ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU

Výňatek z jízdního řádu ČSAD Semily
platný od 28.5.2000 do 9.6.2001
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PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře

II. ročník

a) jede v neděli, ale nejezdí od 1.7 do 2.9., od 26.10. do 28.10, od 22.12. do 2.1. a od 12.4. do 15.4.
b) jede z aut. n. přes Benešov
c) v létě přes Benešov na aut. n.

Střípky ze mlejna
Jizera
Řeka Jizera tvoří přirozenou hranici na severozápadě naší obce a ačkoliv je její levý břeh
v těchto místech téměř neosídlen, je důležitým krajinným prvkem s mnoha více či méně
známými zajímavostmi.
Jizera vtéká na katastrální území Peřimova v místě soutoku s Jizerkou v nadmořské
výšce 383 m. Její dosavadní tok přibližně jižním směrem se zde prudce stáčí na západ a od
železničního mostu jde souběžně se silnicí do Semil. Řeka je v tomto úseku ještě poměrně
rychlá (zhruba 1 m/s) a peřejnatá (spád dosahuje na 100 m toku téměř 1 m). Úsek těsně před
peřimovským mostem je zřejmě nejzajímavější z pohledu přírodovědného i architektonického.
Na drobných ostrůvcích v korytě řeky totiž nalezneme geomorfologicky cenné tzv. obří hrnce jamky kruhového půdorysu vzniklé vířivými pohyby vody a také unikátní a nově
zrekonstruovaný obloukový most (Z 3/1999). Pravý břeh je zde v úseku několika desítek
metrů zpevněný, řeka rychlejší a vodácky zajímavější. Pod mostem býval původně brod, o
něco níže pak také kamenitý ostrůvek. Od ústí Olšiny (Z 1/2000) je řeka klidnější a po
živějších peřejích se opět zklidňuje pod skálou zvanou "Na Vápence", kde lze naměřit i
největší hloubku - její přesnou hodnotu možná někteří znají a mohli by nás doplnit. Za
zatáčkou uhýbá hranice Peřimova - jdoucí do té doby středem koryta - nahoru ke Strážníku.
Jizeru lze v dnešní době považovat za poměrně čistou a zarybněnou řeku, což potvrzují
hejna pstruhů a lipanů v hlubších tůních či nenápadné vranky při dně. Břehy jsou zejména na
peřimovské straně lemovány spojitými porosty vrb, olší, jasanů a různých křovisek, které
zabraňují erozní činnosti vody zejména v době jarního tání. Tehdy (obvykle koncem dubna)
dosahuje výška hladiny svého maxima a je vyhledávána milovníky divoké vody. Historické
maximum ze dne 9. - 10.8.1978 zaznamenává mosazná cedulka na patě mostu.
Připomíná nám, že Jizera zůstává nespoutaným živlem i v době počítačů a obřích
elektráren.
-mz-
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Vážení spoluobčané,
úvodem tohoto čísla bychom chtěli všem poděkovat za trpělivost, se kterou snášejí
nesnáze při budování nového elektrického vedení v naší obci.
Bohužel zatím nejviditelnějším výsledkem jsou nepříliš pohledné, robustní betonové
sloupy, místy poškozený asfaltový povrch na nově opravených cestách a desítky hodin bez
elektrické energie. Zcela namístě jsou proto otázky, jestli nebylo možné položit vedení pod zem
a celou akci provést rychleji a s většími ohledy na nás spotřebitele. Celá situace je však
poněkud složitější a pracně vyjednaný způsob rekonstrukce lze považovat za úspěch. OU zejména pak p. starosta s p. Jiřištou vykonali v tomto směru maximum možného. První etapa od
dubu po cestě směrem dolů (včetně opraveného transformátoru) je již téměř hotova, od
doleního konce se začínají osazovat sloupy podél silnice a zřejmě na příští rok už bude zbývat
dokončit pouze hoření část obce.
Doufejme tedy, že nové elektrické vedení bude bez poruch sloužit aspoň tak dlouho jako to
staré z roku 1929 a že naše obec tím bude mít pro další generace vyřešený jeden ze
základních problémů.
-mz-1–

Zajímavé akce letošního léta v Jilemnici

Z obecního úřadu


Sbor dobrovolných hasičů Peřimov
pod záštitou Obecního úřadu Peřimov
srdečně zve na

oslavy 110. výročí založení SDH Peřimov,







Jilemnická ohlédnutí - výstava v Krkonošském muzeu k 650. výročí první písemné
připomínky města.
Festival dechových hudeb - v neděli 6. srpna v 13.30 v zámeckém parku.
Slavnostní koncert duchovní hudby - v pátek 11. srpna v 19.30 v kostele sv. Vavřince.
Vavřinecká pouť - 11. - 13. srpna na náměstí.
Ekumenické bohoslužby - v neděli 10. září v 18.00 v kostele sv. Vavřince.
Středověké slavnosti Jilemnice - 25. - 26. srpna - večerní pochodňový průvod městem,
kejklíři a žongléři, jezdecký turnaj, fakíři, historické atrakce, program pro děti, dobové
občerstvení, noční ohňová show.

které se uskuteční
v sobotu 22. července na louce u požární zbrojnice a na veřejném prostranství u klubovny.

Společenská rubrika
Životní jubilea v druhé polovině tohoto roku

Program:
10 hod. - 8. ročník soutěže požárních družstev o putovní pohár
14 hod. - koncert dechové hudby na přírodním parketu
Během odpoledne proběhne ukázka historické a současné požární techniky.
Občerstvení zajištěno

Vstupné dobrovolné

Srdečně zveme všechny spoluobčany, chalupáře i návštěvníky Peřimova na tradiční

národní pouť
na obvyklém místě v neděli 6. srpna 2000. Pro děti budou připraveny atrakce včetně
lunaparku s autodráhou.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na

výstavu fotografií
Výstavu bude možné shlédnout i v úředních hodinách OÚ v srpnu. K vidění budou podobně
jako loni fotografie peřimovských chaloupek, ale i některé nové fotografie zachycující např.
nedávnou povodeň nebo některá zajímavá zákoutí naší obce. Účast přislíbil peřimovský rodák
pan Vlastimil Doležal, malíř krkonošských chalup.
Vstupné dobrovolné

Krátké zprávy:





OÚ žádá všechny majitele psů kteří doposud nezaplatili poplatek, aby tak učinili co
nejdříve přímo na OÚ.
Připomínáme všem občanů možnost výhodného kopírování na OÚ.
Výstavba asfaltového hřiště bude kvůli čerpání příspěvku z Programu obnovy venkova
uskutečněna jako hlavní akce v roce 2001. Dětský koutek by měl být zřízen již letos.
Do krajského zastupitelstva se sídlem v Liberci bude v podzimních volbách voleno 45
zastupitelů. Zároveň proběhnou v našem obvodě i volby do Senátu.
-2-

70 let:

Anna Lukšová (6.7.1925), č.p.96
Miloslav Jiřišta (10.10.1925), č.p.51
Marie Lukšová (24.10.1925), č.p. 34
Jiřina Jiřištová (29.7.1930), č.p.71
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví a životní pohodu.

Stalo se ...
Peřimovská desítka
Dne 21. května 2000 se uskutečnil již
19. ročník silničního běhu Peřimovská
desítka. Startovalo se jako obvykle od
zastávky U Křížků a cíl byl u školy.
Závodu se za pěkného slunečného počasí
zúčastnilo 49 běžců v tradičních trasách
10 km pro muže a 6 km pro ženy. V hlavní
kategorii zvítězil Daniel Krejcar z Úpice
časem 33.18, avšak poprvé v historii dosáhl
lepšího času závodník nad 40 let. V
kategorii žen zvítězila Blanka Paulů z Vrchlabí
ve vynikajícím čase 23.10. Poděkování
patří všem sponzorům a hlavně místním občanům, kteří se na organizaci akce podíleli.
Jiří Vejnar
Zájezd dětí s rodiči

v sobotu 5. 8. od 17 hodin do neděle 6. 8. 2000 v budově bývalé školy.



75 let:

V sobotu 27.5. se uskutečnil výlet pro rodiče a děti. Počasí bylo nádherné. Navštívili jsme
Trosky, kde byl pro děti připraven zajímavý
program. Děti mohly vidět dobové
tržiště, krámky s dobovým zbožím, kováře
při práci, ale i žebráka jak prosí o
almužnu. Děti si prohlédly střelbu z kuše a
luku. Potom si vše vyzkoušely.
Zajímavé bylo i divadlo. Bylo tak působivé,
že se některé děti až bály. Nakonec
jsme se dozvěděli něco o historii hradu,
poslechli jsme si zpěv a hru na
staré nástroje, vyfotili jsme se s liškou, dravci
a rytíři v brnění a pokračovali jsme
dále na Hrubou Skálu. Děti prošly Myší dírou,
dospělí si vydechli u stánku. Potom
jsme pokračovali pěšky přes Adamovo lože na
Valdštejn a rozhlednu Hlavatici. Odtud
jsme šli k autobusu.
Každý si myslel, že už nás nic zajímavého
nečeká, protože se mračilo. Opak byl
pravdou. Tak velké kroupy předtím málokdo zažil. Stejně tak nás ohromila bouřka a příval
velkého množství vody. Zdálo se, že bude konec světa. Pan Hejral nás však s naprostým
klidem odvezl domů, a tak největším zážitkem tohoto výletu byla patrně tato bouřka, kterou jsme
naštěstí sledovali v suchu z okna autobusu.
Myslím, že se výlet všem líbil, a že se už všichni těšíme na výlet další.
Jana Pajkrtová
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