ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

Střípky ze mlejna
K původu slova Peřimov
Název PELRŽIMOV z roku 1765 zněl nejspíše původně jako PELHŘIMOV, tedy
Pelhřimův dvůr. Toto osobní jméno je u nás zaznamenáno už roku 1182 v podobě slova
PEREGRINUS, tj. přespolní, cizinec nebo PILGRIM, PILGER, tj. poutník.
Zdena Lukšová
Z vyprávění pamětníků je název obce vysvětlován vsunutím samohlásky –e- do slova
PŘÍMOV, PŘIMOV (podobně jako v nářečním slově peršet nebo perkynko), které mohlo zřejmě
naznačovat přímou, tedy zkrácenou cestu z Jilemnice do Semil.
Další vysvětlení nabízí první kronikář Kosina. Při popisu podnebí obce se můžeme
dočíst, že „... V nížině při potoce bývá příjemno, což připomíná i lidový název obce PEŘINOV.“
V tomto případě by tedy původním slovem mělo být slovo „peří“ nebo „peřina“.
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PEŘIMOV

List pro sousedy a chalupáře

I. ročník

Vývoj počtu obyvatelstva v Peřimově
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Počet obyv.

Z dostupných údajů (Kroniky, sčítání lidu) lze vystopovat vývoj počtu obyvatel
v Peřimově pouze částečně. Přesto je možné celkem spolehlivě stanovit vývoj obyvatelstva
v naší obci za poslední dvě století a pokusit se i o odhad dalšího vývoje.
První zmínka se vztahuje k roku 1789 (308 ob.) a další údaj následuje až v roce 1848
(683 ob.). Znamená to, že během 60 let se počet obyvatel více než zdvojnásobil! Po roce 1857
(761 ob.) byl nárůst už pomalejší a před sto lety dosahoval rekordních 817 obyvatel. Od počátku
I. sv. války začal počet obyvatel strmě klesat (1920 – 656 ob., 1930 – 565 ob.) a i když písemné
údaje chybí, pokračoval pokles zřejmě i v průběhu II. sv. války i po ní. Např. roku 1962 to už
bylo pouze 341 ob. a v roce 1970 už je 281 ob. Ačkoliv (zřejmě v důsledku podpory státu) počet
obyvatel po roce 1970 klesal pomaleji, sestup se nezastavil do dnešních dnů a na konci roku
1998 dosahoval počet trvale žijících obyvatel v Peřimově 197.
Pokud by tento trend pokračoval i v následujících letech, mohl by počet trvale
bydlících osob klesnout na minimum a Peřimov by se tak stal pouze jakýmsi rekreačním
zázemím větších měst. Má-li se tento nepříznivý vývoj zastavit nebo alespoň zpomalit, bude
nutné mladým lidem zajistit možnost získání stavebních parcel, udržet stávající dopravní
dostupnost do okolních sídel, podporovat rozvoj podnikatelských aktivit, udržet příznivé životní
prostředí a celkově zatraktivnit a zpříjemnit život v obci (rozšířit nabídku služeb, zajistit větší
možnost společenského, kulturního a sportovního vyžití apod.).
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dostáváte do rukou již druhé číslo našeho Zpravodaje. Je to poněkud dříve než jsme
předpokládali, ale potřeba informovat o některých akcích přípravu tohoto čísla urychlila.
Úvodem se na Vás obracíme se dvěma prosbami. Na srpen tohoto roku chystá OZ
v budově bývalé školy malou výstavku Roubené chalupy naší obce a okolí ve fotografii. Do té
doby bychom chtěli nashromáždit co nejvíce pěkných fotografií, pohledů či obrázků o Peřimově.
Myslíme si, že zvláště mezi staršími občany je určitě hodně takovýchto památek a byla by
škoda, kdyby je bez užitku strávil čas. Pokud nám nějaké takovéto „poklady“ zapůjčíte, rádi je
vystavíme a nabídneme tak k nahlédnutí i ostatním.
Druhá prosba směřuje k těm z Vás, kteří si vedou nějaké chronologické poznámky o
Peřimově, např. o počasí, o pohybu obyvatel, o důležitých událostech apod. Obecní kronika, ve
které nalezneme zprávy již o roku 1713, má totiž bílé místo z období let 1969 – 92. Ačkoliv
období normalizace znamenalo všeobecný úpadek veřejné aktivity a nezájem o společenské
dění, byla by škoda, nezaplnit tuto mezeru v době, kdy je ještě většina pamětníků mezi námi.
Předem děkujeme za Vaši pomoc a přejeme všem příjemné prožití velikonočních svátků.
OZ Peřimov
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Z obecního úřadu

Ze zprávy Policie ČR o stavu pořádku v obci Peřimov

Srdečně zveme všechny spoluobčany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se uskuteční ve čtvrtek 8. dubna 1999 v 19.30 hodin v bývalé třídě peřimovské školy.
Program: 1) Zahájení
2) Činnost OÚ v 1.čtvrtletí roku 1999
3) Plán práce, rozpočet a finanční hospodaření na tento rok
4) Diskuse
Krátké zprávy:
Oprava mostu přes Jizeru bude dokončena do 30.6.99 za plného provozu. Dojde-li od
1.7.99 k rekonstrukci mostu přes Jizeru v Horní Sytové (na Láně), počítá okresní
správa s odkloněním nízkotonážní dopravy přes Peřimov.
Na červen připravuje pí J. Pajkrtová zájezd dětí s rodiči. Návrhy na místo zájezdu můžete
sdělit pí Kobrové v místní prodejně.
Knihovna je otevřena každé pondělí od 16 do 18 hodin. V červnu, červenci a srpnu bude
otevřena pouze každé první pondělí v měsíci.
V měsíci srpnu by měly VČEZ Jičín začít s rekonstrukcí elektrické sítě a budováním
nového obecního osvětlení od doleního konce po školu.
Již 18. ročník tradičního závodu Peřimovská desítka proběhne v neděli 23.5. od 10 hodin.
Jarní úklid
Žádáme občany, aby k jarnímu úklidu využili kontejnerů u kravína, které budou koncem
dubna odstraněny, nakonzervovány a přistaveny až v době podzimního úklidu. Železný šrot
mohou občané skladovat do 15.4. při silnici nebo obecní cestě, na sklo je možné využít
kontejner u prodejny. Papíry, hadry a nebezpečný odpad (televizory, baterie, pneumatiky apod.)
je možné odvézt do výkupny v Horní Sytové (bývalé stavebniny) nebo v Jilemnici. Dále
upozorňujeme všechny občany, že každý má ze zákona povinnost prokázat, jakým způsobem
nakládá s domovním odpadem. Známky na popelnice (á 33 Kč) nebo jednotlivé pytle na odpady
(á 37 Kč) můžete odkoupit na OÚ nebo v místní prodejně. Popelnici je možné zajistit si na OÚ.
Pořádek v naší vesnici bychom měli udržovat nejenom na soukromých pozemcích, ale i na
prostorách obecních (skládka na Kolářově), při kraji silnice a cest apod. Jenom tak se nám
podaří zachovat naši vesnici čistou a upravenou. Děkujeme všem spoluobčanům a chalupářům,
kteří pečlivou starostlivostí o svoje domky i zahrádky významně napomáhají zkrášlovat naši
obec.
Výňatek z obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích:










a) poplatek ze psů
platí vlastníci s trvalým pobytem v Peřimově
poplatek činí ročně za 1. psa 100 Kč, za každého dalšího 300 Kč (v obecních budovách
činí 500, resp. 1 000 Kč)
poplatek je splatný každoročně do konce února
b) poplatek za rekreační pobyt
vybírá se od osob přechodně ubytovaných v Peřimově za úplatu
poplatek činí za osobu a den 5 Kč
ubytovatel je povinen vést knihu ubytovaných obsahující jméno, adresu, datum narození,
číslo OP, den příchodu a odchodu
c) poplatek ze vstupného
vybírá se ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce
sazba je stanovena po dohodě s poplatníkem
potřebné údaje je nutno nahlásit nejméně 5 dnů před konáním akce

Pozn.: Tomu, kdo nesplní tuto povinnost, může OÚ uložit pokutu. Dlužné poplatky lze
vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, kdy oznamovací povinnost vznikla. Poplatek za
rekreační pobyt nebyl za poslední roky uhrazen žádný.
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Za uplynulý kalendářní rok 1998 byl na území obce Peřimov spáchán jeden přestupek, kdy
došlo k ohrožení životního prostředí a následnému úhynu ryb v místním potoce. Pachatel nebyl
bohužel zjištěn. Pachatel jednoho trestného činu, a to vloupání do prodejny potravin, byl na
místě zadržen příslušníky Policie ČR.
Program obnovy vesnice
V minulém čísle jste se z kapitoly o rozpočtu mohli dočíst, že 72 tis. Kč z výdajů na rok
1999 připadne na urbanistickou studii a POV. O co se vlastně jedná?
Peřimov se v prosinci 1998 přihlásil k tzv. Programu obnovy vesnice (POV), jehož hlavním
podkladem je urbanistická studie. Smyslem tohoto Programu, který byl vyhlášen vládou ČR
v roce 1991, je snaha obnovit a udržet život na vesnici, co nejvhodněji využít zemědělskou
krajinu a zachovat osobitý ráz venkova a vesnické zástavby. Program je založen na snaze o
trvale udržitelný rozvoj společnosti.
POV obsahuje jednak základní informace o obci (obyvatelstvo, domovní a bytový fond,
pracovní příležitosti, historie obce), ale stěžejní část tvoří akce, k jejichž splnění se OÚ zavázal.
Po zpracování tohoto projektu získává obec nárok na finanční příspěvek od státu, který spolu
s vlastními prostředky použije na konkrétní akce podložené urbanistickou studií. Např. je zde
uvedeno „ ... aby (vlastníci) při rekonstrukcích zachovávali hmotové vztahy, velikosti a tvary
oken, proto (...) přípustná bude pouze sedlová střecha, max. výška objektu 1 NP + podkroví,
výstavba dvojdomků bude zakázána, atd.“
Mezi hlavní akce POV, které bude obec realizovat v letech 1999 – 2002 patří:
Zajištění stavebních parcel (přístupová komunikace, voda)
Instalace veřejného osvětlení
Rekonstrukce hřiště (asfaltový povrch, dětský areál)
Rekonstrukce místních komunikací a mostu u čp. 132
Oprava střechy požární zbrojnice
Údržba autobusových čekáren
Úprava zeleně v blízkosti školy
O plnění těchto akcí Vás budeme prostřednictvím Zpravodaje informovat.
Oprava: V minulém čísle Zpravodaje se nám do kapitoly o rozpočtu vloudila jedna chyba,
za kterou se čtenářům omlouváme. Pravý sloupec měl správně vypadat takto:
Příjmy:
daňové
605
dotační
168
ostatní
17
příjmy celkem
790

Společenská rubrika
95 let:
85 let:
80 let:
75 let:
70 let:

Životní jubilea v tomto roce
Josef Mařas (2.11.1904), č.p.17
Anna Křížková (18.6.1914), č.p.79
Anna Francová (19.12 1919), č.p.127
Petr Pošepný (18.12.1924), č.p.50
Bohuslav Koudelka (13.8.1929), č.p.100
Miluše Novotná (16.8.1929), č.p.67
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a životní pohodu do dalších let.

 Všem spoluobčanům, chalupářům i občanům z jiných obcí nabízíme
možnost inzerce, reklamy, oznámení apod. v dalších číslech Zpravodaje!
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