ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře

2/2015

XVII. ročník

Dětský den 2015

Vážení spoluobčané, chalupáři,
je tomu již pět roků, co jsme připravovali 1. sjezd rodáků a přátel obce Peřimova u příležitosti 120.
výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Pět roků uplynulo jako voda, všem nám je o pět let víc
a probíhají přípravy na 2. sjezd. Termín je stanoven na 4. 7. 2015. Při této příležitosti se také
můžeme zamyslet nad tím, co se za posledních pět let v naší obci změnilo. Nově byla vyasfaltovaná
cesta vrchem do Drážděk, cesta mezi novou zástavbou a parkoviště, část spodní cesty do Drážděk,
parkoviště před školou a odstavná plocha u samoobsluhy. Bylo ukončeno vydání územního plánu,
následně prodány tři nové parcely, k nim zhotovena cesta a posílen elektrický zdroj.
Hospoda V Klubu byla zateplena, včetně výměny oken, zazdění balkonu a nové fasády.
Budova bývalé školy byla též zcela zrekonstruována. Byla vyměněna okna, zateplena nová fasáda
a vyřešena kanalizace. Úpravy doznal i vnitřek budovy OÚ, knihovna byla vybavena novým
nábytkem, podlahy pokryty novou dlažbou a vše bylo nově vymalováno. Rovněž byla
zmodernizována budova dílen ve středisku ZD Peřimov. Dostala novou střechu, okna, dveře i
hromosvody. Do dílen byla přivedena voda pro nové sociální zařízení.
Na některé akce dostala obec dotace v celkové výši 4 150 tis. Kč. Bylo dovybaveno dětské
hřiště a před školou přibyla zvonička s posezením. Na dvou místech byl zregulován břeh potoka.
A v neposlední řadě byl po několikerém jednání zhotoven (i když jen na 1,1 km) nový asfaltový
povrch naší silnice.
U příležitosti sjezdu nechala obec zhotovit nástěnné kalendáře pro rok 2016, hrníčky s motivem
mostu a hrušně a trička s potiskem. A teď již jen přijměte pozvání na setkání se svými přáteli a
bývalými sousedy, přijďte zavzpomínat třeba na dobu svého mládí, na zážitky dávno minulé.

Ledaskdo z nás pocítil uzavření místní samoobsluhy. Zastupitelstvo se ve snaze samoobsluhu
znovu otevřít obrátilo na pracovníky vietnamské národnosti. Věříme, že krám bude brzo znovu
otevřen, a pak již bude jenom na nás, abychom do prodejny chodili nakupovat.
V sobotu 13. 6. proběhl na hřišti u Klubu dětský den. Sešlo se na 60 dětí. Na devíti stanovištích
byly připraveny soutěže s drobnou odměnou pro každé dítě a na desátém stanovišti je čekal párek
v rohlíku. Děti se ponořily do bílé pěny, kterou nastříkali hasiči, zastřílely si na terče a špejle od
myslivců a nakonec zhlédly bublinovou show Matěje Kodeše. Po krásném slunném odpoledni, když
už byly všechny akce ukončeny, vyprovodila bouřka všechny domů. Dětský den se vydařil na
jedničku, a proto patří dík všem pořadatelům, hasičům, myslivcům i Krausovým v hospodě za
občerstvení.
První srpnová sobota a neděle patří u nás v Peřimově pouti. Lunapark opět přijede, zábavu a
občerstvení připraví hasiči.
Blíží se konec školního roku. Všem školákům přeji hezké vysvědčení a ještě hezčí prázdniny,
ostatním krásné pohodové léto.
Bohuslava Holubcová, starostka obce

Z Obecního úřadu








Přehled plánovaných akcí:
sobota 4. července – 2. sjezd rodáků a přátel obce Peřimova
sobota 25. července od 13 h – zvěřinové hody
sobota 1. srpna – poutní zábava, hraje Koneckonců
neděle 2. srpna – pouť
pondělí 3. srpna – dozvuky
sobota 22. srpna – zábava, hraje Tamplband
sobota 3. října – posvícenské posezení

Poděkování
Srdečně děkuji touto cestou všem, kteří nám pomáhali s organizací
„dětského odpoledne“, především hrdinkám a hrdinům, kteří přežili bez
úhony vydařené tropické počasí.
Ještě jednou moc děkuji.
Jitka Mihoková, místostarostka obce (foto je z bublinové show)
Knížka povídek
Na sjezdu rodáků bude k zakoupení i čerstvě vydaná
knížka povídek Jó, to byly starý zlatý časy od Zdeňka
Zemánka. Knížka zachycuje vzpomínky z doby, kdy působil
jako učitel v Peřimově a v Jilemnici. (ilustrace E. Krejčí)
Peřimovská desítka
Letošní Desítka byla výjimečná počtem účastníků – na trať
se vydalo celkem 95 závodníků, což je nejvyšší počet od roku
1984. Z tohoto počtu běželo 25 dětí na trase 1 km, jeden junior
a 10 žen na trase 6 km a 59 mužů na tradiční desetikilometrové
trase. Počasí bylo ideální a vše proběhlo hladce – od registrace
až po vyhlášení výsledků před polednem.
Nejlepšího času mezi ženami (24.51) dosáhla A. Krátká, mezi muži M. Janata (32.13). Uznání
si zaslouží i dětské výkony – kilometr převážně do kopce pod 4 minuty zvládl M. Hauptmann. Pod
hlavičkou Peřimova se na start přihlásil L. Kobr, L. Jiřišta a P. Klíma. Kluci, děkujeme!
Kompletní výsledkovou listinu a fotografie naleznete na
http://www.obecperimov.cz/2015/05/25/perimovska-desitka-2015/.
Upozornění
Od 1. července do 9. října 2015 budou v důsledku opravy silnice v Hájích nad Jizerou změněny
jízdní řády autobusové dopravy.

Společenská kronika
V letošním roce se Peřimov rozrostl o další nové občánky – Štěpána Hylmara
(21. 5. 2015, čp. 96) a Patrika Fedorka (12. 6. 2015, čp. 66). Rodičům blahopřejeme
a přejeme co nejvíc radostných chvil se svými dětmi.

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v Peřimově byl slavnostně založen
15. června roku 1890. Prvním velitelem tohoto sboru byl zvolen
Josef Mařas, rolník, čp. 87, a za jeho náměstka rolník František
Soukup čp., 93. Jednatelem byl zvolen František Lukeš, čp. 24 a
pokladníkem krejčí Václav Lukeš, čp. 37. V roce 1891 byli
peřimovští hasiči přijati do Podkrkonošské hasičské župy. Hned
od svého vzniku byli sportovně, kulturně i pracovně velmi aktivní.
V roce 1904 si vystavěli prostornou požární zbrojnici. Každoročně
pořádali plesy, výlety i sjezdy pro župní sbory. Například 2. 7.
1905 uspořádala Podkrkonošská župní hasičská jednota sjezd dobrovolných hasičů na louce
Josefa Kobra Na Podevsi. Sešlo se zde 27 hasičských sborů, 513 župních členů a hostů bylo ještě
více. K přítomným hostům pronesl slavnostní řeč starosta obce František Lukeš. Dne 1. srpna 1937
uspořádal SDH v Peřimově první národní pouť na louce u čp. 26. Poutě jsou od té doby každoročně
pořádány vždy první srpnovou neděli. V sobotu před poutí hasiči pořádají taneční zábavu a po ní
pondělní dozvuky. Poutě probíhaly po řadu let také na Lukšově louce proti bytovkám a později
v kulturním areálu proti škole. Tuto každoroční největší kulturní akci Peřimova často obohatí
návštěva majitelů lunaparku s různými atrakcemi.
Ani za II. světové války hasiči nepřerušili svoji ostražitost před požáry. V roce 1941 zakoupili
za 39 000,- Kč novou hasičskou stříkačku. Roku 1953 se celostátně a na hodně dlouho ze všech
hasičů stali požárníci, které centrálně řídil nově založený Československý svaz požární ochrany
s odůvodněním, že hlavním úkolem požárníku má být prevence. V roce 1965 zakoupil peřimovský
požární sbor nákladní vůz zn. Garant 32 HP a v roce 1972 zakoupil za 67 000,-Kč z Mototechny v
Pardubicích víceúčelové vozidlo Robur.
Hasiči nezapomínali ani na děti v době existence a provozu peřimovské školy. Každoročně pro
ně uspořádali výlety do Prahy, Adršpašských skal, Sychrova, k Máchovu jezeru a na Bezděz, do
ZOO ve Dvoře Králové n. L. a Liberci, do bazénu v Jičíně nebo na loutkové divadlo do Vysokého
nad Jizerou. Pořádali lyžařské běžecké závody pro děti i pro dospělé a aktivně se podíleli na
organizaci květnového běžeckého závodu - Peřimovské X. Vznik a propagaci všech těchto závodů
aktivně prosadil a podporoval tehdejší řídící učitel obecné školy Zdeněk Zemánek.
Činnost požárníků byla opravdu pestrá a různorodá. Například v roce 1976 bylo velmi suché
léto. Několik týdnů nespadla ani kapka vody a úroda hospodářských plodin místního zemědělského
družstva byla značně ohrožena. Požárníci 18. července nastoupili do boje se suchem a celý týden
zavlažovali lány brambor. Úrodu zachránili a při akci si zároveň prověřili kvalitu skladovaných hadic
a hasičské techniky. V době velkého sucha také dobrovolně ve dvojicích procházeli vesnicí a při
těchto obchůzkách prováděli protipožární preventivní prohlídky. V průběhu roku 1977 se požárníci
často a dobrovolně podíleli na budování nové prodejny, která byla ve velmi krátkém čase
společným úsilím vystavěna a uvedena do provozu.
Velkou slávu zažili všichni peřimovští občané na konci roku 1985 při nákupu zánovní cisterny
Š 706 a pompézním příjezdu do obce. Takovou kvalitní hasičskou techniku s hasicím kanónem
měli v té době pouze profesionální požární sbory. Zásah při požárech je téměř okamžitý a velmi
účinný. Nákup auta v Praze velice ochotně zařídil Ing. Vladimír Lukeš, za což mu patří opravdu
velký dík. Starousedlíci mu neřekli jinak než přátelsky „mlejnský Vláďa“, protože se narodil
v peřimovském mlýně čp. 75. Nákup takového vozidla naplňoval v té době mnohé Peřimováky
pýchou. Dostavily se ale také starosti. Rozměrné auto se nevešlo do vrat u hasičárny, a tak byli
hasiči nuceni provést některé přestavby, zabudovat nová větší vrata, vybetonovat podlahu, zateplit
stropy a nainstalovat novou elektriku. V září roku 1993 vstoupili peřimovští hasiči do služeb
jilemnických profesionálních hasičů jako záloha požárního útvaru v Jilemnici.

Postupně dochází k omlazení členské základny příchodem nových členu a je to znát především
na výsledcích hasičských soutěží. Družstvo mužů a později i družstvo žen na okrskových,
okresních i na pohárových soutěžích požárního sportu začínají v devadesátých letech obsazovat
přední místa. Například v květnu roku 1993 při okrskové soutěži ve Mříčné muži z Peřimova
postavili dvě družstva a obsadili 1. a 3. místo. Borec Pavel Holec zvítězil v jednotlivcích, což se mu
na různých hasičských soutěžích povedlo ještě několikrát. Ženy postavily jedno družstvo a umístily
se na velmi pěkném 2. místě. Na 1. Poháru v Benešově obsadila naše družstva žen i mužů
obdivuhodné 2. místo. A takových zdařilých soutěží, kdy peřimovští borci stáli na bedně, bylo
mnoho.
U příležitosti 125. výročí založení SDH Peřimov bude stejně jako
před pěti lety probíhat sraz rodáků, který spolu s OÚ v Peřimově
organizují právě místní hasiči. Proto jsem položil několik otázek
osobě nejpovolanější, předsedovi SDH Petru Kobrovi (na fotografii
vpravo spolu s Petrem Holcem).
Kdybys měl jen ve zkratce hodnotit poslední rok, vyjmenuj,
prosím, alespoň několik akcí, které jste zorganizovali a udělali
pro obec.
Tak to bych začal únorem. Uspořádali jsme hasičský bál, který
se docela vydařil. V neděli po bále jsme uspořádali dětský rej pro ty
malé i nejmenší, přišli také velcí. V květnu jsme se podíleli na
organizaci a hladkém průběhu Peřimovské X. A také jsme pálili
Floriana. Pro děti jsme měli připravené zajímavé soutěže a jiná
překvapení. V červnu proběhl dětský den a v srpnu jsme absolvovali
třídenní maraton – peřimovskou národní pouť. V říjnu jsme připravili posvícenské posezení.
A jak jste uspěli za posledních pět let v požárním sportu? Jste stále tak úspěšní, jako
byla vaše družstva mužů i žen v devadesátých letech?
Do roku 2011 jsme pořádali Peřimovský pohár, který u nás proběhl celkem devatenáctkrát.
V okrskových soutěžích jsme se umístili vždy do 3. místa. V roce 2012 obsadilo družstvo žen velmi
pěkné 3. místo v okresním kole, a muži byli dokonce druzí. Obě družstva postoupila do krajského
kola tohoto požárního sportu, kde se ve velké a silné konkurenci muži umístili na druhé pozici a
ženy na 5. místě. Byl to obrovský úspěch, a tak jsme to samozřejmě důkladně oslavili.
To znamená, že při tak velkých sportovních výsledcích jste také důkladně připraveni do
boje s červeným kohoutem. Jak si vedete v této záslužné činnosti?
Do konce roku 2011 byla výjezdová jednotka obce zařazena v JPO III a byla povolávána
k výjezdům do širokého okolí. Například jsme zasahovali u požáru rodinného domku v Benešově
u Semil, v roce 2011 jsme hasili požár chalupy v Horních Mísečkách a samozřejmě za posledních
pět let těch výjezdů za požáry bylo hodně.
To máte být opravdu na co pyšní. Slyšel jsem, že jste také pomáhali u povodní?
O tom se už v peřimovském Zpravodaji psalo, a tak se budu trochu opakovat, ale když se na to
ptáš, rád odpovím. V srpnu roku 2010 vyjela naše jednotka v počtu osmi členů na pomoc
zatopeným obcím Višňová, Podlážky, Viška, Minkovice a Poustka. Byla to psychicky i fyzicky velmi
náročná práce a zúčastněným klukům za to patří velký dík. Při prvním sjezdu rodáků a oslavě 120.
výročí založení našeho SDH před pěti lety byla pořádána sbírka na pomoc povodněmi postiženým
obcím. Bylo vybráno 17. 800,- Kč. Peřimovský SDH přidal peníze do konečné částky 23 000,- Kč
a tyto peníze byly odeslány dle pokynů krajského úřadu do povodněmi postižené obce Bulovka.
Letos oslavíte 125. výročí založení SDH. Fungujete prakticky nepřetržitě. Svoji činností
značně obohacujete kulturní a sportovní život v obci, chráníte naše domovy před požáry a
přírodními živelnými pohromami. Za to si zasloužíte opravdu velké uznání a poděkování.
Přejeme vám i sobě, ať celý první červencový víkend svítí sluníčko a ať se oslavy vydaří.
Děkuji a všechny peřimovské rodáky i přespolní na tyto oslavy, které se uskuteční v našem
pěkném kulturním stánku 4. 7. tohoto roku, srdečně zvu.
Mgr. Milan Jiřišta
Zpravodaj Obecního úřadu Peřimov  481 543 264  obec.perimov@tiscali.cz
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