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PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře

XXIII. ročník

Příjemné posezení s výhledem na Peřimov poskytují dvě lavičky se stylovým stolkem. O zbudování tohoto
odpočinkového místa poblíž cesty U Příčnice se zasloužil Milan Jiřišta. Děkujeme! 13. června 2021

Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Peřimov,
dostává se k vám další vydání našeho Zpravodaje. Po zklidnění covidového náporu se opět ze
sdělovacích prostředků dovídáme o nárůstu nakažených a budeme čekat, jaká vládní opatření
z toho pro nás vyplynou. Obec Peřimov má v současné době proočkovanost 54,7 %.
Co nás ale v současné době překvapilo, a především část Moravy, je počasí. Tornádo o
nebývalé síle zasáhlo do života mnoha rodin, proto se i naše obec finančně zapojí do pomoci
Moravě. Najdou-li se mezi vámi dárci, kteří by ještě rádi pomohli, mohou se připojit a přispět
libovolnou finanční částkou na OÚ. Vše poté poputuje přímo k rukám starosty v obci Týnec u
Moravské Nové Vsi. Peníze budou použity na rekonstrukci tamější mateřské školky.
Bohužel jsme nezorganizovali Peřimovskou X, protože hygienická opatření nás limitovala.
Navíc v obci Mříčná probíhá rekonstrukce silnice, která by také ovlivnila průběh závodu. Pro děti
se uskutečnily náhradní běžecké závody před dětským odpolednem, kterých se i za parného
počasí zúčastnilo 12 závodníků. Dětského odpoledne se zúčastnilo 35 dětí a OÚ moc děkuje všem,
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kteří se podíleli na organizaci. Díky nim jsme všichni strávili příjemné odpoledne. Proběhlo také
letní kino (film Bobule 3), kde jsme ale čekali větší účast a zamrzí, když se věnujeme přípravě a
„skutek utek“.
Teď trochu z činnosti mimo oblast kultury. Na obci byl proveden audit KÚ Liberec, letos poprvé
kvůli covidu dálkově. Vše proběhlo bez závad a společně se schválením závěrečného účtu
můžeme uzavřít hospodaření roku 2020.
Změnili jsme dodavatele elektrické energie a přešli jsme od ČEZ k Bohemia Energy. Uvidíme,
zda pocítíme úsporu.
Pronajali jsme domeček v areálu ZD p. Pavlu Holcovi, který provedl nutné drobné opravy ve
vlastní režii a obec zaplatila nové okapy. Panu Ladislavu Horáčkovi byl pronajat pozemek na břehu
Jizery u peřimovského mostu, se záměrem vybudování Zenové zahrady a umístění stánku se
suvenýry. U informační tabule u mostu byla provedena nutná rekonstrukce kanálu, stav ohrožoval
bezpečný provoz cyklistů i chodců. Našemu požadavku rychle vyhověl pan Stanislav Horáček.
Zastupitelstvo odsouhlasilo uzavření smlouvy se společností EKO Jilemnicko s.r.o. na „Sběr,
přepravu a převzetí odpadu v obci Peřimov“. Města a obce Jilemnicka – svazku obcí se již více než
tři roky připravují k převzetí odpadového hospodářství v regionu prostřednictvím vlastní
společnosti. V rámci jednotlivých kroků, které byly postupně schvalovány jednotlivými
zastupitelstvy, se již podařilo zřídit vlastní společnost s ručením omezeným, převést na ni provoz
kompostovacího systému, zakoupit vhodný areál pro likvidaci komunálního a tříděného odpadu a
připravit nezbytné další kroky pro zahájení vlastního svozu a likvidace komunálního a
separovaného odpadu. Když jsme u odpadů, obec provedla sběr železného šrotu a elektroodpadu,
děkujeme p. Jiřímu Hanušovi za zapůjčení auta pro svoz a všem, kteří se účastnili nakládky.
Důležité upozornění - žluté kontejnery jsou určené pouze na PET lahve. Pan starosta
opakovaně likviduje odpad, který tam nepatří. Na ostatní plast používejte žluté pytle, které jsou
k dostání zdarma na OÚ!!! V případě naplnění kontejneru pro bílé sklo ho nenechávejte ležet na
zemi, můžete použít kontejner na sklo barevné. Děkujeme, že třídíte.
Rekonstrukce střechy na OÚ již byla započata, ale obec neobdrží žádanou dotaci (nebyla
vybrána), rekonstrukce bude celá hrazena z vlastního rozpočtu. Byl zahájen úklid bývalé Křížkovy
stodoly, byly sundány tašky a stodola by měla v dohledné době zmizet. Ještě nás čekají plánované
opravy cest, ale rozpočet pro letošní rok nám již neumožní další velké výdaje.
Děti ještě čeká měsíc prázdnin, tak všem přejeme, ať si je ve zdraví užijí. A doufáme, že se
budeme moci sejít na červencových zvěřinových hodech a srpnové národní pouti. Všichni jste
jménem obou spolků – myslivců i hasičů – srdečně zváni. Ještě jednou přejeme všem pohodové
léto.
Vaše zastupitelstvo

Pozvánky
Myslivecký spolek Strážník si Vás dovoluje pozvat na tradiční zvěřinové hody, které se
uskuteční 24. července 2021 od 14.00 v Klubu. Čeká na Vás výběr ze čtyř chodů, k poslechu
zahraje živá hudba.
Přijďte pobejt!
SDH Peřimov si Vás dovoluje pozvat na poutní zábavu dne 31. července 2021. Hrát budou
skupiny Tamplband a Soumrak. V neděli proběhne poutní posezení a v pondělí tradiční Dozvuky
s reprodukovanou hudbou. Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás!
Zveme Vás na 4. ročník Pouti kolem Peřimova, který proběhne tradičně
v sobotu 31. července 2021. Účastníci pochodu mohou na trať vyrazit kdykoliv
od 8.30 do 9.30, hromadný start běžců bude v 9.30. Více informací a přihlašovací
formulář najdete na stránkách akce: https://sites.google.com/view/pout-kolemperimova/ (dostanete se na něj i oskenováním QR kódu).
Těšíme se na Vás!
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Pečovatelská služba Jilemnice
Potřebujete pomoct s péčí o vašeho blízkého nebo již nezvládáte péči
o sebe a o svou domácnost?
Pracovníci Pečovatelské služby města Jilemnice k vám mohou pravidelně
docházet či dojíždět do domácnosti (i několikrát denně) a zajišťovat péči o vás,
tam, kde již vaše síly nestačí, nebo o vašeho blízkého, kde si na péči netroufáte,
nebo v době, kdy ji nejste schopni zajistit.
Pracovníci pomohou s oblékáním, pohybem v rámci domácnosti i mimo ni, přípravou,
servírováním a podáním jídla, při běžných činnostech, při vyřizování osobních záležitostí (např.
zaplacení složenek na poště, vyzvednutí léků, nákupy).
Pomohou se sjednáním návštěvy a doprovodem k lékaři, s doprovodem na WC, s výměnou
inkontinenčních pomůcek, mytím či koupáním v domácnosti, popř. ve středisku osobní hygieny.
Službu poskytujeme na území města Jilemnice a v okolních obcích denně, včetně sobot, nedělí
a svátků v čase od 6:30 do 19:00 hodin.
Více informací najdete na webových stránkách města Jilemnice.
Organizační složka města Jilemnice
Jaroslava Havlíčka 328
514 01 Jilemnice
Tel.: 739 861 544

Foto: pečovatelská služba

Najdete ji?
V poslední době se na volně přístupných místech
objevují drobné prvky (lavičky, houpačky apod.), které
ochotní lidé vybudují na vlastní náklady a vlastním
úsilím pro sebe a pro všechny, kteří na toto místo
zavítají. Odměnou tvůrcům těchto malých zastávek je
„pouze“ dobrý pocit ze svého díla a občas i
poděkování náhodných uživatelů. Každopádně jsou
tato místa vítaným cílem pro vycházku či vyjížďku
zejména s malými dětmi a autoři si zaslouží naše
uznání.
Umístění ani autora této parádní (a v Peřimově
zdaleka ne jediné) houpačky tentokrát neprozradíme.
Napovíme jen, že houpačka je snadno dostupná i na
kole (což je z viditelné cykloznačky dobře patrné) a je
z ní nádherný výhled na panorama Krkonoš od Kotle
až po Žalý.
Najdete ji?
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Společenská kronika
27. června 2021 se novým peřimovským občánkem stala Štěpánka
Strnádková, čp. 136.
13. července 2021 se narodila Ema Bartoňová, Peřimov 98.
Rodičům blahopřejeme.

Běžecké závody a dětské odpoledne
V sobotu 19. června odpoledne se za krásného slunečného počasí uskutečnily po vynucené
přestávce hned dvě akce pro děti – běžecké závody a dětské odpoledne. Připraveno bylo i
občerstvení, vychlazené nápoje ocenili zejména přihlížející rodiče, pro které to byla po delší době
příležitost k sousedskému popovídání.
Zhruba stometrový běh pro ty nejmenší a téměř kilometrový běh pro ty starší děti si nenechalo
ujít 12 závodníků – v odpoledním vedru se jednalo o skutečně mimořádný výkon, do kterého by se
většině dospělých asi příliš nechtělo.
Dětského odpoledne plného soutěží a her se zúčastnilo 35 dětí, většinou i se svými rodiči.
Kromě již tradičních disciplín (chůze po slackline, dětský kroket, malování perníčků, skákání v pytli,
poznávání vlajek, házení i střelba na cíl, zatloukání hřebíků, malování na obličej apod.) si děti
tentokrát mohly vyzkoušet i ovládání bagříku a překládání písku. Nutno říct, že netradiční nápad
vzbudil zájem i mezi přihlížejícími tatínky a nejeden z nich zatoužil po návratu do dětských let. Po
splnění úkolů čekala na soutěžící bohatá odměna v podobě balíčků s dobrotami a drobnými
hračkami. Nadšení dětí vyvolala rovněž cesta hasičským autem na točenou zmrzlinu do Mříčné.
Závěr vydařeného odpoledne obstarali hasiči s tradiční „koupelí“ v nastříkané pěně.
Poděkování zaslouží všichni, kteří se o zdárný průběh celého odpoledne zasloužili, zejména
členové zastupitelstva obce, hasiči a myslivci.
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Zemědělské družstvo
Zemědělství patří odedávna k hlavním zdrojům obživy na venkově. V posledních desetiletích
se situace výrazně změnila, ale chov hospodářských zvířat a pěstování plodin i nadále zásadně
ovlivňují vzhled okolní krajiny. Zemědělské družstvo Mříčná – Peřimov je v naší obci největším
hospodářem, a proto jsme se zeptali pana Luboše Hejrala, který zde pracuje od roku 1996 jako
mechanizátor, jak by shrnul činnost družstva za poslední rok.
Obsáhlejší pohled do historie hospodaření v Peřimově přineseme v příštím čísle Zpravodaje.
Zemědělskou půdu u nás obhospodařovaly v roce 2020 dvě zemědělské společnosti a několik
soukromě hospodařících zemědělců. 263,5 ha obhospodařovalo Zemědělské družstvo Mříčná Peřimov. 158 ha připadlo na ornou půdu, 105,5 ha na louky a pastviny.
Z hlediska skladby plodin byla nejvíce zastoupená řepka ozimá (35,3 ha, 3,2 t/ha), dále pak
ječmen ozimý (32,5 ha, 6,3 t/ha), kukuřice na siláž (23,2 ha, 36 t/ha), víceleté pícniny (21,8 ha),
pšenice ozimá (18,7 ha, 7,3 t/ha), tritikale ozimé (16,5 ha, 7,4 t/ha) a luskoobilní směska (10,1 ha,
16,8 t/ha).
Louky byly v první i druhé seči sklizeny převážně na senáž, menší část na seno. Třetí seč byla
provedena pouze na části výměry z důvodu kapacity skladovacích prostor.
Oproti předchozím létům byl uplynulý rok bohatší na srážky, které na podzim zkomplikovaly
setí ozimů a sklizeň kukuřice. Ozimé obiloviny nebyly kvůli pozdnímu založení a mokru ošetřeny
proti plevelům a chorobám, což může poznamenat kvalitu a výnosy příští sklizně.
Chov krav nadále komplikuje zastaralý způsob ustájení, který kvůli majetkoprávním
záležitostem není možné modernizovat, částečně automatizovat a omezit tak vliv ošetřovatelů na
kvalitu a produkci mléka. Roční užitkovost se sice oproti předchozímu roku zvedla z 5557 l na
dojnici na 5989 l, ale je to stále o 1500 až 2000 l mléka méně, než je u červenostrakatého plemene
běžné.
V ZD pracovali k 31. 12. 2020 na hlavní pracovní poměr čtyři obyvatelé obce Peřimov.

Výsledky soutěže Znáte Peřimov?
Znalostní soutěže o Peřimovu se oficiálně zúčastnili zřejmě pouze vážní zájemci, kteří si
s nalezením správných odpovědí dali záležet a nebáli se porovnat svoje odpovědi s ostatními.
Věříme, že bez zaslání odpovědí si soutěžní otázky zkusili zodpovědět i další zájemci o místní
zajímavosti z historie i současnosti. Pro všechny pak přinášíme správné odpovědi i s krátkým
komentářem…
1)

Strážník je nejvyšším bodem naší obce a této výšky zřejmě nedosahují ani nejvyšší body
všech sousedních obcí. Jeho nadmořská výška je
c) 610 m n. m.
Zajímavé je, že vrchol Strážníku není hraničním bodem katastrálních území, ale nachází se i
s okolními parcelami na území Peřimova. Na kameni na samém vrcholu je vytesána chybná
výška 603 m n. m. spolu s monogramem FV a letopočtem 1965.
Nadmořská výška je zhruba o 100 m vyšší než vrchol nedaleké
Hrobky a o více jak 200 m vyšší, než je centrum obce. Své jméno
Strážník dostal (podobně jako další místa v okolí, např. ve Studenci)
pravděpodobně díky strážné věži stojící zde již ve 12. století a
chránící obchodní stezku, která vedla přes Krkonoše a fungovala již
v 11. století.

2)

I přes nízký počet obyvatel je Peřimov oproti např. Horní či Dolní
Sytové nebo Kundraticím samostatnou obcí. Všichni víme, že
Peřimov sousedí se Mříčnou. Víte však, která obec nemá
s katastrem Peřimova společnou hranici?
c) Jilemnice
Odpověď je asi trochu překvapivá, ale katastrálně skutečně sousedí
Mříčná s Víchovou nad Jizerou, nikoli Peřimov s Jilemnicí.
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3)

V odlehlejších částech Peřimova nalezneme i zajímavé skalní útvary tvořené melafyrem (obr.
1). Kde můžete na tuto miniaturní skalní bránu narazit?
a) nedaleko vrcholu Strážník (mapa, bod 1)
Skalní brána se nachází asi 500 m JZ od vrcholu Strážník a představuje geologicky i turisticky
zajímavé, i když málo známé místo.

4)

Na vlak jsme to měli vždycky „přes kopec“, nejblíže buď do Jilemnice nebo do Horní Sytové.
Železniční trať Martinice – Rokytnice nad Jizerou přes naši obec
b) vede, ale asi jen 200metrovým úsekem
Železniční trať postavená na konci 19. století prochází katastrálním územím naší obce od
železničního mostu přes Jizeru až po silniční most přes Jizerku. Málo známou zajímavostí je,
že se jedná o nejnižší místo celé trati. Nejvyšším bodem je překvapivě stanice v Martinicích,
nikoli koncový bod tratě v Rokytnici nad Jizerou.

5)

V době, kdy zdrojem energie byla zejména tekoucí voda, se stavěly na řekách a potocích
vodní mlýny. Nejinak tomu bylo i v Peřimově. Víte, kolik jich zde v minulosti existovalo?
b) 3
Lukšův mlýn (čp. 75) a Dostálův mlýn (čp. 9) na Olšině se nám zachovaly do dnešních dnů a
patrné jsou také náhony, kterými na mlýnská kola proudila voda. V Peřimově se však nacházel
i mlýn na Jizeře v místě zvaném Na Plačku (poblíž mostu přes Jizeru), ze kterého se však
nezachovalo téměř nic, pouze zbytky náhonu podél levého břehu Jizery. Před několika lety
se na tomto místě nacházel alespoň kamenný patník, i ten ale bohužel zmizel.

6)

Peřimovská desítka odstartovala poprvé před více jak 40
lety. Zatím poslední závod v roce 2019 byl v pořadí
c) 37. ročník
Závod patří k nejznámějším akcím, které si s naší obcí
spojují běžci na 10km trati a běžkyně na trati dlouhé 6 km.
Na startu se od roku 1980 vystřídaly stovky profesionálních
i rekreačních běžců, ale dva z nejvěrnějších nás bohužel
letos opustili a dívají se na nás už z nebeské dráhy. Jedná

se o Stanislava Kynčla (na fotografii
z roku 2012 uprostřed), jilemnického
rodáka, sportovce tělem i duší, který
podlehl zákeřné nemoci 29. ledna
2021 v pouhých 56 letech. Závodu se
účastnil s velkou chutí a mnohokrát
ho vyhrál. Druhou osobností byl Jiří
Soukup (na fotografii z roku 2019),
vytrvalostní běžec, skaut, otužilec a
malíř z Hradce Králové, pro něhož
byla Desítka srdeční záležitostí.
Nenechal si ujít ani poslední ročník
v roce 2019, to mu bylo již téměř 92
let! Pan Soukup zemřel 19. května
2021. S oběma pány jsem měl tu čest
poznat se osobně a oba byli
opravdovými rytíři v tretrách.
Čest jejich památce.
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7)

Zřejmě nejmajestátnější strom Peřimova se nachází nad
silnicí nedaleko nové roubenky čp. 157 v místě zvaném
Pod Slepičárnou (mapa, bod 5). Jedná se o
b) dub letní
Tento památný strom má v prsní výšce (podle měření
Pavla Klímy, na jehož parcele se strom nachází) obvod
úctyhodných 487 cm, stáří se odhaduje na 130 let. Je
pravděpodobné, že výživu mu poskytovaly splašky
z bývalé „slepičárny“ ležící na svahu nad stromem.
V dobách dávno minulých sloužil dětem také jako úkryt
při vesnických hrách.

8)

Jedna z nejkrásnějších lomenic (obr. 2, foto V. Jiřišta)
upoutá svojí výzdobou. Jaké číslo popisné tato chalupa
nese?
Jedná se o částečně roubenou chalupu čp. 88, jejímž
majitelem byl p. František Vodseďálek.

9)

Most přes Jizeru spojil oba břehy před přibližně 110 lety
a po právu je kulturní památkou ČR. V době svého
vzniku to byl nejdelší železobetonový most v Čechách,
ale údajně měl i jedno evropské prvenství. Víte jaké?
Most je veden jako kulturní památka České republiky a byl postaven údajně jako vůbec první
v Evropě bez středové podpěry, celou váhu přenáší pouze klenba. Na historických
pohlednicích je uváděn jako tehdy nejdelší železobetonový most v Čechách.

10) A možná nejtěžší otázka na závěr: Na štítu jednoho peřimovského
domu nalezneme zajímavý reliéf čtyřlístku (obr. 3). Víte, jak se
jmenoval poslední obyvatel tohoto domu, který zde trvale žil?
Napovíme, že reliéf je dobře viditelný z veřejně přístupného místa.
Reliéf se nachází na čp. 100, kde žil Bohuslav Koudelka (uznali jsme i
jméno Bohumil nebo Bohouš, jak mu mnozí říkali). Peřimovský rodák
pocházel ze selské rodiny a celý život
pracoval v místním zemědělství. Jeho
životní vášní byla archeologie a historie
tohoto kraje. Podle Klubu přátel historie v Jilemnici svými
nálezy potvrdil pobyt prehistorického člověka v podhůří
Krkonoš a objevil dokonce dvě pravěká sídliště na levém
břehu Jizery v Arnoštově. Několikrát jsem s ním vedl rozhovor
na téma, kde a co v Peřimově našel a kde se co v minulosti
nacházelo, a troufám si říct, že věděl o každém významnějším
kamenu v naší obci. Na některé spoluobčany mohl působit
poněkud podivínsky, byl to však člověk skromný a poctivý
s neuvěřitelným zápalem. Z tohoto světa odešel 9. června
2016. 13. srpna 2021 by se dožil 92 let. (foto archiv autora)
A kdo odpověděl správně? V případě plného bodového zisku jsme zohlednili pořadí, ve kterém
byly jednotlivé odpovědi zaslány:
1. Eliška A. Nová a Zuzana Jiřištová
10 bodů
2. J. Janoušková, Peřimov 116
10 bodů
3. Bohumila Janoušková, Ke Koupališti 524, Jilemnice
10 bodů
4. L. Bobek, Peřimov 21
7 bodů
Vítězům blahopřejeme a za svoje vynikající znalosti budou odměněni dárkovým balíčkem.
Zpravodaj OÚ Peřimov, tel.: 481 543 264, obec.perimov@tiscali.cz, www.obecperimov.cz
Uzávěrka 18. 7. 2021, počet výtisků 165, neoznačené texty a fotografie Mojmír Zemánek.
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