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Zima 2018 v Peřimově, čp. 21

Vážení spoluobčané, chalupáři,
letošní zima nám sněhu příliš nenadělila, a tak po několikadenních mrazech, které potrápily
přírodu, již někteří z nás netrpělivě čekají na jaro.
Kontrolu hospodaření na OÚ za rok 2017 provedl KÚ Libereckého kraje. Na veřejném zasedání
OZ by měl být schválen závěrečný účet hospodaření za minulý rok a potom se budeme zabývat již
jen letošním rokem.
Konečně se bude opravovat střecha na čekárně U Mlýna. Pozemek pod čekárnou bude
odkoupen od Silnic Libereckého kraje a pozemek za čekárnou po sepsání kupní smlouvy od paní
Peštové.
Obecní komunikace od domu pana Koudelky po hranice s obcí Mříčná byla vyměřena, je
zpracovaný projekt na asfaltový povrch a byl požádán Liberecký kraj o dotaci z Programu obnovy
venkova. Po dokončení by tak byl připraven souvislý průjezd do Mříčné. Dále bylo požádáno o
vyměření obecní cesty podle Trojanky po zahradu paní Peškové. Je jednáno se statikem, který
vyhodnotí stav mostu před školou. Dle jeho výroku by byl most opraven třeba jen povrchově a
zároveň je potřeba odkrýt stále se propadající povrch na nájezdu na most a konečně vše
vyasfaltovat.
Na nové dopravní auto pro jednotku SDH je hotová registrace. Obec obdrží 450 tis. dotaci od
ministerstva vnitra. V měsíci březnu proběhne výběrové řízení a na zbylou cenu ve výši 450 tis. Kč
požádáme HZS Libereckého kraje o dotaci, která má být vypsána v březnu.
Přijměte pozvání na veřejné zasedání, nezapomeňte na zaplacení odpadu a jeho sběr.
V měsíci dubnu proběhne sběr nebezpečného odpadu. Zde vás chci upozornit na to, že dle sdělení

komunálních služeb NEBUDE již při tomto sběru odebrán žádný elektrický spotřebič, tzn., že
neodvezou žádnou televizi nebo lednici, sbírány nebudou ani pneumatiky. Budou přebírat pouze
chemikálie v originálním obalu. Na tento nebezpečný odpad si obec musí objednat speciální odvoz
a dopravu samozřejmě uhradit.
Přeji všem radost z přicházejícího jara, pohodové prožití velikonočních svátků a hodně zdraví
a klidu do dalších dnů.
Bohuslava Holubcová, starostka obce

Z obecního úřadu
Srdečně zveme na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční ve
čtvrtek 22. března od 19 h na OÚ.
Schválený
rozpočet
pro
rok
2018
naleznete
na
obecních
stránkách:
http://www.obecperimov.cz/obecni-urad/uredni-deska/
Jarní úklid a odpady
Upozorňujeme všechny občany, že:
 v sobotu 7. dubna proběhne svoz barevných pytlů (plasty, tetrapaky,
kovy) a u samoobsluhy bude přistaven kontejner na velkoobjemový
odpad
 v sobotu 28. dubna proběhne svoz železného šrotu
Připomínáme povinnost všech občanů, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Peřimově, uhradit poplatek za odpady na rok 2018:
 poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt nebo která má v obci stavbu
určenou k rekreaci
 sazba poplatku činí 500 Kč
 poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 4. a do 30. 9.;
jednorázově ho lze uhradit do 30. 4.
 včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky lze zvýšit až na trojnásobek
V ceně poplatku jsou i další služby spojené s likvidací odpadů, zejména svoz nebezpečného
odpadu. Částka může být zaplacena v hotovosti na OÚ, bankovním převodem na číslo účtu
10027581/0100 nebo poštovní poukázkou vždy s uvedením čp. jako variabilního symbolu. Bez čp.
nelze určit, kdo uvedenou částku zaplatil.

Uskutečněné akce
Tříkrálová sbírka 2018 vynesla v Peřimově 9 302 Kč.
Volba prezidenta republiky 2018 v Peřimově
Voleb se v Peřimově zúčastnilo v 1. kole 130 ze 196 voličů (66 %) a ve 2. kole dokonce 138 ze
196 voličů (70 %). V obou kolech zvítězil prof. Jiří Drahoš, podobně jako v celém v Libereckém
kraji. V 1. kole získal J. Drahoš 36 hlasů (28 %), ve druhém kole 76 hlasů (55 %).
Podrobné výsledky jsou k dispozici zde:
https://www.volby.cz/pls/prez2018/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=5104&xobec=577391
Hasičský bál
3. února proběhl tradiční hasičský bál, na kterém pořadatelé přivítali na 45 platících hostů.
Následující den se asi 50 dětí zúčastnilo dětského bálu s množstvím soutěží a dětskou tombolou.

Plánovaná akce
V sobotu 5. května se koná tradiční posezení u příležitosti svátku sv. Floriana. Hasiči zvou
všechny Peřimováky i chalupáře!
V neděli 20. května od 10 hodin se koná již 36. ročník Peřimovské desítky. Přijďte povzbudit
peřimovské i přespolní závodníky!

Společenská kronika
Jubilea v roce 2018 (jubilejní věk 70, 75, 80, 85 a 95 let):
80 let:
70 let:
Josef Kobr (30. 4. 1938), čp. 36
Danuše Kurfiřtová (3. 2. 1948), čp. 78
Jarmila Vejnarová (17. 6. 1938), čp. 40
Jaroslav Špacír (29. 2. 1948), čp. 136
Maruška Rychtaříková (23. 7. 1938), čp. 99
Vladimír Lukeš (5. 3. 1948), čp. 134
Jaroslava Francová (5. 8. 1948), čp. 127
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.
Pohyb obyvatelstva v roce 2017:
Narození:
Maxmilián Zelinka (5. 8. 2017), čp. 158
Anežka Hylmarová (17. 10. 2017), čp. 96
Filip Petřina (13. 11. 2017), čp. 13
Úmrtí:
Jaroslava Pajkrtová (29. 4. 2017), čp. 108
Bohuslav Rychtařík (6. 3. 2017), čp. 99
Josef Hrubý (20. 5. 2017), čp. 1
Odstěhovaní:
Lucie Psotová (18. 1. 2017), čp. 36
Aleš Kramář (15. 3. 2017), čp. 80
Marta Kramářová (15. 3. 2017), čp. 80
Jana Dvořáková (22. 3. 2017), čp. 80
Lenka Dvořáková (22. 3. 2017), čp. 146
Eliška Dvořáková (22. 3. 2017), čp. 146
Lidmila Boukalová (28. 6. 2017), čp. 57
Jana Novotná (6. 9. 2017), čp. 118

Přistěhovaní:
Pavel Klíma (24. 1. 2017), čp. 157
Tereza Klímová (24. 1. 2017), čp. 157
Anna Klímová (24. 1. 2017), čp. 157
Jolana Klímová (24. 1. 2017), čp. 157
Marek Gernert (5. 4. 2017), čp. 153
Alan Gernert (5. 4. 2017), čp. 153
Kamila Gernertová (5. 4. 2017), čp. 153
Jan Podhorník (5. 6. 2017), čp. 161
Barbora Podhorníková (5. 6. 2017), čp. 161
Marcela Podhorníková (5. 6. 2017), čp. 161
Lucie Podhorníková (5. 6. 2017), čp. 161
Marie Enochová (12. 7. 2017), čp. 20
Miroslav Neumann (21. 8. 2017), čp. 67

V průběhu roku 2017 jsme v Peřimově mohli přivítat tři nové občánky. Rodičům blahopřejeme!
Počet obyvatel Peřimova se v průběhu minulého roku navýšil z 249 na 254 obyvatel, zejména
díky většímu počtu přistěhovaných občanů.

Významný rodák Josef Král
Na konci roku 2007 jsme v peřimovském Zpravodaji zveřejnili
příspěvek o významném českém filozofovi a sociologovi Josefu
Královi (dále JK). JK navštěvoval přednášky a semináře, např. T.
G. Masaryka, u kterého obhajoval disertaci z filozofie. V roce 1924
byl jmenován řádným profesorem filozofie a sociologie na
Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Ve 30.
letech se zde stal děkanem a po 2. světové válce získal děkanskou
funkci na pražské univerzitě. JK rovněž působil v předních
vědeckých institucích, např. v Královské české společnosti nauk,
v Jednotě filozofické nebo v Masarykově společnosti. Většinu
svých prací věnoval dějinám československé filozofie a sociologie.
Článek končil výzvou, zda se najde pamětník, který by mohl
doplnit informaci o rodném domě JK. S potěšením můžeme
konstatovat, že naše výzva byla po deseti letech úspěšná. Přihlásila se nám paní Eva Lišková,
praneteř pana profesora, která nám na OÚ doložila mnoho zajímavých informací o životě svého
prastrýce a dalších příbuzných. Podle zachovaných dokumentů se Josef Král narodil 31. října
1882 v Peřimově v čp. 96, kde dnes bydlí Lukšovi. Jeho otec Josef Král byl řídící učitel v Bořkově
u Semil, matka Anna, rozená Lukšová, byla dcerou rolníka Jiřího Lukeše (čp. 96) a Anny Lukšové,
roz. Šírové. JK žil v Peřimově zřejmě nejdéle do roku 1886, kdy se v Bořkově narodil jeho mladší

bratr František. JK měl syny Jiřího a Josefa a jeho dcera (tedy vnučka pana profesora) Zuzana
Králová - Galová žije v Jablonci nad Nisou.
Peřimov tak může být pyšný na svého významného rodáka, od jehož úmrtí uplynulo 22. února
t. r. 40 let. Přenecháváme ke zvážení zastupitelstvu obce, jestli by nebylo vhodné připomenout si
tuto významnou osobnost i nějakým jiným způsobem.
M. Zemánek, foto www.ff.cuni.cz

Úspěch
V neděli 4. března 2018 se ve Švédsku uskutečnil
93. ročník největšího běžeckého závodu na světě
v klasickém lyžování Vasaloppet. Běží se na památku
útěku švédského šlechtice a budoucího krále Gustava
Erikssona Vasy před vojsky krále Kristiána II. Dánského
v roce 1520 a na počest vítězství švédského lidu nad
dánskými vetřelci a následném sjednocení a vzniku
švédského království 1522.
U příležitosti 400. výročí sjednocení švédského
království a jmenování G. E. Vasy švédským králem se
tento devadesátikilometrový závod od roku 1922 koná
každou první březnovou neděli. Pouze v letech 1932,
1934 a 1990 byl závod pro nedostatek sněhu zrušen.
V roce 1923 běžela závod první žena Margit Nordin a
uběhla ho za 10:09 hodin. Následující rok byl závod pro
ženy zakázán, protože byl považován za příliš tvrdý.
V roce 1978 jedna žena závod tajně absolvovala
převlečená za muže, byla však televizními kamerami
odhalena. Od roku 1981 se mohou ženy opět závodu
účastnit.
Při prvním ročníku stálo na startu 119 závodníků. V roce 1955 jich bylo přes 1000. V roce 1977
startovalo 10 000 borců. Za posledních 10 let se počet závodníků ustálil na maximálním počtu
16 000, neboť kilometrová startovní rovinka s 52 stopami už více závodníku s hromadným startem
nepojme. Ne všichni z tohoto velkého počtu doběhnou do cíle. Například v roce 2015, kdy
závodníkům příliš nepřálo počasí, každý čtvrtý z různých důvodů do cíle nedoběhl. Čtyři tisíce na
smrt utahaných závodníků po trati posbírali pořadatelé a do cíle byli dovezeni sběrnými autobusy.
Od roku 1946 přímo na trati zemřelo 13 závodníků.
Zajímavou skupinou jsou veteráni. Někteří osmdesátiletí borci, kteří absolvovali závod nejméně
třicetkrát, dobíhají do cíle v malebném městečku Móra v pozdních večerních hodinách za
mohutného povzbuzování rodinných příslušníků. Běhat se dá v každém věku.
Našim nejúspěšnějším reprezentantem v tomto závodě je Stanislav Řezáč. Byl v cíli několikrát
v první desítce, čtyřikrát třetí a v roce 2011 útočil na vítězství. Pět set metrů před cílem ho však
předběhl Švéd Jorgen Brink a o tři setiny sekundy závod vyhrál.
Každý, kdo závod vyhraje, je pro Švédy národním hrdinou. Tou se stala vynikající vytrvalostní
česká běžkyně Kateřina Smutná, která vyhrála Vasův běh v roce 2016 a letos byla druhá.
Čas vítěze je pro všechny ostatní závodníky důležitý. Doběhnou-li do cíle v čase, který je menší
než jeden a půl násobek času vítěze, dostanou v cíli medaili. Splnit tento limit však není
jednoduché. Medaili si z Vasaloppet odnášejí jen dobře trénovaní sportovci z celého světa.
To se letos opakovaně povedlo i našemu Peřimovákovi Pavlu Klímovi, který v dalekém
švédském Selénu vzorně reprezentoval naši podhorskou vesnici a za vynikající čas získal
již třetí medaili. Zároveň obdržel vyznamenání za deset úspěšných účastí na tomto extrémně
náročném běhu.
Pavle, blahopřejeme!!!
Text a foto Milan Jiřišta
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