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My tři králové jdeme k Vám…

Vážení spoluobčané, chalupáři,
letošní zima nás sněhem moc neobdařila a ani mrazy na nás neposlala, no tak jsme nemuseli
aspoň tolik topit.
Práce na zateplení dílen jsou dodělány, zbývá provést úklid kolem budovy. Až nebudou žádné
noční mrazíky, bude po venkovní fasádě namalován oranžový pruh pro oživení šedé barvy.
Celkový stav této chátrající budovy se velice zlepšil. Do dílen byla také přivedena voda, tudíž zde
mohlo být zřízeno WC s umyvadlem, které tu dřív ani nebylo. Práce související s dotací jsou
vyfakturovány, dotace činila 2 mil. Kč.
Nyní se zastupitelstvo zaměří na přípravu 2. sjezdu rodáků a přátel Peřimova, který se
uskuteční u příležitosti oslav 125. výročí založení hasičského sboru v Peřimově. Oslavy jsou
naplánovány na 4. července a příprava je společná SDH + obec. Rádi bychom oslovili a pozvali
co nejvíce rodáků, proto prosíme všechny o pomoc, aby nám podali informace třeba o těch, kteří
na 1. sjezd nebyli pozváni.
Ve Zpravodaji najdete termíny sběru jednotlivých druhů odpadů. Chtěla bych upozornit na to,
že skládka barevných pytlů v krmném voze nad kravínem končí. Vůz bude vyklizen a uzamknut. A
pak bych ještě chtěla připomenout, že do kontejneru, který bude přistaven před školu, nepatří
papír ani karton, na to jsou kontejnery u samoobsluhy, a nepatří tam ani plastové věci, na to jsou
určeny žluté pytle. Znovu připomínám, že za tříděný odpad dostane obec zpět asi 25 tis. Kč a tato
částka snižuje náklady na poplatek, který platíme.
Přeji Vám všem radostné prožití velikonočních svátků, klid a pokoj do dalších dnů.
Bohuslava Holubcová, starostka obce

Z Obecního úřadu
Z jednání ZO
 Krajský úřad potvrdil opravu místní komunikace v délce 1100 m, na kterou je hotový projekt.
Zbývající část obce by měla být opravena nejpozději v roce 2016.
 Bylo opraveno veřejné osvětlení v horní části obce, které bylo poškozeno silným větrem a
spadanými větvemi.
 OÚ vytvoří skladovací místo pro pytle s vytříděným odpadem, zřejmě v prostoru areálu
zemědělského družstva.
Odpady
Připomínáme povinnost všech občanů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Peřimově,
uhradit poplatek za odpady na rok 2015:
 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.

Plánované akce
Jarní úklid
Upozorňujeme všechny občany, že
 v neděli 5. dubna od 8.00 do 8.10 proběhne svoz nebezpečného odpadu
 v sobotu 25. dubna proběhne svoz
 barevných pytlů (plasty, tetrapaky, kovy)
 železného šrotu (na místech obvyklých)
 velkoobjemového odpadu (kontejner před OÚ).
Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2015 v kostele sv. Kateřiny ve Mříčné:
2. dubna od 17 hodin (Zelený čtvrtek) - mše svatá
3. dubna od 17 hodin (Velký pátek) - velkopáteční obřady zaměřené na děti vede Jenda Lukeš
5. dubna od 7.45 (Boží hod velikonoční) - mše svatá
6. dubna od 7.45 (Velikonoční pondělí) - mše svatá
Podrobnější informace na http://www.vikariatjilemnice.cz/farnost/mricna.
V sobotu 11. dubna od 15 hodin jste srdečně zváni na pásmo kerkonošských poudaček
nazvané Poudačky těch někerejch lidí. Pásmo sestavil J. Aubris, režie a několika rolí se zhostil
ponikelský starosta a principál volného ochotnického uměleckého sdružení Montalban T. Hájek.
Přijďte se podívat, nebudete zklamáni!
Podrobnější informace na http://montalban.jilemnicko.cz/.
V pátek 8. května od 18 hodin proběhne u Klubu tradiční vatra u příležitosti svátku sv.
Floriana. Na hřišti proběhne ukázka dřevosochání a pro děti bude připravena střelnice. Živá
hudba a občerstvení zajištěno!
V neděli 24. května od 10 hodin se koná již 33. ročník Peřimovské desítky. Přijďte povzbudit
účastníky tohoto oblíbeného závodu.
V sobotu 4. července se koná 2. sjezd rodáků a přátel Peřimova. Přijďte pobejt!

Společenská kronika
Pohyb obyvatelstva v roce 2014:
Narození:
Tomáš Kurfiřt (13. 1. 2014), čp. 131
Sára Bartoňová (6. 2. 2014), čp. 98
Natálie Mánková (21. 10. 2014), čp. 136
Přistěhovaní:
Martin Hylmar (31. 1. 2014), čp. 96
Ivana Hylmarová (31. 1. 2014), čp. 96
Petr Fejkl (14. 4. 2014), čp. 2

Úmrtí:
Marie Morávková (22. 6. 2014), čp. 44
Jaroslav Horáček (31. 10. 2014), čp. 70
Odstěhovaní:
Ivana Zaplatílková (21. 1. 2014), čp. 28
Martina Hatašová (10. 2. 2014), čp. 33
Marcel Zemánek (23. 6. 2014), čp. 7
Barbora Horáčková (11. 8. 2014), čp. 107
Michal Kop (29. 8. 2014), čp. 107

V průběhu roku 2014 klesl počet obyvatel Peřimova na 230.
16. února 2015 se narodil Jakub Válek, čp. 4. Rodičům blahopřejeme!
Od začátku letošního roku z našich řad navždy odešli již tři občané. Všem bylo dopřáno dožít
se vysokého věku.
Paní Marie Lukšová z čp. 34 žila pro svoje tři děti, těšila se z vnoučat i pravnoučat a
v letošním roce by se dožila úctyhodného věku 90 let. Pan Miloš Morávek byl dlouholetým
předsedou Místního národního výboru v Peřimově a neodmyslitelně též patřil k pořadatelům
běžeckého závodu Peřimovská desítka. Pan Jaroslav Vejnar byl velkým čtenářem a stálým
návštěvníkem místní knihovny, pečoval o zahrádku a radoval se z častých návštěv svých
vnoučat.
Nyní nám všem zbývá na ně již jen vzpomínka.
B. Holubcová
Jubilea v roce 2014 (jubilejní věk 70, 75, 80 a 85 let):
Jiřina Jiřištová (29. 7. 1930), čp. 71
85 let
Václav Janoušek (17. 4. 1940), čp. 133
75 let
Antonín Hejral (11. 7. 1940), čp. 132
75 let
Bohuslav Rychtařík (30. 12. 1940), čp. 99
75 let
Karel Fejkl (29. 1. 1945), čp. 2
70 let
Miloslava Zaplatílková (23. 8. 1945), čp. 134
70 let
Marta Kramářová (8. 9. 1945), čp. 80
70 let
Nejstarší obyvatelkou Peřimova je Marta Bujárková (8. 8. 1922), čp. 124.
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

Jízdní řády
Od poslední změny jízdních řádů jezdí přes Peřimov spoje č. 540960 (Jilemnice – Liberec), č.
670960 (Jilemnice – Liberec) a č. 690960 (Trutnov – Liberec).
Odjezdy autobusů ze zastávky Peřimov – škola:
směr Jilemnice: 4.47, 6.02, 7.04, 7.50 (6+), 9.02, 11.02, 12.57 (6+), 13.02, 15.03, 17.02, 19.02
směr Semily: 4.59, 5.50, 6.59, 8.58, 10.58, 12.02(6+), 12.58, 13.58, 14.59, 15.59, 16.10 (6+),
16.59, 18.59
Spoje označené 6+ jezdí v sobotu, neděli a státem uznané svátky, ostatní jezdí ve všedních
dnech.

Uskutečněné akce
Tříkrálová sbírka 2014 vynesla v Peřimově 7240 Kč, na celém Jilemnicku pak přes
300 000 Kč. Výtěžek sbírky bude sloužit na úhradu nákladů spojených s činnostmi, které zajišťuje
Diecézní charita Hradec Králové (humanitární pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí)
a Oblastní charita Jilemnice (humanitární sklad ošacení, občanská poradna a mateřské centrum).
Děkujeme za štědrost i za důvěru!

V sobotu 28. února proběhla v místním hostinci beseda o nejdelším běžeckém lyžařském
závodě na světě – o Vasově běhu. Zajímavé vyprávění doprovázené spoustou fotografií a
osobních zážitků si přišly vyslechnout na tři desítky místních i chalupářů. Besedu si připravili dnes
již deseti a osminásobní účastníci tohoto závodu M. Jiřišta a P. Klíma. Blahopřejeme a děkujeme!

Střípky ze mlejna
Peřimovský Strážník
Zásluhou K. Rychlovské se na internetové Wikipedii objevilo nové heslo Strážník. Článek
obsahuje vymezení této lokality, její historii, přírodní poměry se zvláštním zaměřením na výskyt
hvězdovce a popis ochrany tohoto území. Z obsáhlého a odborného článku přinášíme pasáž
o historii tohoto vrchu. Kompletní informaci naleznete na http://cs.wikipedia.org/wiki/Strážník,
samostatnou prezentaci pak na stránkách naší obce.
Vrch Strážník dostal své jméno (podobně jako další
místa v okolí) pravděpodobně díky strážné věži stojící zde již
ve 12. století a chránící obchodní stezku, která vedla přes
Krkonoše a fungovala již v 11. století. V polovině 19. století
byly v Podkrkonoší vedeny geologické průzkumy, během
kterých byl objeven i hvězdovec. Jeho objev je připisován
Emilu Porthovi. Hned několik autorů, př. A. E. Reuss
či František Pošepný, se v roce 1857 o tomto vzácném
kameni ve svých publikacích zmiňuje. Další literární zmínka
o hvězdovci pochází z roku 1859, kdy jej prof. Zepharovich
popsal jako velmi zajímavou a nedávno nalezenou formu
křemene mezi obcemi „Peržimow“ a „Kundratitz“. V druhém
vydání z roku 1873 zpravuje o hvězdovci („Sternquarz“)
nalezeném na vrchu „Strašnik“ u obce „Peržimov“, jen jako o zbývajících fragmentech nerostu
v místě žíly. Podobně Johann Jokély se v roce 1861 zmiňuje o této lokalitě, kde by však měly
zbývat jen úlomky na výchozu žíly. V letech 1890-1894 bylo v místě naleziště obdělávané pole,
na kterém hledači působili hospodáři F. Mařasovi škody. V roce 1897 se stala lokalita majetkem
továrníka Alvina Gerla, jenž nechal místo zalesnit. V letech 1932-1933 zaměstnanci firmy Gerl
z Hájů, které pozemek stále patřil, při pokusné těžbě písku nalezli hvězdovce. Místo bylo
vystaveno kopání místních sběratelů i najatých hledačů a byl tím ničen borový les, proto se firma
rozhodla výkopy zakázat a v roce 1934 nechala místo zaházet zeminou a osázet jedlemi. Již
po druhé světové válce se o Strážníku uvažovalo jako o možném lomu, proto byl
proveden geologický průzkum. Prof. Vachtl v posudku na projektovaný lom v roce 1947 uvedl, že
není známo přesné místo, kde se hvězdovec nachází. Po zestátnění lesů v 50. letech 20. století
bylo na lokalitě velmi často kopáno. V roce 1959 až 1960 byl na místě proveden průzkum
zkušebními sondami Státním geologickým ústavem; bylo provedeno celkem 5 vrtů do hloubky 10
až 48 m. Naleziště bylo také protaženo rypadlem-buldozerem. Sondy ani rýpání v zemi nebylo
úspěšné, hvězdovce nebyly nalezeny – možná z důvodu nepřesné lokalizace naleziště. 300 m
od kóty Strážník byly nalezeny úlomky hvězdovce.
Do roku 1944 měla na kopci stát mapovací věž, která byla v roce 1944 stržena a v roce 1946
znovu postavena československými vojáky. Dnes na vrcholu stojí vysílač.
24. srpna 1963 byla lokalita vyhlášena jako chráněná výnosem Ministerstva školství a kultury,
ovšem již v roce 1968 zde národní podnik Atria vykonal těžbu hvězdovce pro komerční účely.
Při tomto destruktivním zásahu byla použita těžká technika a vydrancované naleziště bylo
po těžbě zahrnuto. V 80. letech byl proveden ještě jeden výzkum, a to národním podnikem
Geoindustria, který se snažil ověřit kvalitu melafyru jako dekoračního kamene. Kvalita však
nebyla dostatečná pro těžbu. V roce 1987 bylo území převedeno do kategorie NPP (Národní
přírodní památka). V současnosti jsou místa již dlouhou dobu zahrnutá, na místě se však
ojediněle pokoušejí hledat sběratelé.
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