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Budování silnice v Peřimově pod čp. 51 na podzim roku 1908, k tématu podrobně na poslední straně.
Foto Bedřich Sieber, Jilemnice, oříznuto, originál M. Jiřišta

Vážení spoluobčané, chalupáři,
za námi je první jarní den, příroda se již také chystá na jaro a nám nezbývá než si opět zvykat na
letní čas.
Na OÚ máme po kontrole hospodaření, kterou provedl KÚ Libereckého kraje. Na veřejném
zasedání ZO by měl být schválen závěrečný účet hospodaření za minulý rok a pak již na nás čekají
úkoly letošního roku.
V současné době se zpracovávají rozpočty na nový asfaltový povrch cesty do Drážek a cesty
pod poslední řadou nových domů, kde je nutné nejdříve vybudovat nové pouliční osvětlení. Na
cestu do Drážek se pokusíme získat dotaci.
Dále je v plánu výměna střechy na autobusové zastávce U Mlýna a před všechny zastávky
položit zámkovou dlažbu. Opravíme také schodiště před budovou OÚ.
Po vstřícném jednání s Jednotou Jilemnice bylo obci umožněno koupit pozemek pod budovou
samoobsluhy. Na cizím pozemku má obec již jen budovu hasičské zbrojnice, ale tam zatím k žádné
vstřícnosti nedošlo, proto na tuto budovu nelze čerpat žádné dotace.
Největším problémem současnosti je uzavřená samoobsluha i hospoda. Doposud byla
ojedinělá jednání neúspěšná, a proto musíme věřit, že časem někoho získáme. Sousední obec
Mříčná jedná alespoň o zajištění pojízdné prodejny a pak bychom byli rádi, aby k nám zajížděla
také.
Přijměte pozvání na veřejné zasedání, nezapomeňte na zaplacení odpadu a na jeho sběr.
Přeji všem radost z přicházejícího jara, v pohodě prožité velikonoční svátky, zdraví a klid do
dalších let.
Bohuslava Holubcová, starostka obce

Plánované akce
V sobotu 6. května od 18 h proběhne u Klubu tradiční vatra
u příležitosti svátku sv. Floriana. Pro děti bude připravený lampiónový
průvod, sraz je v 18 h u Krakonoše.
V neděli 21. května od 10 hodin se koná již 35. ročník Peřimovské
desítky. Přijďte se podívat na výkony peřimovských i přespolních borců!

Z obecního úřadu
Srdečně zveme na veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se uskuteční v pátek
7. dubna od 19 h na OÚ.



Zastupitelstvo obce
souhlasí s odměnou ve výši 6000 Kč pro správce budovy pohostinství
souhlasí s možností zapůjčení prostor pohostinství
o
zastřešení + WC: 500 Kč místní, 1000 Kč cizí
o
spodní výčep + WC: 500 Kč místní, 1000 Kč cizí
o
sál + WC: 1000 Kč místní, 2000 Kč cizí
Deník 5+2 je možno získat zdarma ze stojanu před OÚ.

Jarní úklid a odpady
Upozorňujeme všechny občany, že:
 v sobotu 8. dubna proběhne svoz barevných pytlů (plasty, tetrapaky, kovy)
a před OÚ bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad
 v sobotu 15. dubna od 8.00 do 8.10 proběhne svoz nebezpečného odpadu
 v sobotu 29. dubna proběhne svoz železného šrotu
Připomínáme povinnost všech občanů, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Peřimově,
uhradit poplatek za odpady na rok 2017:
 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.

Společenská kronika
Jubilea v roce 2017 (jubilejní věk 70, 75, 80, 85 a 95 let):
95 let:
75 let:
Marta Bujárková (8. 8. 1922), čp. 124, nejstarší Jaroslav Zaplatílek (29. 3. 1942), čp. 134
občanka Peřimova
Věra Pešková (12. 5. 1942), čp. 92
85 let:
Drahomíra Jiřištová (2. 8. 1942), čp. 52
Lidmila Boukalová (28. 8. 1932), čp. 57
Naděžda Jiřištová (21. 8. 1942), čp. 108
80 let:
Radomíra Zemánková (20. 9. 1942), čp. 7
Helena Kobrová (4. 11. 1937), čp. 36
70 let:
Alois Richtr (4. 11. 1937), čp. 135
Zdeněk Holec (20. 1. 1947), čp. 134
Ladislav Horáček (11. 12. 1937), čp. 121
Jan Jiřišta (22. 2. 1947), čp. 108
Stanislava Holcová (7. 5. 1947), čp. 134
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti do dalších let.

Pohyb obyvatelstva v roce 2016:
Narození:
Mikuláš Zelinka (29. 1. 2016), čp. 23
Jozef Dobrovský (21. 2. 2016), čp. 145
Úmrtí:
Bohuslav Koudelka (9. 6. 2016), čp. 100
Adam Pohořalý (1. 11. 2016), čp. 144
Odstěhovaní:
Markéta Šolcová (20. 1. 2016), čp. 145
Zuzana Jiřištová (29. 3. 2016), čp. 3
Karolína Augustovičová (20. 7. 2016), čp. 10
Přistěhovaní:
Věra Votočková (15. 2. 2016), čp. 136

Kateřina Farská (22. 2. 2016), čp. 107
Alžběta Farská (22. 2. 2016), čp. 107
Pavel Farský (22. 2. 2016), čp. 107
Pavel Farský (22. 2. 2016), čp. 107
Lukáš Farský (22. 2. 2016), čp. 107
Radana Peštová (23. 2. 2016), čp. 13
Sabina Rybenská (23. 2. 2016), čp. 13
Karolína Augustovičová (4. 5. 2016), čp. 10
Martina Honcová (16. 5. 2016), čp. 59
Matěj Horáček (16. 5. 2016), čp. 59
Josef Slouka (22. 8. 2016), čp. 48
Václav Slouka (22. 8. 2016), čp. 48
Markéta Slouková (22. 8. 2016), čp. 48

V průběhu roku 2016 se počet obyvatel Peřimova navýšil z 238 na 249 obyvatel, zejména díky
vysokému počtu nově přihlášených občanů.
6. března odešel z našich řad pan Bohuslav Rychtařík. Byl několikaletým starostou ve Stráži
pod Ralskem, do Peřimova se přestěhoval až v důchodovém věku. Do poslední chvíle se dokázal
postarat o svého nemocného souseda pana Koudelku. Ztrácíme v něm člověka, který se vždy uměl
zastavit, popovídat, poradit, pousmát.
B. Holubcová

Rozhovor s Tomášem Jiroušem
Tomáš Jirouš je majitelem autoservisu
v peřimovských dílnách a po dostavbě
domku také novým občanem Peřimova…
Jak dlouho už servis existuje a jaké
služby nabízí?
Myslím, že tomu bude skoro 20 let, co
jsem tátovi pomáhal seřizovat ventily na mém prvním vozidle Škoda 100MB ve Víchové n. J., v té
době se táta stěhoval sem do Peřimova. Dnes máme dohromady dvě pracoviště o kapacitě pět
zvedáků a dvou stání na drobné opravy Celkem nás je sedm lidí, z toho v Peřimově čtyři. Můžeme
nabídnout téměř vše, co moderní servis může nabízet - prodej součástek a příslušenství, opravy a
seřizování motorů, pneuservis, 3D geometrie nápravy, výměny autoskel, plnění klimatizace,
diagnostiky elektronických závad, opravy elektroinstalací, montáže tažných zařízení, zajištění STK,
drobné opravy karosérií a laků, ale provádíme i garanční servisy zánovních vozidel. Samozřejmostí
je malá odtahová služba a náhradní auto po dobu větší čí delší opravy.
Je v tomto oboru v okolí konkurence?
Někdy mám pocit, že nás je jak mravenců. Ale zároveň jsem za ty roky postřehl, že ne každý
u toho řemesla vydrží. Že to je práce špinavá a náročná, to ví každý, ale nejtěžší je vždy jednat
s lidmi, vyhovět všem a najednou. Není to práce, u které lze plánovat v rozsahu měsíců. Vždy víme,
že práci máme tak na týden až dva dopředu.
Jak se Ti v Peřimově líbí? Máš k naší obci nějaký vztah? Proč sis postavil domek zrovna tady?
Když jsem zde začal podnikat, poznal jsem mnoho dobrých lidí, kteří rádi pomůžou. Někteří se
jen zastavili a prohodili pár slov, ale mnozí podali pomocnou ruku. Jsem za to rád a děkuji jim.
Krom toho není v Jilemnici v zájmu zastupitelů města vytvořit mladým prostor pro novostavby, ale
spíš výhodně zpeněžit zakoupené pozemky. Proto jsme tady s rodinou zakořenili a dnes jsme
Peřimováci. Není to odtud do města daleko. V Jilemnici dnes téměř nikdo nechodí na nákupy pěšky
a ráno se děti vozí do školy také auty. Je to taková hektická doba.
Co by se pro mladé rodiny s dětmi dalo v obci vylepšit? Co Ti tady nejvíc chybí?
Protože tady žije řada skvělých mladých sportovců, jistě by stálo za to, aby se přes zimu
"protáhly" běžkařské tratě z Jilemnice až k Peřimovu. Taky by bylo fajn, kdyby se v rámci nějakého
projektu podařilo zpevnit cestu přes kopec k nemocnici, příp. k vlakové zastávce do Sytové. Až
jednou budeme opravovat most přes Jizeru, budeme muset vše objíždět. V zahraničí (Belgie,
Holandsko) je chodník či cyklostezka podél každé druhé silnice i mezi vesnicemi.

Dost lidí se mě ptá, proč cesta "zadem" podél Peřimova a Mříčné není propojená až ke
koupališti, aby bylo možné chodit mimo hlavní trasu. Neumím jim odpovědět. Nová silnice svádí k
rychlejší jízdě a alespoň cyklostezka by určitě přispěla k větší bezpečnosti nejen dětí.
Prý se zapojíš i do chystaného ochotnického představení, prozradíš nám o tom něco?
Po dlouhé době, kdy jsem se věnoval jen podnikání a stavbě domku, začínám mít čas na sebe
a své koníčky. Začal jsem trénovat na horolezecké stěně, občas hraju badminton, volejbal nebo
squash a teď jsem se se vznikající partou ochotníků z Peřimova rozhodl podpořit zdejší komunitu
a vytvořit divadelní spolek. Jestli z toho nakonec něco bude, nevím, ale snaha tu je. :-)
Děkuji za rozhovor, ať se Tobě a celé rodině u nás v Peřimově líbí.

Budování silnice v Peřimově
Kráčíme-li po pěkně opravené okresní silnicí obcí Peřimov, jsme schopni si jen stěží představit,
kolik úsilí před 110 lety Peřimovští vynaložili a kolik starostí měli při jejím budování.
Původní cesta obcí Peřimov vedla na mnoha místech jinudy, než jezdíme dnes. Kopírovala
kopcovitý terén, nebyla na některých úsecích dostatečně zpevněna kamením a štěrkem a jezdit po
ní nebylo jednoduché. Zejména po větších deštích byla často nesjízdná a vyžadovala nutnou
opravu. Proto mnozí občané žádali obecní zastupitelstvo, aby zajistilo vybudování nové, široké
silnice. Zároveň bylo nutné postavit betonový most přes Jizeru, neboť velké jarní povodně
opakovaně zničily dřevěnou lávku u Berných a spojení s Dolní Sytovou bylo možné pouze brodem
anebo přes poměrně vzdálený železný most u Gerlovy továrny.
Z archivních zápisů členských a výborových schůzí obecních zastupitelů se dozvíme mnoho
zajímavého o tom, jak těžké a časové náročné bylo prosadit realizaci okresní silnice v Peřimově.
28. ledna 1900 obecní zastupitelstvo jednomyslně schválilo nutnost vybudování silnice a mostu
přes Jizeru a zaslalo žádost k Okresnímu zastupitelstvu do Jilemnice. V Jilemnici byla žádost
kladně vyřízena a postoupena na Generální výbor do Prahy. Žádná odpověď však dlouho
nepřicházela.
26. února 1903 obdržel obecní úřad Peřimov od OÚ Dolní Sytová úřední dopis, že na stavbu
nového mostu finančně přispívat nehodlají.
Protože vyjádření ke stavbě silnice a nového mostu stále nepřicházelo, rozhodlo obecní
zastupitelstvo 11. února 1903 postavit novou dřevěnou lávku přes Jizeru. Stavbu realizoval Josef
Zajíček za 3000 korun.
Každou výborovou schůzi OÚ v Peřimově od roku 1900 až do konce roku 1906 byl zařazen
bod k jednání o stavbě silnice, ale dlouho očekávaní geodeti z Prahy stále nepřicházeli. Na jaře
1907 se proto vydali do Prahy starosta František Soukup a Jan Janata čp. 16 zjistit, proč musí
Peřimováci na budování silnice tak dlouho čekat, když okolní obce Sytová a Poniklá, které na
Okresním hejtmanství v Jilemnici žádaly mnohem později, si již několik let užívají novou silnici.
V Praze bylo zjištěno, že stavba okresní silnice přes Peřimov byla schválena již v roce 1905.
V záznamu bylo napsáno, že silnice má být přednostně vyměřena v obci „Pehřimov“, pak Poniklá
a Víchová, o Peřimově tam nebyla ani zmínka. V dopise, který byl z Prahy na obce zaslán, bylo
nařízeno, aby zažádaly gen. inženýra o vyměření. Do Peřimova dopis nedorazil, a tak byly v Praze
tyto dokumenty odloženy ad acta – k trvalému odpočinku.
Nastalo nové a těžké řízení. Po několika návštěvách peřimovských obecních zastupitelů
v Praze a usilovných prosbách, že obec Peřimov silnici opravdu potřebuje, rozhodl se generální
rada Schumandel do Peřimova přijet. Dne 24. června 1907 ve 13 hodin přicestoval do Jilemnice a
kočárem byl s velkou slávou dopraven do Peřimova.
Pokračování příště.
Milan Jiřišta
Tříkrálová sbírka vynesla letos v Peřimově 9 335 Kč. Výtěžek bude využit na humanitární
pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí, na charitativní šatník, na aktivity mateřského centra
Rodinka v Jilemnici apod.
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