Střípky ze mlejna

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

Roubené chalupy v Peřimově
Roubené chalupy patří bezpochyby mezi nejcennější památky na území naší obce.
Z celkového počtu přibližně 120 obytných domů tvoří rázovité chaloupky více jak čtvrtinu.
Nejhodnotnější je zřejmě statek „Na skalí“ čp. 76 ve vlastnictví p. Faltejska (původně p.
Skalského), jeden z největších a nejstarších, který stojí ve velmi svažitém terénu na levém
břehu Olšiny v dolní části obce. Jedná se o kvalitní lidovou architekturu, bohatě rozvinutého
komoro-chlévového typu. Stavení je částečně obytné, dobře udržované a dnes slouží
k rekreačním účelům. Již samotný přístup přes klenutý kamenný mostek a nejbližší okolí
chalupy působí velmi estetickým až pohádkovým dojmem. Nejkrásnější částí statku je průčelí
tvořené roubenou stěnou a vyřezávanou lomenicí. Na tzv. záklopném prkně se dokonce
dochoval i nápis o jejím vzniku: „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, postavil léta páně 1847 mistr
Rozumberk nákladem pana Koudelky.“ Za nepříliš vhodnou stavební úpravu lze považovat
zasazení velkých střešních oken.
Druhou památkou zapsanou v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek
Ministerstva kultury ČR je chalupa čp. 16 (dříve Babcovo) v horní části obce po levé straně ve
směru od Mříčné. Původní charakter byl porušen přestavbou na přelomu 60. a 70. let. Valná
část stavby tak zůstala bez památkové hodnoty a dochovala se pouze velká světnice a kvalitní
lomenice. V létě t.r. proběhla rekonstrukce chalupy (výměna některých trámů v roubení), která
nijak neubrala na její hodnotě a naopak prodloužila její životnost.
Svým způsobem unikátní je i chalupa čp. 126 na svahu v dolní části obce. Nový majitel p.
Bláha nechal vystavět tuto roubenou a šindely pokrytou chalupu zcela nově, avšak v duchu
tradiční podkrkonošské architektury.
K dalším zachovalým a udržovaným chalupám patří např. částečně roubená stavba p.
Vodseďálka (dnes p. Poledneho) čp. 88 s nádhernou lomenicí, Lukešova chalupa u prodejny
čp. 34 s vyřezávanými včelíny, Strnádkova (dnes p. Řezníčkové) chalupa čp. 105 s mohutným
dubem, Koudelkova chalupa čp. 38 za bytovkami, chalupa u Skalských čp. 21 (nyní p. Bobek) a
celá řada dalších. O mnoho z nich noví majitelé nejen vzorně pečují, ale také je nákladně
rekonstruují (např. bývalá Mánkova, dnes Zaplatílkova čp. 20, Jindřiškova, dnes p. Hošková čp.
122 a další), za což jim patří dík. Pomáhají tak uchovávat cenné výtvory našich předků i pro
budoucí generace.
S využitím údajů z Programu obnovy venkova zpracoval –mzDokončení ze strany 1
Připomněl dále, že pro zachování tohoto dědictví bychom měli veškeré zásahy do krajiny vést
„s úctou k moudrosti předků“, kteří dokázali stavení umístit velice citlivě a vyváženě, vhodně
využívali místní materiály, zachovávali zásadní proporce apod.
Celá výstava byla hojně navštívena a to nejen v den zahájení, kdy se někteří příchozí do
přeplněné třídy bývalé školy ani nevešli. Zájemci přicházeli i v průběhu celého měsíce srpna a
jejich spokojenost byla patrná i z mnoha pochvalných zápisů v knize hostů. Výstava byla bohatě
zdokumentována a ohlasy na ni přesáhly naši obec. Např. v Haló novinách vyšel dne 10. 8. 99
článek hodnotící prohlídku výstavy jako „skutečný vlastivědný zážitek“. Pro úplnost dodejme, že
výstavu shlédlo odhadem na 500 návštěvníků a na dobrovolném vstupném bylo vybráno přes
2500 Kč.
Snahou OÚ je na tuto kulturně-společenskou událost navázat a připravit na příští rok
podobnou akci, která by oživila a zpříjemnila život v Peřimově v době turistické sezóny..Pokud
by se tato výstava stala počátkem nové tradice, byl by to závazek i příslib do budoucna.
-mzZpravodaj OÚ Peřimov Uzávěrka 12.10.1999  Počet výtisků 150 Textová stránka: Mojmír Zemánek
 Veškeré příspěvky a připomínky můžete zasílat na adresu: Obecní úřad Peřimov 
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PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře

I. ročník

Chalupa p. Bláhy, čp. 126

Foto V. Jiřišta

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou již čtvrté číslo našeho Zpravodaje, ve kterém bychom se chtěli
nejprve vrátit k jedné z hlavních událostí letošního léta – k výstavě fotografií „Ty naše
chaloupky“.
Doba zahájení výstavy byla vhodně načasována na sobotu 31. 7. 1999 těsně před
tradiční národní poutí. Výstavu slavnostně zahájil pan starosta poděkováním všem, kteří se na
její přípravě podíleli, zejména pak autoru fotografií Miloši Jakoubkovi a sběrateli pohlednic
Zdeňku Suchardovi, který výstavu vhodně doplnil ukázkami ze sbírek svých pohledů a
vlastnoručně vyrobenými suvenýry. Poté se slova ujal herec Jan Kanyza, chalupář z Dolní
Sytové. Celou akci označil za „malou rozsahem, avšak velkou významem“ a zasvěceně
pohovořil o charakteru lidové architektury v Podkrkonoší. Zdůraznil zejména starostlivost
chalupářů, kteří o své chaloupky příkladně pečují a mnohdy více než místní občané docení
jejich krásu.
Dokončení na straně 4
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Z obecního úřadu
Srdečně zveme všechny spoluobčany na veřejné zasedání obecního zastupitelstva,
které se uskuteční ve čtvrtek 21. října 1999 v 19.00 hodin v budově bývalé školy.
Program: 1) Zahájení
2) Činnost OÚ ve 2. a 3. čtvrtletí roku 1999
3) Plán práce a rozpočet na rok 2000
4) Diskuse
Poděkování občanům
Děkujeme p. Šlechtové a Kobrové za péči, kterou věnují údržbě čekáren. Projevem
dobrých sousedských vztahů je pomoc p. Maliny p. Opočenské při zprostředkování operace
šedého zákalu. Dále děkujeme všem, kteří dodržují nedělní klid a v tento den nepoužívají
hlučné stroje.
Upozornění občanům
Opakovaně upozorňujeme občany na pohyb podezřelých osob v naší obci. V září t.r. došlo
k násilnému vniknutí do 2 rekreačních objektů a k následnému odcizení některých předmětů.
Nabádáme proto naše spoluobčany, aby si více všímali dění v obci a pomohli tak této činnosti
předcházet.
Do konce října budou na obvyklém místě u kravína přistaveny kontejnery na komunální
odpad většího rozměru. Připomínáme, že do kontejneru nepatří nebezpečný odpad (baterie,
zářivky, zbytky olejů a barev apod.), papír, hadry, kompostovatelné zbytky atd. Na sklo je
určený kontejner u prodejny. Sběr starého železa bude proveden opět na jaře.
OÚ zjistil všechny nepovolené stavby na území Peřimova a rozhodl se vytvořit komisi,
která obejde a vyzve majitele těchto objektů k uvedení zjištěných skutečností do řádného stavu
v souladu s platnými předpisy. V případě odmítnutí ze strany majitele bude tato skutečnost
zveřejněna. Připomínáme, že stavební povolení je nutné na všechny stavby pevně spojené se
zemí, přičemž na drobné stavby (skleník, kůlna) stačí souhlas OÚ. Daně z těchto nemovitostí
jsou v plné výši odváděny do obecního rozpočtu a jsou pro obec důležitým zdrojem financí.
Krátké zprávy







10.9.99 byl kolaudován peřimovský most přes Jizeru. Celkové náklady na jeho opravu
dosáhly téměř 6,8 mil. Kč.
V září t.r. přistoupil Peřimov ke Sdružení obcí města Jilemnice a byl vytvořen tzv.
mikroregion Jilemnicko.
Začala rekonstrukce mostu u Hejralových.
Počátkem října byl zprovozněn nový most přes Jizeru v Horní Sytové a byla tak ukončena
objížďka přes Peřimov.
16.9.99 proběhla schůze za účelem rozdělení stavebních parcel. Zájemci: Repaský,
Toman, Holubec a Holec; stanovená cena: cca 60 Kč/m2
VČE Turnov zahájila počátkem října výstavbu nového elektrického vedení. Prosíme o
strpení při práci montážní čety.
Urbanistická studie

Obec Peřimov si nechala v rámci projektu Program obnovy venkova zpracovat územně
plánovací dokumentaci, jejímž cílem je zkvalitnění životního prostředí a každodenních
podmínek života v obci. I přes drobné nedostatky a obtížnou využitelnost některých kapitol to je
dokument závažného charakteru, a proto z něho zveřejňujeme alespoň některé důležité
myšlenky.
Podstatná část studie je věnována problematice bydlení. Bytů je v obci dostatek, avšak
svým standardem neodpovídají požadavkům mladých rodin. V nezastavěné části obce jsou
proto navrženy pozemky pro bydlení, ale tak, aby postavené rodinné domy maximální měrou
zapadly do rostlého a rozvolněného charakteru zástavby a byly napojeny na stávající
komunikační síť.
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Pro rozvojové plochy platí obecně následující prostorová regulace:
respektovat podhorský charakter obce, drobné měřítko a přirozené domácí materiály
jednoduchý půdorysný tvar
hladina zástavby je určena dvěma nadzemními podlažími
přípustné tvary střech jsou sedlové a valbové
sklon střechy je povolen v rozmezí 38° - 45°
oplocení dřevěné ze svislého laťování
garáž jako součást domu nebo ve stejném charakteru jako hlavní objekt
výstavbu lze povolovat pouze se souhlasem obecního zastupitelstva
Tyto regulativy platí i pro nově navržený soubor rodinných domů. Prostorově se jedná o
mírný svah, který je součástí souvisleji zastavěné plochy obce. Je to proluka, kterou je vhodné
využít pro rozvojové účely. Osou zástavby je nově vybudovaná komunikace a stavební čára je
vedena 6m od hrany komunikace. Směr hřebene bude jednotný.
Velká pozornost je ve studii věnována zkvalitnění životního prostředí. Navrženo je doplnění
ekologického systému o veřejně prospěšnou zeleň, meze, stromořadí podél komunikací,
ozelenění břehů potoka apod. Před objektem bývalé školy je navrhováno vytvoření parkové
zeleně, vybudování chodníku a osazení laviček. U areálu zemědělského družstva by měl být
zřízen pás izolační zeleně a ve volné krajině je doporučeno zvyšovat procento lesnatosti.
Plocha sportoviště by měla být doplněna potřebným zařízením (dětské hřiště – prolézačky).
Naprosto nepřípustné je pak zakládání jakýchkoli skládek. Samostatně stojící garáže je třeba
vzhledem k provizornímu a nevhodnému charakteru postupně nahrazovat architektonicky
vhodnějšími objekty.
Ve výhledu počítá urbanistická studie s vybudováním splaškové kanalizace, která bude
zakončena v čistírně odpadních vod, a předpokládá napojení soustředěné zástavby na plyn.









Společenská rubrika
Dne 2.11.1999 se nejstarší občan naší obce pan Josef Mařas, čp. 17, dnes žijící v Hájích
nad Jizerou – Rybnicích, dožívá významného životního jubilea – 95 let. Do dalších let mu
přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
V sobotu 9.10.1999 v 11hodin byli na radnici v Jilemnici oddáni
Pavlína Kohoutová a Jiří Paclík,
Mříčná 124 a Peřimov 102.
Novomanželům přejeme hodně štěstí a doufáme, že budou v naší obci spokojeni.

Rozhovor
Pan Zdeněk Sucharda patří mezi nejznámější sběratele pohlednic (a nejen jich)
v Podkrkonoší. Při příležitosti peřimovské výstavy jsme se ho proto zeptali….
Jak dlouho už vlastně pohledy sbíráte a kolik jich asi máte?
Sbírám asi 15 let a dohromady jich mám asi 10 000
Sbíráte pohledy pouze z oblasti Krkonoš a jakého jsou stáří?
Mám hlavně z Krkonoš, ale také vánoční, velikonoční, z národních dějin, pohledy zachycující
práci na poli, potom např. myslivecké pozvánky a asi 2 roky sbírám také novoroční přání.
Který pohled je nejstarší a kterého si nejvíc ceníte?
Nejstarší je asi z roku 1897, ale nejvíc si asi cením lístku, na kterém je skruž betonovaného
mostu přes Jizeru v Peřimově. Zajímavý je také pohled na Semily „z Měsíce“ a cenné jsou pak
také některé litografie nebo pohledy na kovových fóliích.
Jak pohledy získáváte?
Některé dostávám, jiné získám na burze nebo vyměním s jiným sběratelem.
Jaký objekt se na pohledech vyskytuje nejčastěji? Je ještě něco, co Vám ve sbírce chybí?
Určitě Sněžka – ta je na stovkách pohledů, často bývá také Labská bouda, z krkonošských
vesnic má hodně pohledů např. Branná nebo Štěpanice, no ale chybí mi třeba Roškopov,
Jestřabí nebo právě Peřimov.
ptal se –mz-3-

