Střípky ze mlejna
V uplynulých dnech jsme si připomněli výročí konce 2. světové války. V následujícím úryvku
z Pamětní knihy obce Peřimova si můžete přečíst, jak tyto dny probíhaly v naší obci.
Dne 3. května 1945 odpoledne zahájil semilský a jilemnický okres otevřené povstání proti
Němcům a protektorátní správě. Toho dne v 15.30 hod. došla na zdejší obce telefonická
zpráva z okresního úřadu v Semilech, že vypukl již v mnoha obcích ozbrojený odpor a boj, a
že okresní samosprávu převzal okresní národní revoluční výbor. Zdejší obcí projížděly spojky
na motorech a autech ze Semil do Jilemnice a zpět. Okamžitě i v naší obci nastupují muži
odhodláni bojovat proti tolik nenáviděnému nepříteli. V čelo jich se postavil Josef Lukeš,
mlynář, čp. 75 a narychlo utvořený místní národní výbor. První starostí bylo opatřiti zbraně,
kterých bylo velmi málo a ty, které byly, nevyhovovaly pro boj proti vojenským puškám a
kulometům německým. Naši muži a dospělejší hoši rozběhli se po silnici v Sytové, odzbrojovali
sami neb za pomoci partyzánů (ti byli skryti již delší dobu na Strážníku) projíždějící jednotky
německé. Po vesnici pak konány pravidelné hlídky. V noci ze 7. na 8. května projížděly naší
obcí kolony aut s německým vojskem a civilisty směrem ke Mříčné. Neklidná noc, napětí a
očekávání věcí příštích. 8. května 1945 v 18 hodin došlo k velikému střetnutí ve Mříčné na
rozcestí silnic ke Kruhu a Jilemnici. Silná německá vojenská jednotka o několika desítkách
velikých nákladních aut byla přepadena palbou z lesa a utrpěvši těžké ztráty, zčásti se vzdala
a zčásti se obrátila na útěk. Toho boje se zúčastnilo mnoho našich mužů a jinochů, kteří ihned,
jak zaslechli první výstřely, spěchali ku pomoci.
Dne 9. května začalo na rozkaz okresního národního výboru a čsl. vojenského velitelství
v Jilemnici odbavování a dodatečné úplné odzbrojování vojenských i civilních německých
jednotek. Po silnici ku Mříčné pohybovaly se nepřetržitě kolony aut a povozů. Byly před školou
zastavovány a shromažďovány na louce St. Lukše, čp. 96 u hasičské zbrojnice. Zabavovány
zbraně, vojenská výstroj a výzbroj všeho druhu, zásoby potravin, kuřiva, látek aj. Vše
odnášeno do školní budovy a uskladněno ve sklepě, v kabinetě a hoření učebně. V dolní
učebně zřízen narychlo lazaret. Upravena lůžka, která byla zde od března 1945 připravena pro
německé uprchlíky a kdež také přenocovali 1. dubna němečtí vojáci. Samaritskou službu
vykonávala místní děvčata pod vedením Josefa Lukše, medika, Peřimov čp. 4. Zde ošetřeni ze
zabavených německých lékárniček mnozí Rusové, Tataři, Rakušané i Holanďané, kteří uprchli
z pracovních čet německých. Jeden Holanďan zdržel se zde téměř celý týden. Také jeden
raněný Němec ošetřen, ale ihned odeslán povozem dále.
10. května 1945 ve večerních hodinách ustal veškerý ruch, přestaly jezdit povozy a auta.
Zabavený majetek Němců tříděn, zbraně, náboje, vojenská výstroj odvedeny na patřičná
úřední místa, kuřivo rozprodáno,
látky a jiné zabavené předměty dány
pod správu místního národního
výboru. V sobotu 12. května ve 2
hod. konána slavnost již na uklizené
louce u hasičské zbrojnice. Průvod
od mlýna, hudba, kroje, prapory,
rozjásané tváře, radost nad koncem
strašné německé okupace, radost
nad
vrácenou
svobodou.
Na
slavnosti promluvil první předseda
prozatímního
národního
výboru
Josef Lukeš, mlynář, čp.75.
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PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře
Zeptáme-li se školáka na
význam lesa či zeleně v krajině,
dokáže jistě vyjmenovat vše od
produkce kyslíku přes zadržování
vláhy až po úkryt pro nejrůznější
živočichy. Zdá se však, že stromy
nám vadí čím dál víc. Jednou nám
kořeny zdvihají cestu, jindy nám
brání větve ve výhledu. Jednou se
nám nechce shrabovat listí, jindy
potřebujeme dříví na zimu.
Spočítal by někdo, kolik bylo
v našem okolí za poslední roky
vykáceno lesů, stromořadí a
osamělých stromů?
Samozřejmě, že u proschlého a
pádem hrozícího stromu nebo
drobných křovin, je prořezání
vhodné a často i nezbytné. Každý
zdravý strom si však zasluhuje
naši pozornost a má-li obvod
kmene ve výšce 130 cm větší než
80 cm, je k jeho poražení ze
zákona nutný souhlas OÚ.
Vytěžené lesní plochy je pak
majitel povinen opět osázet
předepsanými
dřevinami.
Při
zalesňování nezemědělské půdy
je možno navíc získat i nemalé
finanční dotace od státu.
Zvláštní obdiv až úctu si pak
zasluhují věkovité stromy, které
vysazovali naši předci v těsné
blízkosti svých roubených stavení.
Plnily
funkci
přirozeného
hromosvodu, v létě poskytovaly
příjemný stín a po mnoho
desetiletí vytvářely neodmyslitelnou kulisu našich chaloupek.
Snažme se je zachovat i pro příští
generace.
-mz-

IV. ročník

Marcel Zemánek

V tomto čísle:
veřejné zasedání  Peřimov na internetu 
Peřimovská desítka  tříkrálová sbírka 
květen 1945 v naší obci
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Z obecního úřadu
Srdečně zveme všechny občany i chalupáře na

veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se uskuteční
ve čtvrtek 16. 5. 2002 ve 20 hodin v budově obecního úřadu.
Program: 1) Zahájení
2) Zhodnocení činnosti OÚ v roce 2001
3) Plán práce OÚ a rozpočet na rok 2002
4) Volby 2002
5) Diskuse
Krátké zprávy
Na OÚ je možno prohlédnout podrobnou katastrální mapu Peřimova z roku 1842 v měřítku
1:2880. Z mapy je možné vyčíst nejenom jednotlivé parcely, ale jsou zde např. rozlišeny i
domy kamenné a cihlové od staveb dřevěných.
Děkujeme všem občanům, kteří při jarním úklidu
upravili své pozemky a přilehlé okraje cest a potoka. Je
opravdu zarážející, že se u potoka pod strání na
parcele p. Korandové pod Janouškovými opět objevila
černá skládka. Zjistí-li OÚ původce této skládky, bude
mu udělena vysoká pokuta. Dnes, kdy každý platí za
odvoz odpadu paušální poplatek, je toto jednání
skutečně nepochopitelné. Znovu připomínáme, že
skládku je povinen odstranit majitel parcely, na které se
tato skládka nachází.
Poplatek za odpady zaplatilo do konce dubna 80 %
poplatníků.
Sběr železného šrotu u kravína končí 20. května.
Do tohoto dne bude odvezen i kontejner na objemný odpad a další bude přistaven až v září.
Sběr nebezpečného odpadu (pneumatiky, televizory, zářivky, baterie, zbytky barev apod.)
se uskuteční v červnu u OÚ. Každý občan bude mít možnost tento odpad osobně předat.
Přesný datum a čas bude upřesněn na vývěsce.
Zveme všechny občany k účasti ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu, které se
budou konat ve dnech 14. a 15. června.
Zemědělské družstvo nabízí možnost přistavení kontejneru na posekanou trávu a její odvoz
za poplatek.
Brzy by měl být OÚ připojen na internet.
Peřimov na internetu
Díky aktivitě studenta Jendy Lukše vznikají v posledních týdnech první internetové
stránky naší obce. Naleznete je na adrese

www.sweb.cz/perimov
a po jejich dokončení zde budou přístupné jak základní informace o naší obci, tak např. i
fotogalerie našich roubenek či peřimovské Zpravodaje.
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TJ Sokol Peřimov
pořádá
v neděli 19. 5. 2002 od 10 hodin
20. ročník silničního běžeckého závodu

PEŘIMOVSKÁ DESÍTKA
Start se koná u autobusové zastávky U Křížků, cíl je u OÚ.
Na hojnou účast se těší pořadatelé.
Sponzory závodu jsou:
OÚ Peřimov, p. Pešta – vodoinstalatérské a topenářské služby čp.
23, Balírna s.r.o. Peřimov, zámečnictví Horáčkovi, 1. Krkonošská
realitní a komerční agentura Jilemnice, firma Gerl s.r.o.

TJ Sokol Peřimov zve všechny děti na
DĚTSKÉ BĚŽECKÉ ZÁVODY,
které se uskuteční v neděli 26. 5. od 10 hodin
Start na hřišti.
Charita pořádala tříkrálovou sbírku
Pokoj a štěstí přály na ulicích, náměstích a u prahů domácností v Čechách na Moravě a ve
Slezsku skupinky koledníků, tzv. „TŘÍ KRÁLŮ“. Skupinky současně koledovaly o finanční
příspěvky do zapečetěných pokladniček. Jejich koleda je určena
především těm spoluobčanům, kteří se bez naší pomoci neobejdou.
Tímto způsobem se děti učí pomáhat svým bližním.
V tomto roce se „narychlo“ uskutečnila tato sbírka i v naší obci. Obešli
jsme ji téměř celou a udělalo nám obrovskou radost, že peřimovští
občané mají své srdce na správném místě. Do pokladničky jsme díky vaší
štědrosti shromáždili téměř 2000 Kč a s Jilemnicí a Horní Brannou (kde
bylo ještě 14 pokladniček) vynesla TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 78 266,10Kč.
70% z této sbírky (tedy 54 786 Kč) bude využito na pořízení nebytových prostor pro
Charitativní ošetřovatelskou službu Studenec, jejíž ošetřovatelky navštěvují nemocné i
v Peřimově, a pro sklad starého ošacení v Jilemnici, které se zasílá k dalšímu využití pro
humanitární účely do mnoha zemí celého světa. 10% je pak určeno na humanitární pomoc,
10% na rozvojový fond, 5% na potřeby Diecézní charity a 5% na režii sbírky.
VŠEM, KTEŘÍ JSTE SE MOHLI ZAPOJIT A PŘISPĚT, MOCKRÁT DĚKUJEME!
Za tři krále vám ze srdce děkují Jan Lukeš a Jaroslav Svěcený
V neděli 12. 5. bude o mši svaté v 7.45 v kostele sv. Kateřiny ve Mříčné zpívat chrámový sbor.
Dne 25. 5. se uskuteční zájezd rodičů s dětmi do Prahy. Na
programu je vyjížďka lanovkou na Petřín spojená s prohlídkou
bludiště a plavba lodí přes plavební komoru. Z lodi uvidíme
Vyšehrad, Národní divadlo, Pražský hrad, Karlův most atd. a
plavba bude končit prohlídkou ZOO. Návrat je plánován mezi
19.00 a 20.00. Přihlásit se může každý v místní prodejně.
Jana Pajkrtová
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