ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

2/2019

PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře

XXI. ročník

Dětský den 2019

Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Peřimov,
rok se nám přehoupnul již do druhé poloviny a my si užíváme tepla a nekonečného sucha.
Zastupitelstvo obce se snaží plnit svá předsevzetí, i když někdy to jde ztuha. Autobusové zastávky
se stále řeší, veřejné osvětlení na dolním konci čeká na p. Koláře, který neví kam dřív skočit.
Prodejna v obci zůstala bez provozovatele a noví zájemci se nehrnou.
Co se podařilo zdárně uskutečnit, je uspořádání Peřimovské desítky a dětského odpoledne.
Na obou akcích byla hojná účast, krásné počasí a ještě jednou děkujeme všem, kteří nám pomáhali
při organizaci. Bez problémů proběhly i volby do Evropského parlamentu.
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok 2018, u mostu přes Jizeru byl vyčištěn
odvodňovací kanál a doplněn ochranným zábradlím, bylo odsouhlaseno pořízení nových lavic a
stolů do klubovny, bylo zabudováno nové dopravní zrcadlo, byl dořešen problematický úsek cesty
u čp. 104, společnými silami zastupitelé vyměnili zeminu v betonových nádobách před OÚ, osázeli
je zelení a každodenně zalévají. Byla zakoupena nová ochranná síť na kontejner nutná při odvozu
odpadu na skládku, byl podepsán dodatek k veřejnoprávní smlouvě řešící přestupkovou agendu
obce a byla řešena problematika spolufinancování sociálních služeb ORP Jilemnice. To je malý
výčet toho, co se stihlo za uplynulé čtvrtletí.
V dohledné době je naplánováno zateplení stropu v části původní klubovny a schodiště a
výměna luxferů na schodišti za plastové okno, tím bude dokončeno celkové zateplení budovy.

Panem Sedláčkem bude upraven výjezd na obecní komunikaci u Čermákových, zároveň při této
akci bude upraven svod vody u obecní komunikace pod Holubcovými, kde se v zimě tvoří náledí a
lidé si na to stěžují.
Co se týká kulturního a sportovního vyžití v obci, určitě přijďte na tradiční zvěřinové hody
pořádané místním mysliveckým spolkem, hasiče přijďte podpořit na národní pouť a nezapomeňte
na druhý ročník pochodu a běžeckých závodů – Pouť kolem Peřimova pořádaných Zuzkou
Jiřištovou.
Zastupitelstvo obce Vám všem přeje krásné a pohodové prázdniny, klidnou dovolenou a
bezstarostné léto.
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Postupně představujeme jednotlivé členy zastupitelstva a pokládáme jim tyto společné otázky:
Jaké je vaše povolání?
Odkdy jste členem ZO a čemu se věnujete?
Proč jste se rozhodl do ZO kandidovat?
Co se vám v Peřimově líbí? Co byste chtěli změnit?
Čemu se věnujete ve volném čase?
Jan Jiřišta
Řidič, analytik dopravy.
Členem ZO od roku 2014, od roku 2018 starosta obce.
Mám zájem o veřejné dění. Mrzí mě, že spoluobčané nemají o kandidaturu
zájem.
Nelíbí se mi, že v obci není prodejna potravin, fungující hospoda, třídění
odpadu je nedostatečné. V naší obci jsou dobré podmínky pro klidné soužití.
V létě zahrádce, cestování a občanům obce. V zimě hokeji a lyžování.
Jitka Mihoková
Účetní.
Členem ZO jsem od roku 2002 (místostarostka obce).
V roce 2002 jsem byla oslovena dosluhujícím starostou p. Horáčkem, který
hledal nové kandidáty do ZO. Protože se měnila struktura vedení účetní
agendy, vznikla povinnost obcím vše řešit pomocí výpočetní techniky a v té
době jsem měla již nějaké zkušenosti s prací na počítači a vedením účetnictví. Postupně jsem
pronikala do účetnictví veřejného sektoru, do financování a hospodaření obcí, kde se stále
něco měnilo a mění, a zatím se nepřihlásil žádný adept na moje místo, tak účtuji již pět
volebních období.
Peřimov se mi líbí asi proto, že je to moje rodiště, považuji ho za klidnou a příjemnou vesnici
s krásnou přírodou. Jen by se mělo do společenského života na vesnici zapojit více rodin a
občanů, aby se nastartoval tradiční venkovský život, který se vytrácí. Příjemné by bylo, kdyby
fungovala prodejna a pohostinství, ale v dnešní době marketů je toto velký problém i ve
městech, natož na vesnici s 270 obyvateli.
Volný čas věnuji především péči o svoji rodinu, k mým koníčkům patří ruční práce a četba
knih, občas si ráda vyjedu za kulturou.

Spolufinancování sociálních služeb v obcích s rozšířenou působností (ORP) Jilemnice
Financování sociálních služeb je od roku 2015 přeneseno na kraje. V rámci nastaveného
systému je nezbytné, aby se na jejich financování podílely i obce. Služby, které nebudou
spolufinancovány, nebudou na Jilemnicku zajištěny.
Příspěvek bude počítán za celé území ORP Jilemnice a bude přepočítán na 1 obyvatele. Sociální
služby budou financovány formou dotace jako součást vyrovnávací platby stanovené krajem nebo
MPSV.
Z důvodu potřeby zajištění kontinuity financování sociálních služeb bez ohledu na změnu ve
vedení obcí doporučuje Svazek obcí Jilemnicko uzavřít mezi městem Jilemnice a spádovými
obcemi Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění spolufinancování sociálních služeb na
území ORP Jilemnice. Návazně na Memorandum bude mezi městem Jilemnice a spádovými
obcemi uzavřena Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb.
Pro rok 2020 je stanovena částka příspěvku obce na 90,-- Kč / obyvatele.

Společenská kronika
V červnu jsme po delší přestávce přivítali hned tři nové občánky – 20. 6. Elišku Bujárkovou (čp.
124), 24. 6. Hynka Jiřištu (čp. 164) a 25. 6. Filipa Patočku (čp. 145). Rodičům blahopřejeme!

Plánovaná akce
Sobota 27. července - zvěřinové hody
Pátek 2. srpna - poutní zábava - TAMPEL BAND + FREERIDE
Sobota 3. srpna - Pouť kolem Peřimova a poutní posezení (reprodukovaná hudba) od 17. hod.
Neděle 4. srpna - národní pouť
Pondělí 5. srpna - tradiční dozvuky (diskotéka)
Pouť kolem Peřimova
Pochod a běžecký závod (téměř) po hranici obce Peřimov (13,6 km)
Termín: Sobota 3. 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 https://sites.google.com/view/pout-kolemperimova/home do čtvrtka 1. srpna 2019. Ve výjimečných případech e-mailem na
adrese: jiristova@gmail.com nebo osobně v čp. 3.
Vyhlášení vítězů: Tři nejrychlejší ženy a muži v kategorii běžců obdrží drobné ceny. Účastníci
pochodu obdrží pamětní list.

Uskutečněné akce
Dětský den
V neděli 9. června za krásného počasí proběhl na hřišti dětský den. Pro děti bylo připraveno
deset disciplín, jako např. skákání v pytli, chůze po slackline, shazování plechovek, překážková
dráha nebo poznávání divoké zvěře. Novinkou byly disciplíny zaměřené "do praktična" (malování
perníčků, třídění odpadu, zatloukání hřebíků, praní a věšení prádla). K tomu nechybělo střílení ze
vzduchovky a malování na obličej. Po splnění všech disciplín byla hasiči připravena pěna a děti
dostaly odměnu v podobě balíčků, nanuku a párku z udírny. Velké díky patří všem organizátorům
za přípravu vydařeného dne a dětem a jejich rodinám za hojnou účast.
Ivana Hylmarová
Úklid Peřimova
Úklidu Peřimova se v sobotu 6. dubna zúčastnilo několik desítek dobrovolníků, mezi kterými
bylo i mnoho dětí. Podařilo se tak vyčistit nejen přilehlé prostory kolem silnice, ale i podél obecních
cest včetně polní cesty přes Příčnici a částečně i břehy a dno potoka. Na závěr proběhlo posezení
u Klubu spojené s opékáním buřtů.
Poděkování patří všem zúčastněným, Peřimov si naši pozornost určitě zaslouží.

Peřimovská desítka
19. května se uskutečnil 37. ročník Desítky, ale oproti předchozím letům byla časomíra a
zpracování výsledků svěřena odborné firmě. Závodu se zúčastnilo celkem 80 běžců, z nichž byla
celá řada Peřimováků, ale největší uznání si vysloužil pan Jiří Soukup, ročník 1927. Mezi muži byl
nejrychlejší O. Fejfar, mezi ženami pak tradičně D. Kynčlová. Závodu na 1 km, který se tentokrát
běžel od Klubu kolem Paclíkových, se zúčastnilo celkem 39 běžců, převážně dětí.
Současně proběhla i „Peřimovská 19“ – závod na kolečkových lyžích po komunikacích
v Peřimově. Závodu se zúčastnilo osm soutěžících.

Povídání o rogallu
Dokončení z minulého Zpravodaje:
Třeba si vybavuji, jak jsem s partičkou kamarádů v okolí St. André ve Francii létal víc než
hodinu ve výškách mezi třemi a třemi a půl kilometry. Ten let trval celkově téměř čtyři hodiny a
rozmrznutí nám trvalo skoro stejně dlouho. Nebo létání s mladými orly, pravda, nic ode mne
neokoukali, ale ten zážitek s nimi kroužit. Nebo si velmi cením letů, kdy se mi podařilo nalétat
několik hodin úplně bez přístrojů, protože zhruba ve výšce nad pět set metrů nad terénem těžko
poznáte jenom periferním sledováním horizontu, jestli klesáte, nebo stoupáte. Může se vám taky
přihodit, že se ve výšce téměř dva a půl tisíce metrů potkáte s motýlem, který okolo vás doslova
profičí jako tryskáč. A ještě jedno setkání s hmyzem, nedoporučuji před startem odkládat helmu na
zem, jako jsem to udělal já, může vás čekat hodně nepříjemný zážitek, že totiž odstartujete
s bodajícím hmyzem a při převýšení tisíc metrů si užijete několik minut nefalšované zábavy. Zatím
poslední krásný zážitek je z října minulého roku, dvouhodinové létání se třemi, a pak dokonce se
čtyřmi historickými větroni na Rané u Loun, což je něco jako Mekka létání na rogallu u nás.
Můj roční nálet se pohybuje podle zdraví a možností člověka pracujícího ve třísměnném
provozu od pětadvaceti až po více jak padesát hodin ročně. Není to mnoho, ale pro lepší představu,
mám něco jako celé dva dny dovolené navíc strávené ležením, tentokrát na břiše zavěšený
v postroji. Jenže to má i jeden nepříjemný důsledek. Tedy to ležení. Zkuste se po hodině letu nebo
i více, postavit na nohy a naplno běžet, jak to někdy potřebujeme při přistání. Nejde to, viďte. Nikdo
se pak nemůže divit, že kolegové paraglidisté na tuto chvíli čekají na přistávací ploše
s připravenými mobilními aparáty a pořizují videa a momentky, kterými se po večerech baví. Snad
proto někteří z nás rogallistů nehlásí do vysílaček, že jdou na přistání, ale jdu nakrmit hyeny.
Když se vrátím v čase, tak můj první přelet byl z Ještědu do Hodkovic. A bylo to vlastně poprvé
a naposledy, kdy se mi podařilo překonat svého učitele. No, jak se říká i slepé kuře občas zrno
najde. Musím přiznat, že moje nejlepší lety se pohybují jen okolo padesáti kilometrů a nemohou
být tedy vůbec srovnávány s výkony výborných, nebo dokonce těch nejlepších rogallistů. Létají je
však v extrémním větru, nad pouštními oblastmi s velmi silnými stoupavými proudy a ve výškách
nad pět kilometrů s kyslíkovými přístroji. Do takových podmínek bych ani neodstartoval. Já se
v létání snažím extrémům vyhýbat, ale při pohybu vzduchem není nikde napsáno, jak silné
stoupání nebo klesání je před vámi. Takže ani mně se v zahraničí několikrát nevyhnula stoupání
s hodnotami osm metrů za vteřinu, to je slušný výtah a podlaha rychle mizí pod vámi. Nezbývá než
se pevně čapnout a nepomačkat v té chvíli hrazdu, které se držíte. Ale nejradši startuji na známých
terénech, jako je Černá hora nebo Kozákov. Pokud doletím až domů, mám zaručený bonus
v podobě piva u babičky Peškové, tak se snažím. Jednou se v televizi vyznával J. F. K. junior ze
své lásky k létání slovy, že létání je nejlepší věc na světě, jakou kdy dělal oblečený.
Děkuji všem, co dočetli až sem, a přeji vše dobré Vám i Vašim koníčkům. Mějte je rádi, oni se
Vám za to odmění.
Vladimír Pajkrt

Prosba
Prosím všechny, kteří mají zajímavé fotografie nebo důležité dokumenty týkající se historie
Peřimova, aby mě kontaktovali. Materiály by mohly být publikovány v nové knize o naší obci.
Předem děkuji za ochotu.
Milan Jiřišta
Zpravodaj OÚ Peřimov, tel.: 481 543 264, obec.perimov@tiscali.cz, www.obecperimov.cz
Uzávěrka 26. 7. 2019, počet výtisků 165, neoznačené texty a fotografie M. Zemánek

