasloužil důstojnější umístění. Přestože pamětníci tvrdí, že
ho na půdě školy viděli, již tam není. Pomozte nám, prosím,
drazí spoluobčané, rozluštit tuto záhadu. Nevíte, kde se
nachází??
Nové obecní zastupitelstvo plánuje proti škole u potoka
zřídit malý parčík. Tam by se pro svatého Jana mohla
vystavět malinkatá kaplička. Bylo by to přímo symbolické.
Patron přírodních katastrof a povodní by nám mohl hlídat
vesnici před případným rozvodněním Olšiny. Kdyby svatý
patron dostal důstojné místo před školou, projevili bychom
tím i úctu panu učiteli Hančilovi, který 34 roků vyučoval a
vychovával peřimovské děti a za sochu zaplatil velkou část
celoživotních úspor.
Milan Jiřišta (fotografie sv. Jana Nepomuckého - cs.wikipedia.org)
Oznámení:
V pátek dne 23. listopadu 2018 od 7 do 15 hodin dojde v celé obci k plánovanému přerušení
dodávky elektřiny.
Zpravodaj Obecního úřadu Peřimov  481 543 264  obec.perimov@tiscali.cz
Uzávěrka 20. 11. 2018 Počet výtisků 165 Neoznačené texty a fotografie: M. Zemánek

