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XV. ročník

Dětský den

Vážení spoluobčané, chalupáři,
ve Zpravodaji číslo 1 letošního roku jsme Vás informovali o dvou větších stavebních akcích,
které nás čekají. Nyní nastal čas jejich plnění. Podmínkou povolení stavebních úprav na budově
školy bylo vybudování druhého stupně čištění splaškových vod. Tyto práce jsou již téměř
hotovy. Příležitostně bylo provedeno i odvodnění pozemku pod školou, neboť zde je počítáno
s vytvořením podobného odpočinkového prostoru jako u Krakonoše.
Od 22. července nastoupí stavební firma Masopust Všeň, která vyhrála výběrové řízení na
práce spojené se zateplením a výměnou oken na budově bývalé školy. Tyto práce musí být
dokončeny do 27. září, což ukládají podmínky dotace, kterou má obec Peřimov formou smlouvy
zajištěnou ve výši 1 200 tis. Kč od Operačního programu Životní prostředí. Po ukončení těchto
prací bude provedeno ještě několik drobných úprav uvnitř budovy.
Tímto Vás také chceme upozornit, že po dobu stavebních úprav budou omezeny úřední
hodiny OÚ. V případě nutnosti je možný osobní kontakt u starostky nebo místostarostky.
V nejbližších dnech by měl Peřimov obdržet nový kontejner na sběr bioodpadu, který bude
umístěn u kravína II v Peřimově. Vyvážení by mělo probíhat po dvou týdnech.
15. června byl pro děti připraven na místním hřišti u Klubu Dětský den. Všechny děti, které
se účastnily, byly velice spokojené, což bylo také tím, že pořadatelé měli celou akci výborně
připravenou a zorganizovanou. Všem, kdo se na pracích a přípravách Dětského dne podíleli,
velice děkujeme.

První srpnová neděle patří v naší obci pouti. Jako vždy ji připraví naši hasiči. Doufáme, že
nás letos opět navštíví lunapark. V sobotu bude zábava, neděle patří dětem a všem, kteří si
přijdou v klidu popovídat, a v pondělí budou tradičně dozvuky.
Přeji Vám všem krásné léto a dětem šťastné prázdniny.
Bohuslava Holubcová, starostka obce

Kompostování na Jilemnicku
Jilemnicko – svazek obcí vznikl v roce 2002. Od této doby řeší různé aktivity, mezi které
patří i získávání ﬁnančních prostředků na různé projekty a aktivity potřebné v regionu 21
členských obcí. Jednou z těchto aktivit, do které se zapojilo 20 obcí mikroregionu, je i
vybudování sítě komunitních kompostáren na území mikroregionu. Řešit nakládání s
bioodpadem je nutné jak z hlediska snižování výdajů (výrazně se tím sníží množství směsného
odpadu, za jehož skládkování se platí nemalé částky), tak i z hlediska plnění legislativy. Navíc
lze výsledný produkt kompostárny – kompost využít jako kvalitní hnojivo pro údržbu veřejné
zeleně v obci i pro potřeby občanů.
Mezi biologicky rozložitelné odpady, vznikající v obci, můžeme zahrnout
bioodpad z domácností (především zbytky ovoce a zeleniny, kávová sedlina, čajové sáčky,
zbytky pečiva, skořápky z vajíček a ořechů, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky,
zvadlé květiny, zemina z květináčů, podestýlka domácích býložravých zvířat, zbytky
vařených jídel neživočišného původu, např. brambory apod.)
bioodpad ze zahrádek (travní a dřevní hmota, listí, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, plevelné
rostliny, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, peří, chlupy, vlasy, zemina apod.)
Do sběrných nádob
rozhodně
nepatří
zbytky
jídel
(tzv.
gastroodpad),
jedlé
oleje, kosti, maso, kůže,
uhynulá
zvířata,
exkrementy
masožravých zvířat a
také
samozřejmě
všechny
další
biologicky nerozložitelné
odpady.
Na
území
zapojených
obcí
vznikne celkem šest
komunitních
kompostáren, na které
bude svážen bioodpad
z
okolních
obcí.
Komunitní kompostárny
budou
v
obcích
Rokytnice nad Jizerou,
Jilemnice (pod kterou
patří
i
Peřimov),
Vítkovice v Krkonoších,
Horní Branná, Bukovina
u Čisté a Roztoky u Jilemnice. Komunitní kompostárny budou umístěny na plochách, které byly
odsouhlaseny stavebním úřadem města Jilemnice a města Rokytnice nad Jizerou.
Sběr vytříděného bioodpadu v jednotlivých obcích bude zajištěn rozmístěním
velkoobjemových kontejnerů, které budou v pravidelných intervalech (zatím každé dva týdny)
vyváženy na nejbližší kompostárnu. Kompostárny budou vybaveny technikou, která zajišťuje
správné zpracování materiálu i technologii kompostování pomocí překopávky zakládek na volné
ploše. Tato technologie zajišťuje minimalizaci vzniku případných emisí skleníkových plynů.
Jednotlivé komunitní kompostárny budou na zpevněných a oplocených plochách, s
obslužným objektem jako zázemím pro obsluhu. Správné zpracování zelené hmoty
bude zajištěno technikou získanou rovněž z projektu (traktor s čelním nakladačem, drticí a
míchací vůz, traktorový překopávač kompostu, speciální textilie pro zakrytí zakládek,
monitorovací technika – teploměry a síto pro konečnou úpravu kompostu). Pro svoz
velkoobjemových nádob byl pořízen traktorový nosič velkoobjemových kontejnerů.
Svoz menších nádob bude zajišťovat svozová technika, která řeší svoz směsného nebo
separovaného komunálního odpadu v obcích. Technika je pořízena pro všechny kompostárny
společně. Obsluhu techniky budou zajišťovat centrálně pro všechny kompostárny Služby
Vítkovice s. r. o. Tento systém umožní efektivní využití techniky a tím snižuje investiční i
provozní náklady.

Uskutečněné akce
Peřimovská desítka
Tradiční silniční závod se startem a cílem v naší obci letos
vstoupil již do 4. desítky s více jak sedmi desítkami účastníků.
Běželo se za krásného počasí a s výborně připraveným zázemím
pro všechny účastníky. Nejrychlejším mužem na 10 km trati byl
tradičně J. Čivrný ml. časem 32.13, mezi ženami na 6 km trati
zvítězila M. Uvizlová v čase 23.46. Z veteránů se zúčastnili pánové
J. Soukup a F. Bém, oba ročník 1927, klobouk dolů.
Popularitu si získal i neoficiální běh na 1 km, kterého se letos
zúčastnilo hned 15 závodníků od 4 do 59 let.
„Desítka“ se tak stává oblíbeným jarním závodem pro všechny
věkové kategorie a výkonnostní třídy - a to je nepochybně velký
závazek pro pořadatele do příštích let.
Foto A. Zemánková

Plánované akce
sobota 3. srpna – poutní zábava, hraje Koneckonců
neděle 4. srpna – pouť
pondělí 5. srpna – dozvuky
sobota 10. srpna - svoz barevných pytlů (plasty, tetrapaky, kovy)
sobota 24. srpna od 21 hod. – zábava, hraje Tamplband

Společenská kronika

Letošní léto je v Peřimově bohaté na svatby.
29. června se na společnou cestu životem vydali
Jiřina Janatová a Vladimír Jiřišta, o měsíc později
27. července si své „ano“ řekli Lucie Barabášová a
Petr Lukeš.
Novomanželům přejeme mnoho štěstí, lásky,
spokojenosti a vzájemného porozumění.
Foto archiv V. Jiřišty a http://petr-a-lucie.webnode.cz/

Z Obecního úřadu
Poplatek za odpady za rok 2012 dosud neuhradil J. Bujárek, čp. 124.

Střípky ze mlejna
Skalní útvary na Strážníku
Vrch Strážník (610 m n. m.) představuje unikátní naleziště
hvězdnatého křemene zvaného hvězdovec. „Hvězdná paseka“
pod vrcholem Strážníku chráněná jako národní přírodní památka
je sice již dávno minulostí, ale není to jediná geologická
zajímavost tohoto vrcholu. Zeleně značená turistická trasa
spojující Jilemnici a Semily se dotýká severního strmého svahu,
kde se nachází i soustava členitých skalních útvarů z tmavého
melafyru připomínajícího čedič. Při vzniku těchto pilířů a útesů
sehrála významnou roli sloupcová odlučnost horniny, která
proslavila např. severočeské „kamenné varhany“ u Kamenického
Šenova. Skály na Strážníku nejsou svými tvary sice tak výrazné,
ale prvohorní stáří těchto sopečných vyvřelin je jevem poměrně
vzácným. Nejvýraznější tvary se nachází v SZ výběžku
Strážníku v oblasti zvané Na Jírově, kde dokonce vzniklo malé melafyrové městečko.
Zpracováno podle časopisu Turista (2012)
Jak se žilo na horách
Ještě na počátku 19. století se v Podkrkonoší skoro všude pěstoval len. Na statcích,
v chalupách i na podruží se předlo, soukalo, tkalo. Lidé se dusili v prachu z trdlic a vochlí, vonělo
to čerstvým dřevem pod rukama stavařů, kolovrátníků a člunkařů, „voněl“ tu dým z cínování
člunků a paprsků, ale také z čadících petrolejek a loučí. Ve 40. létech se připlížil nový „nepřítel“ –
továrny a bavlna. Lacinější bavlna začala vytlačovat lněná plátna z trhů. Přadláci, aby uživili své
rodiny,
přecházeli
jako
dělníci do továren.
V 70.
létech
už
opanovala
trhy
bavlna,
barevné i bílé kapesníky.
V té době se již vyráběly
stavy
s odrážkou
místo
dřívějšího
ručního
prohazování člunků a leckdo
si pořídil nové žakárské
zařízení. S nimi vznikla nová
řemesla: kartářství a kreslení
vzorů.
Nejslavnějším
obdobím,
řekl
bych
mistrovskými léty, byla ta
před první světovou válkou.
Ruční
tkalci
vytvářeli
nejjemnější vzory, milióny kapesníku nejrozmanitějších vzorů. Ale nedlouho před válkou zase
přišel úpadek a ani 20. léta nepřinesla renesanci tohoto starého krkonošského řemesla.
Krkonošský zemědělec na tom byl stejně jako ruční tkadlec nebo dělník. Míval jednu nebo
dvě kravky a často zadluženou chalupu. Mnohý z nich neznal maso ani o nedělích. Cena
základních životních potřeb neustále stoupala, například v letech 1906 až 1907 se vše zdražilo
v průměru o 30 %. Úrody na horských polích postihovalo nepříznivé počasí, krupobití a průtrže.
Len, který býval výnosnou plodinou, byl potlačen levným dovozem cizího lnu. Políčka lidi
neuživila, zbývalo nakonec pěstování dobytka, nebo odchod do továren. Tak se z vesničanů
stávali otroci práce udření mnohahodinovou dřinou v továrně a potom ještě na kamenité stráni u
své chalupy.
M. Kubát: Album ze starých Krkonoš, foto autor neznámý (v popředí čp. 53)
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