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XX. ročník

Dětský den 2018

Vážení spoluobčané, chalupáři,
je čas dovolených a vytoužených prázdnin. Ať jste doma nebo v zahraničí, využijte tento čas
k odpočinku. Na podzim skončí čtyřleté období nynějšího zastupitelstva. Termín pro volby do
zastupitelstva obcí byl vyhlášen na 5. – 6. října 2018. V naší obci dojde k obměně členů, neboť tři
dosavadní zastupitelé svoji činnost ukončí.
Do výběrového řízení na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH se přihlásili
dva dodavatelé a to Auto Trutnov s. r. o. a vyhrávající firma Vesta Auto Corson Praha, s nabídkovou
cenou o 30 000 Kč nižší v celkové ceně 864 901 Kč. 450 000 Kč dostane obec od Ministerstva
vnitra ČR, 300 000 Kč od KÚ Liberec a zbytek (114 901 Kč) doplatí obec.
Částku 250 000 Kč má obec smluvně zajištěnou od KÚ Liberec na komunikaci po hranici s obcí
Mříčná. Na tuto akci a na opravu mostu s povrchem před školou bude vypsáno výběrové řízení.
Celková cena díla bude téměř 1 mil. Kč.
Střecha na čekárně U Mlýna je opravená, odkoupení pozemku pod čekárnou zajišťují silnice.
17. června byl na hřišti opět uspořádán dětský den. Počasí se vydařilo a díky obětavosti všech
organizátorů prožily děti krásné odpoledne.
28. července uspořádá Myslivecké sdružení Strážník již tradiční zvěřinové hody. Účastníci
bývají více cizí než místní. Přijďte podpořit spolek, nebudete litovat, vždyť jejich zvěřinová jídla jsou
vždy vynikající.
Byla zadána oprava pomníku padlých v 1. světové válce. Opravu provede restaurátor Petr
Novotný z Nedaříže. Smlouva o dílo je na 85 950 Kč.

A první víkend v srpnu bude opět patřit pouti. Přijede lunapark, zábavu a občerstvení obstarají
hasiči a samozřejmě budou i dozvuky
Přeji všem krásné slunečné léto.
Bohuslava Holubcová, starostka obce

Plánované akce





Přehled plánovaných akcí:
sobota 28. července – zvěřinové hody
sobota 4. srpna – Pouť kolem Peřimova a poutní zábava (hraje Koneckonců)
neděle 5. srpna – pouť na hřišti
pondělí 6. srpna – dozvuky




Odpady
sobota 28. července - svoz barevných pytlů
sobota 25. srpna - kontejner na velkoobjemový odpad

Pouť kolem Peřimova
Pochod a běžecký závod (téměř) po hranici obce Peřimov (13,6 km)
Termín: Sobota 4. srpna. Účastníci pochodu se mohou na trať vydat
kdykoliv mezi 9:00 a 10:00, závodníci - běžci vystartují hromadně v 10:00.
Start a cíl: Mostek přes Olšinu před obecním úřadem.
Trať: Značená, vede po asfaltu, cestách, pěšinkách, loukách i lesem
kolem Peřimova po směru hodinových ručiček. Během jedné procházky nebo
běhu navštívíte velkou část peřimovských zajímavostí, vyšplháte kolem
Hrobky na Strážník, prohlédnete si peřimovskou památnou hrušeň, k Jizeře se připojíte u Vápenky,
podběhnete dům "Na Skale", pozdravíte se s železobetonovým mostem, užijete si dalekých
výhledů z cesty Na Příčnici a pak už jen klesnete zpátky do údolí Olšiny a podél rodného domu
Jana Buchara se vrátíte zpátky ke hřišti s hladem tak akorát na pouťové koláče a oběd. Na trati
bude několik kontrol, jejichž průchod označíte do kartičky, kterou obdržíte na prezenci. Kromě
kartičky dostanete i mapu, na kterou si podle vzoru můžete vyznačit trať pochodu/závodu.
Pouť okolo půlPeřimova:
Nenechte se odradit délkou
trasy. Pokud by pochod byl už
dlouhý,
můžete
se
z
jakéhokoliv místa vrátit zpátky
do cíle. První půlka trasy (od
startu až po dům "Na Skale" a
pak po silnici zpátky do cíle) je
rozmanitější a terénnější.
Druhá půlka trasy (od startu
po
silnici
až
k
železobetonovému mostu, po
Příčnici a pak dál po trase až
do cíle) bude vyhlídková a
sjízdná
pro
terénnější
kočárky, co zvládnou polní
cestu, takže můžete vyrazit i s
nejmenšími.
Startovné: 30 Kč pro
předem přihlášené, 50 Kč pro
přihlášené na místě v den konání akce. Předem přihlášené rodiny účastnící se pochodu 50 Kč.
Přihlášky: Přes přihlašovací formulář na www.obecperimov.cz do čtvrtka 2. srpna 2018. Ve
výjimečných případech e-mailem na adrese: jiristova@gmail.com anebo osobně v č.p. 3.
Vyhlášení vítězů: Tři nejrychlejší ženy a muži v kategorii běžců obdrží drobné ceny. Účastníci
pochodu obdrží pamětní list.
Zuzana Jiřištová

Zvěřinové hody
Milí spoluobčané a chalupáři. Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční zvěřinové hody. Termín
je již také tradiční, a to týden před poutí. Letos to bude 28. července. Začátek je ve 14 hodin
v hospodě V Klubu. Budou připraveny čtyři druhy jídel i dostatek nápojů na zapití. K poslechu a
později i k tanci bude hrát živá hudba. Prodávat se bude i do kastrůlků. Budeme se těšit na Vaši
návštěvu. Neseďte doma, přijďte pobejt.
Za místní Myslivecký spolek Strážník Milda Franc.

Uskutečněné akce
Peřimovská desítka
Letošní již 36. ročník
Desítky
asi
všechny
překvapil
mimořádnou
účastí – 127 startujících
(z toho 29 dětí, 1 dospělý
na 1 km a 7 juniorů)
představuje rekord od roku
1983!
V mužských
kategoriích na 10 km byl při
neúčasti
J.
Čivrného
nejrychlejší Radim Berka
(34.29). Potěšující je i to,
že počet Peřimováků rok
od roku roste, zejména
v kategorii do 34 let. Ze
sedmi statečných byl tentokrát nejrychlejší Lukáš Kobr časem 45.22.
V ženských kategoriích byla nejrychlejší nestárnoucí Dagmar Kynčlová, která se dokonce
dokázala zlepšit o několik vteřin oproti svému „zlatu“ z loňské a předloňské Desítky.
V dětských kategoriích tvořily děti z Peřimova téměř polovinu startujících. Zdá se, že se běh
v naší obci začíná stávat oblíbenou aktivitou…
Kompletní výsledkovou listinu a fotografie naleznete na www.obecperimov.cz.

Povodně na Jizeře
V letošním roce uplyne 160 let od velké povodně. V létě roku 1858 způsobila průtrž mračen na
rozhraní Krkonoš a Jizerských hor rychlé a mohutné rozvodnění řeky Jizery. U Pospíšilů „Na
podevsi“ sebrala velká voda lávku přes Jizeru a poničila mnoho domů.
Dne 3. srpna 1888 (před 140 léty) přišla nová velká povodeň a Peřimov byl opět bez lávky.
Rozvodněná Jizera napáchala mnoho škody. Voda sahala u některých sytovských domů až po
horní tabulky oken a v Peřimově se voda dostala až k čp. 73.
Několik dní trvající deště způsobily dne 27. července 1897 na Jizeře tak obrovskou povodeň,
že rodina hospodského Pospíšila z čp. 74 musela z domu před velkou vodou utíkat okny.
Rozvodněná, divoká řeka si samozřejmě nezapomněla vzít s sebou peřimovskou dřevěnou lávku.
16. října 1911 bylo započato se stavbou železobetonového peřimovského mostu. I tady na jaře
1912 vzala rozvodněná Jizera rozsáhlé dřevěné lešení a bylo nutné vystavět nové. Ještě v témže
roce přejížděly přes nový peřimovský most povozy tažené koňmi a občas také nějaké to auto.
Milan Jiřišta (čerpáno z peřimovské kroniky a semilského archivu)

Společenská kronika
Koncem května jsme se rozloučili s paní Jiřinou Jiřištovou z čp. 71. Dožila se vysokého věku
87 let. Delší dobu byla upoutána na lůžko. Byla to paní příjemného vystupování, která vždy dbala
o svůj zevnějšek a taková zůstane v našich vzpomínkách.
B. Holubcová

Rozhovor
V naší malé obci najdeme množství osobností, o jejichž aktivitách většina Peřimováků asi
nemá tušení. Zajímavým koníčkem se může pochlubit Michal Mihok.
Doslechl jsem se, že se věnuješ dálkovým pochodům…
Věnuji se dogtrekkingu. Jedná se o extrémní kynologický vytrvalostní sport, při kterém jsou
překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém intervalu. Psovod vede psa celou dobu na vodítku
nebo je spojen se psem vodítkem k bedernímu pásu. Účastníci mají zodpovědnost za sebe i psa.
Vše na vlastní nebezpečí.
Jak ses k dogtrekkingu dostal?
Velký dík patří Stanislavě Horáčkové (na fotografii spolu s pejskem Fíkem a Michal s Matesem,
foto archiv MM), která nás vzala na můj první dogtrekking v Jablonci nad Jizerou o délce 20 km v
roce 2011. Potom také patří velký dík Janě Suchardové z obce Krásná, že mě společně se Stáňou
dokopaly na delší tratě. Vlastně my tři tvoříme na závodech trio nerozlučných a navzájem se
motivujících závodníků. Máme závodní název Exoti.
Jaké vzdálenosti se při dogtrekkingu překonávají?
Ten pravý dogtrekking (long) má vzdálenosti minimálně 80 km a více. Dále jsou doprovodné závody
takzvaný mid (dogmaraton) kolem 50 km, short cca 25 km a také krátká nebo kočárková trasa cca
15 km. Dále se dělí závody na neoficiální a oficiální, které jsou součástí mistrovství republiky. Při
každém závodě, který závodník dokončí, dostane určitý počet bodů a na konci sezony je vyhlášení.
Co musí mít takový závodník za výbavu?
Je určena povinná a doporučená výbava. Jinak si závodník nese vše, co uzná za vhodné a
užitečné. Hlavně žádné zbytečnosti, protože každý gram je na zádech znát. Mezi povinnou výbavu
patří karimatka/alimatka, spacák, lékárnička (obvaz, náplasti, obinadlo, botičky pro psa), miska pro
psa, jídlo a voda pro psa a psovoda, očkovák (platné očkování), čelovka, telefon a pak další věci,
jak každý uzná za vhodné. Člověk si musí při balení věcí do baťohu uvědomit, že jej ponese celou
dobu na zádech. Jo a hlavně pohodlné boty!
Jaká je vhodná obuv?
Já například většinou na delší tratě
ráno startuju v klasických trekových
botech a po 50 km měním trekovky za
běžecké boty. Ten pocit, když člověk
muže přezout boty, je skvělý. Jinak si
myslím, že neexistuje přesný návod na
boty, protože každému vyhovuje něco
jiného.
Kolik km a treků máš už v nohách?
Za rok 2017 mám 726 závodních km
během 10 treků.
Jaké jsou tvé úspěchy?
Každý úspěšně dokončený závod, ať je
dlouhý 50 km nebo 90 km, je úspěch.
No dobře, máme třikrát dokončený
zimní závod s názvem Zimní sen o
délce cca 80 km, při kterém jsme se brodili závějemi nebo zase mrzlo (- 22°C) a samozřejmě
sněžilo i pršelo. Další úspěch je 3. místo v kategorii DTM1 (mladí muži do 40 let) na Krušnohorském
dogtrekkingu na trati o délce 96 km za 28 hodin a 11 minut.
Co bys řekl závěrem?
Nezáleží, jestli to někdo odběhne za 11 hodin nebo za 34 hodin s bivakem nebo jde nonstop.
Důležitá na tom je souhra psa a člověka. Užít si tu atmosféru, poznávat nová místa a lidi. Například
při zimním závodě jsou povoleny i běžky a jet ve 2 hodiny ráno na běžkách a přitom být tažený
psem pod vrcholem Černé hory, to je prostě úžasný zážitek.
Přejeme další pěkné zážitky a děkujeme za rozhovor.
Zpravodaj Obecního úřadu Peřimov  481 543 264  obec.perimov@tiscali.cz
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