Střípky ze mlejna

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

Peřimovský most přes Jizeru
Naše malá obec nemá příliš mnoho staveb, které by mohly být řazeny mezi architektonická
díla větší hodnoty. Výjimkou potvrzující pravidlo je v tomto případě obloukový most přes Jizeru,
spojující naší vesnici s Horní Sytovou a tím i s okresním městem, zařazený do seznamu
technických památek. V letošním roce se dokončuje jeho rozsáhlá rekonstrukce, což
považujeme za vhodnou příležitost ke krátkému ohlédnutí ze jeho historií.
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PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře

I. ročník

Klubovna v roce 1999

Foto Jakoubek

Pohled z roku 1918 – nejdelší železobetonový most v Čechách

Se stavbou bylo započato dne 16. října roku
1911. Stavbu železobetonového mostu prováděl
inženýr František Jirásek z Hradce Králové za
dozoru
inženýra
Oldřicha
Hubálka,
stavbyvedoucím se stal Jan Zelený. Most byl
dokončen v roce 1912 (!), rozpětí dosahovalo 45m
a nejslabší místo klenby mělo tloušťku 70cm.
Celková cena činila 50 000 K, z toho továrník Alvín
Gerl přispěl 10 000 K.
Svým způsobem jde o architektonický unikát,
protože most byl svého času údajně jedním
z prvních ve střední Evropě této konstrukce.
V obecní kronice je mu překvapivě věnováno
poměrně málo místa, ale něco napovídá i
závěrečný povzdech kronikáře Kosiny: „Škoda, že
most není širší.“ Zajímavé je, že to našim předkům
vadilo v době, kdy ještě auta téměř nejezdila.
Do konce července dojde k odstranění lešení
a most se opět zaskví v plné kráse. Mimochodem,
jak poznamenal jeden projíždějící turista, je to asi
jediný most v Čechách, z jehož počátku nelze
dohlédnout na jeho konec.
-mzMost roku 1999

Foto Jakoubek
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Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou již třetí číslo našeho Zpravodaje. Tentokrát snad již nebude
chybět v žádné domácnosti, což se bohužel několikrát stalo v případě minulého čísla. Chybějící
výtisk si mohou zájemci odebrat na OÚ.
Letošní prázdniny začaly pro děti nejen teplým počasím, ale také nedělním dětským dnem
zorganizovaným peřimovskými hasiči a sokoly ve spolupráci s OÚ na louce u klubovny. Pro ty
nejmenší zde byly připraveny houpačky a různé soutěže o ceny, pro ty starší střelba ze
vzduchovky a pro rodiče posezení s hudbou a občerstvením. Všichni příchozí si tak mohli
v příjemném stínu podebatovat se sousedy a probrat, co nového se u nás semlelo.
Škoda jen, že podobná příležitost se tak naskýtá pouze několikrát do roka. Trvalé, byť
třeba jen sezónní občerstvení s posezením by jistě uvítali nejen Peřimováci a chalupáři, ale i
projíždějící turisté, kterých je zejména v letním období poměrně hodně. A že by nebyla o
zákazníky nouze může potvrdit každý, kdo navštívil mříčenskou „Roubenku“ nebo kiosek
v Horní Sytové.
-mz-1–

Z obecního úřadu

Výňatek z jízdního řádu ČSAD Semily
b)

Srdečně zveme všechny spoluobčany, chalupáře i návštěvníky Peřimova na tradiční
sobotní poutní zábavu, nedělní národní pouť a pondělní dozvuky.
Akce proběhnou jako obvykle v prostorách u klubovny ve dnech 31. 7. – 2. 8. 1999. K poslechu
hraje hudba Krakonoš, pro děti budou připraveny atrakce.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na slíbenou výstavu fotografií

„Ty naše chaloupky“,
která začne v sobotu 31. 7. 1999 v 17 hodin v budově bývalé školy. K vidění budou nové
kvalitní fotografie všech domů, stavení a chalup v současném Peřimově, ale i některé starší
fotografie ze sbírek p. Suchardy a některých dalších občanů. Výstavu přislíbil slavnostně zahájit
herec Jan Kanyza. Na výstavu by mělo navázat založení fotografické kroniky Peřimov 2000,
která by obsahovala fotografie i základní údaje o všech stavbách v Peřimově na přelomu
tisíciletí jako památka pro budoucí generace.
Poděkování občanům
Dodatečně sdělujeme jména našich občanů, kteří byli v letech 1996 – 1997 oceněni za
bezplatné dárcovství krve.
zlatá plaketa profesora Jánského:
Karel Fejkl, čp. 2
stříbrná plaketa profesora Jánského: Josef Paclík, čp. 102
Jaroslav Novotný, čp. 67
Velmi nás potěšilo, že i obyvatelé naší obce si uvědomují, jak potřebná a nenahraditelná je
lidská krev. Darování krve je projevem morálních kvalit člověka a zasluhuje si naši pozornost.
Dále chceme poděkovat všem spoluobčanům, kteří se vzorně starají o pořádek kolem
domů i o přilehlé části silnice a obecních cest. Květinová výzdoba oken, udržované zahrady i
vysekané příkopy výrazně ovlivňují vzhled vesnice. Jmenovitě pak chceme poděkovat pí H.
Kobrové za údržbu čekárny u školy a pí Šlechtové za starost o čekárnu u mlýna.
Upozornění občanům
Upozorňujeme občany na opakující se pohyb podezřelých osob – překupníků a lidí
páchajících trestnou činnost - v naší obci. Jejich výskyt, příp. podobu, směr pohybu nebo
poznávací značku popravního prostředku hlaste přímo Policii ČR na tel. č. 158.
Dále vyzýváme majitele psů, aby na ně více dohlíželi a zabránili tak obtěžování
procházejících nebo projíždějících občanů. Podobně je ze zákona nepřípustné a postižitelné
pálení toxických odpadů (zejména umělých hmot) v kotli nebo na otevřeném ohni. Sami si tak
vlastně znepříjemňujeme život v naší obci.
Pošta ve Mříčné oznamuje změnu otevírací doby:
po, út, st, pá 7.00 – 9.00, 13.30 – 15.00
čt
7.00 – 9.00, 14.00 – 16.00
Stavby povolené stavebním úřadem v Jilemnici
I. a M. Zaplatílkovi – rekonstrukce a vestavba nové bytové jednotky v čp. 28
M. Kurfiřt – úložiště zemědělských strojů
E. a O. Křížkovi – sklad a garáž
M. Jiřišta – kolna na zemědělskou bezmotorovou techniku
p. Pešta – rekonstrukce stodoly a kůlny
p. Malý – zpevněná cesta a přestavba stodoly
M. Zemánek – garáž a kolna
ČEZ – vrchní vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení
Firma vodních zdrojů zajistila dvěma vrty vodu pro výstavbu rodinných domků. K prodeji parcel
dojde po vybudování přístupové komunikace.
Ostatní nepovolené stavby budou zjištěny do příštího čísla Zpravodaje.
-2-

a)

b)

Semily, Tyrš. ul.

4.21

5.30

6.45

8.44

11.10

12.40

13.35

14.35

15.28

16.35

Peřimov, škola

4.44

6.06

7.17

9.13

11.44

13.08

14.03

15.12

15.58

17.10

Jilemnice, aut. n.

5.03

6.20

7.30

9.25

11.55

13.25

14.15

15.27

16.10

17.30

a)
Jilemnice, aut. n.

4.30

5.40

6.50

9.35

12.45

14.20

15.45

16.10

16.35

18.20

Peřimov, škola

4.43

5.54

Semily, Tyrš. ul.

5.17

6.22

7.04

9.49

12.57

14.36

15.57

16.22

16.51

18.34

7.42

10.17

13.37

15.07

16.33

16.52

17.22

19.02

a) jede v neděli, ale nejezdí od 1.7 do 31.8., od 27.10. do 30.10, od 23.12. do 1.1. a od 20.4. do 22.4.
b) jede z aut. n. přes Benešov

SDH v Peřimově si Vás dovoluje pozvat na 7. ročník. soutěže hasičských družstev
„O putovní pohár SDH Peřimov“.
Soutěž v požárním útoku se koná 24. 7. 1999 v 10.00 u hasičské zbrojnice. Po
skončení soutěže proběhne vyhodnocení a volná zábava s občerstvením na přírodním
parketu u klubovny.
Za SDH Peřimov
Petr Kobr

Stalo se ...
Peřimovská desítka
23. května 1999 proběhl za pěkného
slunečného počasí již 18. ročník
Peřimovské desítky. Startovalo se jako
obvykle od zastávky U Křížků a cíl byl u
školy. Závodu se zúčastnilo 42 běžců
v tradičních trasách 10 km pro muže a 6
km pro ženy. V hlavní kategorii mužů zvítězil
Milan Krajč z Liazu Jablonec v čase
31.56,
v ženské
kategorii
Laďka
Neuhauserová ze SKI Klubu Preciosa
v čase 28.19. Poděkování patří všem
pořadatelům a sponzorům, kterými jsou již
tradičně OÚ v Peřimově, Hybler s. r. o. a Gerl s. r. o.
Další ročník proběhne pravděpodobně 21. května 2000.
Jiří Vejnar
Zájezd dětí s rodiči
Dne 5. 6. 1999 se konal výlet pro děti, který byl hrazen z rozpočtu obce. Zúčastnilo se jej
asi 30 dětí a 20 rodičů.
Trasa vedla nejprve na zámek Náchod. Zde byli největším zážitkem tři živí medvědi. Velice
pěkný pohled na město Náchod a jeho okolí se nám rozevřel po zdolání mnoha schodů. Po
prohlídce zámku jsme se vydali do Adršpašských skal. Děti upoutalo velice zajímavé povídání o
Krakonošovi. Pěkný byl i vodopád a projížďka na loďce. Ani spousta schodů ve skalním městě
děti neunavila tolik, aby si cestou domů nezazpívaly.
Protože nám počasí přálo. byl výlet hezkým zážitkem.
Jana Pajkrtová
Dne 24. 5. 1999 se uskutečnil autobusový zájezd do Liberce na operu Polská krev.

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