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PEŘIMOV
List pro sousedy a chalupáře

XXIV. ročník

Drakiáda, 28. října 2022, foto J. Mihoková

Vážení spoluobčané, chalupáři a příznivci obce Peřimov,
přicházíme s posledním číslem letošního Zpravodaje. Máme za sebou komunální volby, které
v naší obci proběhly bez problémů a výsledky voleb rozhodly o tom, že zastupitelstvo zůstalo ve
stejném složení. Na ustavujícím zasedání 10. 10 2022 byl do funkce starosty zvolen Jan Jiřišta a
místostarostkou Jitka Mihoková.
Zastupitelstvo ještě nemá vypracovaný program plánovaných akcí pro rok 2022 – 2026, ale
určitě bude pokračovat v nastoleném trendu pořádání a podporování kulturních a sportovních akcí,
údržbě obecního majetku, obecních prostranství, zajištění funkčnosti odpadového hospodářství.
Co se týče investic, prioritou je pořízení fotovoltaických systémů na obecní budovy a příprava
projektu pro vybudování nové hasičské zbrojnice. Na obecních stránkách byl zveřejněn návrh nové
hasičárny, který bude sloužit k jednání o možném financování a k projednání s dotčenými orgány
státní správy a jako podklad pro projekt pro umístění a povolení stavby. Postupně bude
rekonstruováno veřejné osvětlení a stávající výbojky budou vyměněny za LED osvětlení, také se
stále pracuje na Změně územního plánu obce Peřimov.
Na klubovně byla dokončena rekonstrukce střechy a p. Tomáš Repaský bude požádán
o provedení vnitřních dočišťovacích prací u střešních oken. Předkládáme vám návrh vyrovnaného
rozpočtu pro rok 2023, který bude projednáván na zasedání dne 24. 11 2022 a následně
schvalován na zasedání 15. 12. 2022. Máte-li dotazy, připomínky nebo nápady, určitě přijďte
diskutovat.
Současné výkyvy při odbytu vytříděného odpadu a nárůst cen pohonných hmot vedou EKO-
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Jilemnicko k navýšení cen o 20 %. Zastupitelstvo rozhodlo, že nebude navyšovat poplatek
občanům a rozdíl uhradí z rozpočtu obce. Děkujeme, že třídíte.
Neúprosně se blíží doba adventu, proto nás čeká pokácení a ukotvení vánočního stromu, který
letos darovala rodina Pavla Klímy. V sobotu 3. 12. 2022 proběhne před OÚ rozsvícení a dětská
besídka s ohňostrojem a drobným občerstvením. Všichni jste srdečně zváni.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří během roku pomáhají při organizaci obecních
akcí a zapojují se do dění v obci, rovněž ženám, které pomohly s úklidem klubovny, děkujeme SDH
Peřimov, mysliveckému i divadelnímu spolku Strážník. Přijměte srdečné přání veselých Vánoc a
šťastného nového roku. Přejeme vám vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví.
Vaše zastupitelstvo

Zprávy z OÚ
Výsledky voleb do zastupitelstva obce, které se konaly 23. – 24. září 2022:
Počet hlasů
1. Jitka Mihoková
115
2. Iva Kobrová
101
3. Jan Jiřišta
100
4. Jiří Hanuš
87
5. Jiří Vejnar
83
6. Pavel Holubec
80
7. Ivana Hylmarová
59
8. Štěpán Mihok
58
9. Simona Peštová
43
10. Hana Jiřištová
41
11. Valerie Novotná
10
Voleb se zúčastnilo 126 z 211 voličů, tedy 60 %, před čtyřmi lety to bylo 67 %. Zvolení členové
zastupitelstva jsou vytištěni tučně.

Na fotografii z 3. 11. 2022:
první řada zleva: I. Kobrová, J. Jiřišta, J. Mihoková
druhá řada zleva: J. Hanuš, J. Vejnar, I. Hylmarová, P. Holubec
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Plánované akce
24. listopadu 2022 od 19 h – veřejné zasedání ZO na OÚ (projednávání návrhu rozpočtu)
3. prosince 2022 od 17 h - rozsvícení vánočního stromu a dětská besídka s ohňostrojem před OÚ
15. prosince 2022 od 19 h – veřejné zasedání ZO v klubovně (schvalování rozpočtu)
Vážení přátelé,
Peřimovský divadelní kroužek Strážník ve spolupráci s obecním úřadem již tradičně uskuteční
dne 5. prosince v odpoledních a večerních hodinách putování Mikuláše, anděla a čertů po
Peřimově. S malým dárečkem od OÚ navštívíme všechny rodiny dětí do desíti let (včetně). Protože
od současné naší vlády stále slyšíme, že je třeba občany spojovat a nerozdělovat společnost,
dostanou dárky nejen děti hodné, ale i zlobivé. Stejně jako v minulých letech budou k Vašim dveřím
přicházet Mikuláš s andělem a čerti se budou zdržovat opodál, aby Vaše děti příliš nedeprimovali.
Bude jen na Vás rodičích, jestli čerty přivoláte. Mikuláš, anděl i čerti budou svolní k případnému
„selfíčku“ s Vašimi dětmi na památku.
Máte-li zájem, abychom navštívili i rodiny se staršími dětmi, objednejte si nás u Pavla Klímy na
tel. 604 296 031.
Tyto
služby
poskytujeme zdarma.
Letos
rozšiřujeme
nabídku našich služeb i
na zlobivé dospělé. Budeli nutné někoho odnést do
pekla, musí o transport
požádat na výše uvedené
číslo rodinný příslušník.
Žádostem
sousedů
vyhovět nemůžeme, tolik
místa v pekle nemáme.
Tyto služby jsou však
zpoplatněny,
kdo
se
s nimi má zadarmo tahat?

☺

Milan Jiřišta
Pedikúra Ludmila Zemanová - ošetření chodidel na OÚ v Peřimově: osvěžující koupel,
ostříhání nehtů, odstranění otlaků a zrohovatělé kůže, relaxační masáž, vlídné zacházení, malé
občerstvení. Tel.: 777 486 096
Od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni
živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenovaných
skupin a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje
obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku
si také můžete založit sami již nyní.
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz.
Drakiáda
V pátek 28. 10. 2022 jsme vyrazili na Mánkova vrcha, abychom se zde společně setkali a děti
si zkusily pouštění draků. Počasí nám přálo, občerstvení bylo dostatek a soutěžících účastníků
rovných 20. Děti si zde mohly namalovat svého papírového draka, ochutnat nějakou dobrotu a
opéci buřta. Moc děkujeme organizátorům akce a všem, kteří přišli akci podpořit. Příjemně jsme
zde strávili barevné podzimní odpoledne. Draci tentokrát létali nebývale vysoko.
ZO Peřimov
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Návrh rozpočtu obce Peřimov na rok 2023 v členění na závazné ukazatele (paragrafy)

1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1337
1341
1345
1349
1361
1381
1511
4111
4112
2122
3319
3612
3613
3725
5512
6310

Příjmy celkem
DPFO
DPFO
DPFO
DPPO
DPPO-obec
DPH
Půdní fond
Odpad
Pes
Odpad
Zrušené popl.
Správní pop.
Hazard
Daň nem.
Transfery
Dotace správa
Železo
Záležitosti kultury
Byty
Nebyt. hosp.
Eko-kom
Poskyt. služby
Úroky

Rozpočet 2022 Očekávané plnění 2022 Návrh 2023
5,016.970,00
5,372.708,00
5,476.660,00
608.880,00
608.880,00
633.880,00
26.550,00
56.550,00
56.000,00
104.430,00
120.430,00
120.000,00
780.570,00
930.570,00
1,005.000,00
460.000,00
460.000,00
460.000,00
2,187.720,00
2,187.720,00
2,318.980,00
0
873
0
235.300,00
2.500,00
0
1.800,00
2.300,00
2.300,00
0
235.300,00
227.400,00
0
1.000,00
500
1.500,00
500
10.520,00
28.521,00
28.500,00
220.000,00
250.000,00
220.000,00
47.601,00
0
70.500,00
70,500,00
70.500,00
4.800,00
0
20.000,00
20.000,00
10.000,00
81.600,00
81.600,00
81.600,00
161.600,00
187.352,00
180.000,00
45.000,00
66.126,00
60.000,00
0
7.165,00
0
2.000,00
2,000,00
2.000,00

2143
2212
2295
2310
2412
2413
3113
3311
3314
3316
3319
3399
3419
3421
3612
3613
3631
3639
3721
3722
3723

Výdaje celkem
Dhim
Cesty
Dopravní obsl.
Pitná voda
Rozhlas
Rozhlas-ener.
Základní školy
Divadlo
Knihovna
Vydavatelská činn.
Kultura
Jubilea
Sportovní činnost
Využití volného času
Byty
Nebyt. hosp.
Veřejné osv.
Komunální služby
Odpad
Odpad
Odpad

Rozpočet 2022 Očekávané plnění 2022 Návrh 2023
5,016.970,00
5,372.708,00
5,476.660,00
0
10.100,00
0
220.000,00
70.000,00
220.000,00
24.210,00
24.210,00
24.210,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
540
540
540
15.000,00
15.000,00
15.000,00
0
18.000,00
0
10.000,00
10.000,00
10.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
44.000,00
392.500,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1,500.000,00
1,387.490,00
1,800000,00
100.000,00
115.500,00
130.000,00
350.000,00
435.000,00
250.000,00
0
8.000,00
10.000,00
500.000,00
529.000,00
530.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
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3726
3745
4351
4359
4379
5213
5512
5519
6112
6115
6171
6310
6402
6409

Kompostování
Údržba zeleň
Pečovatelská
Sociální
Linka bezpečí
Rezerva
Požární och.
Požární och.
Zastupitelstvo
Volby
Místní správa
Peněžní popl.
Vratka volby
Daň obec

Celkem příjmy
Celkem výdaje
Celkem saldo (P-V)

50.000,00
260.000,00
15.000,00
11.084,00
2.000,00
10.000,00
40.000,00
0
444.312,00
0
662.964,00
7.000,00
16.860,00
460.000,00
Schválený 2022
5,016.970,00
5,016.970,00

50.000,00
90.650,00
14.678,00
11.084,00
2.000,00
10.000,00
141.187,00
2.662,00
444.312,00
32.000,00
802.420,00
7.000,00
15.955,00
459.420,00

Skutečnost k 31. 10. 2022
5,012.972,94
2,519.408,34
2,493.564,60

50.000,00
260.000,00
15.000,00
11.084,00
2.000,00
10.000,00
240.000,00
0
433.044,00
662.957,00
7.000,00
11.825,00
460.000,00

Návrh 2023
5,476.660,00
5,476.660,00

Jedná se o vyrovnaný rozpočet bez potřeby zapojení přebytku minulých let. Přebytek zůstává
na ú.č.10027581/0100. Uvedené prostředky lze v případě potřeby zapojit do rozpočtu daného roku,
nebo ponechat jako přebytek k využití v příštím období.
Zpracovala: Jitka Mihoková

Rozhovor
Mezi občany Peřimova, kteří se pro naši obec snaží aktivně pracovat,
patří určitě pan Jiří Hanuš (37), který byl v podzimních volbách opět zvolen
zastupitelem obce. K příjemnému popovídání jsme se sešli 6. listopadu
v podvečer v jeho domě, kde na všechny otázky odpovídal velice upřímně,
ochotně a s velkou pokorou.
Ty pocházíš, Jirko, z Mrklova?
Ano, pocházím z Mrklova, do školy jsem chodil od 1. do 4. třídy
v Dolních Štěpanicích a pak do Jilemnice. Po vyučení zedníkem
v Semilech jsem dělal nejdřív se zednickou partou a v roce 2006 jsem se osamostatnil.
Jaké máš záliby? V anketě pro zpravodaj jsi uváděl kolo, tenis, běžky. Víme, že také
běháš, běžel jsi Desítku i Pouť kolem Peřimova…
Neběhám! Běžím jen kvůli tomu, abych podpořil Peřimov, když jsem Peřimovák. Mě běhání
moc nebaví, radši jezdím na kole, v zimě, když mám míň práce, tak chodím na běžky, sjezdovky
nebo skialpy. Dělám si také papíry na dvoumístné motorové ultralehké letadlo, ale letos jsem na to
neměl čas, protože jsem stavěl domek pro sebe a pro své děti.
Proč jste si vybrali k bydlení zrovna Peřimov?
Já jsem si v roce 2008 pronajal a pro firmu zrekonstruoval hostinec U Jarmary v Hrabačově.
Tam nebylo nic – voda, elektřina, podlahy…, všechno jsme udělali nové – velkou halu, kancelář a
ve výčepu jsem udělal malý byt a tam jsme s rodinou pět let bydleli. Mezitím jsem tady postavil
dům a v roce 2015 jsme se sem přestěhovali. A proč zrovna Peřimov? Jezdil jsem tudy na kole,
líbilo se mi tady, tak jsem si podal na OÚ žádost, a když se tahle parcela uvolnila, protože ji měl
někdo zamluvenou, tak jsem ji koupil, i když je to velký pozemek. Jsem tady ale rád, protože je tu
hezky. Našel jsem místo, kde bych už chtěl dožít. (smích) Chtěl bych využít příležitosti a moc
poděkovat starostovi a místostarostce, protože mi vždycky se vším vyšli velice vstříc.
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Já si myslím, že to naší obci bohatě vracíš. O mnoha lidech se ve Zpravodaji dočteme,
že se k nám přistěhovali, ale pak už o nich skoro neslyšíme. Ty jsi po třech letech v Peřimově
kandidoval do ZO, letos jsi mandát obhájil.
Já jsem se vždycky snažil obci pomáhat už na Mrklově, ale do zastupitelstva jsem nechtěl.
Když mě ale bývalá starostka paní Holubcová oslovila, tak jsem si řekl, že to zkusím. Jsem
v podstatě rád, protože mám aspoň přehled, co se tady děje, a když můžu, tak pomůžu.
Myslím, že děláš dost a že si toho občané všímají. Jsi velice aktivní, pomáháš s různými
akcemi nebo se jich aspoň účastníš. Zajímavé je, že oproti roku 2018 volilo do ZO o 10
občanů méně, ale ty jsi získal o 18 hlasů víc. Čím to podle tebe je?
Nevím. Letos jsem toho ale kvůli nedostatku času pro obec moc neudělal, musím se polepšit.
(smích)
Čemu se v zastupitelstvu věnuješ?
Čemu je potřeba. Řeším samozřejmě spíš takové technické věci, které se týkají shánění
nějakých firem, oprav cest a obecního majetku, vytváření nového územního plánu apod. Nejvíc
toho ale dělá Honza Jiřišta a Jitka Mihoková, bez nich by obec nemohla fungovat. Myslím, že Honza
je dobrý starosta, že toho pro obec dělá opravdu hodně, i když to třeba nemusí být hned vidět, a
chtěl bych mu za jeho práci poděkovat. Má přehled a má na to hlavu. Jsem moc rád, že tady je, a
nevím o jiném člověku, který by to tady mohl dělat.
Máme jako obec štěstí, že se i při malém počtu obyvatel podařilo vždy najít někoho, kdo
je ochotný a schopný takovou funkci zastávat.
Určitě. Ta funkce vyžaduje spoustu času a vzdělání a on se na tu funkci hodí.
Co konkrétního se teď v ZO řeší?
Podařilo se nám dokončit rekonstrukci dětského hřiště, řešíme podobu nové hasičárny, která
by měla sloužit pro x dalších generací, uvažujeme o zatahovacích roletách, kterými by bylo možné
uzavřít prostor pod zastřešenou částí klubovny, důležitá bude i podoba nového územního plánu…
S ním souvisí i otázka výstavby nových domů. Za posledních 20 let se jich v obci
postavilo možná víc než za celé minulé století. Některým starousedlíkům se takováto
stavební exploze nelíbí, protože tím Peřimov ztrácí svůj původní charakter s rozptýlenou
zástavbou. Nebylo by lepší podporovat spíše citlivé rekonstrukce stávajících objektů?
Já těmto názorům rozumím, ale mladý lidi chtějí většinou bydlet v novém, a pokud jim tuhle
možnost neposkytneme, bude se Peřimov vylidňovat a nebudou prostředky pro jeho další rozvoj.
Co ti v Peřimově chybí?
Hospoda! (smích)
Bohužel, na trvalé obsazení asi šance není…
Bylo by samozřejmě dobré, kdyby se hospodu podařilo otevřít, protože se tam lidi potkávají,
stmelují, prohodí spolu pár slov, ale kdo by se tam uživil, aby to bylo rentabilní? Jsem moc rád, že
se tu pořádají různé akce, myslím, že se obec docela snaží něco dělat, že mi tady k životu v zásadě
nic nechybí a že jsem tady spokojený.
To nás těší, přesto – kdybys byl třeba jednou starostou…
…to já určitě ne, na to nemám buňky…
…nebo kdybys měl neomezený zdroj peněz, co bys v Peřimově chtěl uskutečnit?
Zřídil bych tady pro naše občany ordinaci a zubaře. A byl bych rád, aby tady existoval nějaký
obchod nebo aspoň pojízdná prodejna pro naše důchodce, kteří si nemůžou dojet nakoupit do
města. Taky bych opravil všechny cesty a vybudoval chodník až do Mříčné, aby to bylo bezpečnější
hlavně pro děti.
Myslím, že je z podobného důvodu škoda, že není zpevněnou cestou propojená obecní
cesta na horním konci se Mříčnou nebo že není kvalitnější cesta, která vede od Jizery přes
Vrcha do Jilemnice, jak kdysi v rozhovoru pro Zpravodaj zmiňoval Tomáš Jirouš. Zamyslel
bych se např. i nad možností zlepšit pod mostem přes Jizeru přístup k řece vybudováním
nějaké malé kamenné pláže, lavičky a stání pro pár aut…
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Všechno to jsou dobré nápady, na zasedání to navrhnu, ale není to jednoduché, problémem
jsou vlastnické poměry, využívání cesty pro těžkou techniku apod. Každopádně je dobře, když lidi
přijdou na veřejné zasedání ZO a řeknou nám svoje nápady i kritiku, co bychom měli dělat jinak a
lépe, protože tím se obec může dál rozvíjet. Myslím, že máme dobré zastupitelstvo, každý tam
chce pro obec něco dělat, ale my také všechno nevíme, já to tady teprve poznávám…
Já myslím, že to tady znáš už dobře, že jsi Peřimovák a že tě už nebereme jako náplavu.
(smích) Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů v profesním i osobním životě.

Společenská kronika
8. září 2022 nás opustila Anna Richtrová, zemřela náhle ve věku 83 let v náručí svého
manžela, který o ni v době nemoci svědomitě a s láskou pečoval.
Paní Richtrová se narodila 26. 4. 1939 na Slovensku, v 15 letech se přestěhovala do Čech.
V roce 1963 se se svým mužem a synem Jiřím zabydleli v Peřimově a v roce 1970 dostali byt
v nových bytovkách. Anna se aktivně zapojovala do kulturních akcí v obci, hrála s místními
ochotníky divadlo, chodila zpívat do sboru na mších v mříčenském kostele. Po celý život byla velmi
pracovitá, měla ráda přírodu, stromy, květiny a své kočičky. Její velkou láskou byla také její tři
vnoučata.
Věnujte jí tichou vzpomínku.
ZO Peřimov

Podivín hrabě Rudolf Šlik
Tento příběh, který mi kdysi vyprávěla sestra mého dědečka prateta Plůchová a se kterým vás
chci seznámit, se v Peřimově udál už velmi dávno, pravděpodobně na počátku 19. století. Přestože
se žádné dokumenty nezachovaly a události byly přenášeny slovně z generace na generaci, je
velmi pravděpodobné, že tomu tak opravdu bylo.
Původní dům čp. 85 byl malý, celoroubený a již velmi sešlý. Došková střecha na mnoha
místech děravá, vymlácené tabulky oken zakryté tvrdým papírem, rohy stavení se skláněly k zemi,
a tak byly podepřeny kůly, aby se celá chýše nerozpadla a nezřítila na zem. Před předním vchodem
do domu rostly keře, jako by zde dlouhá léta nikdo neprošel.
Okolo domu již tehdy vedla cesta a v pocestných vyvolávalo toto místo velmi nepříjemné pocity a
značně zrychlený krok. Zde žil řadu let podivín Rudolf Šlik. Povídalo se, že to byl potomek slavného
hraběcího rodu Šliků z Kopidlna, a protože byl choromyslný, rodina ho uklidila do zakoupeného
domu v Peřimově, aby na
zámku nedělal ostudu.
Byl to opravdu divný
patron. Za světla z domu
nevyšel, takže ho za bílého
dne nemohl nikdo ve vsi
potkat.
Nikdo
nevěděl,
z čeho je Šlik živ, a tak mu
hospodyně posílaly trochu
chleba, brambor, mléka či
tvarohu po svých starších
dětech. Moc toho ale nebylo,
samy měly málo. Děti tam
chodily velmi nerady a
s velkou obavou, položily
Původní dřevěná budova „Šlikovna“ čp. 85 (vlevo) od západní
jídlo k zadnímu vchodu a
strany. Po úmrtí Rudolfa Šlika zůstal dům mnoho let
rychle utíkaly pryč.
neobydlen. (Foto neznámý autor).
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V noci pod rouškou tmy však
Šlik vycházel z domu. Po vesnici
bloudil kolébavou chůzí zahalen
v tmavém
plášti
a
třírohém
ušmudlaném,
pomačkaném
klobouku, zaraženém hluboko do
čela. Stále si pro sebe něco mumlal
a při tom rozhazoval rukama.
Občas se zastavil a rozesmál se
hlasitým hrdelním smíchem, což se
v noci rozléhalo po celé obci a
působilo strašidelně. Jak viděl, že
se ještě v nějakém stavení svítí,
díval se dlouho do okna a sledoval
dění
ve
světnici.
Nemytý,
nestříhaný a neholený tak vystrašil
Před čp. 85, František Klikar se svojí paní (oba
nejednu mladou dívčinu nebo
uprostřed). Řadu let byl obecním kronikářem, kde se na
panímámu. Když hospodář slyšel,
str. 100 obecní kroniky o Šlikovně také krátce zmiňuje.
jak selka ječí hrůzou, rychle vyběhl
Vedl ochotnické divadlo a vykonával mnoho funkcí pro
před dům, Šlik však vždy utekl.
blaho
obce.
Tento
dům
postavil
ze
Když
malé
děti
zlobily,
zakoupených pálených cihel, z nichž měla být původně
strašívali je rodiče: “Přestaň zlobit a
vystavěna textilní továrna Na plačku. (Foto neznámý
běž už spát, nebo si pro tebe přijde
autor, úprava fotografie Z. Krůfa).
Šlik.“ A to většinou spolehlivě
zabralo,
neboť
také
často
slýchávaly své rodiče, jak hospodyně prosily své muže: „Táto, zhasni už tu petrolejku, nebo přijde
Šlik, bude nám čumět do okna a já to nepřežiju!“
Tak se v té době každý večer Peřimov zahalil brzy po setmění do tajemné tmy a hrabě Šlik měl
dostatek klidu a prostoru pro řešení svých vnitřních problémů, které zřejmě nebyly příliš vážné,
neboť se za temné noci ozýval z různých koutů obce častý strašidelný hrdelní smích.
Nutno však dodat, že Šlik ve vsi nikdy nikomu neublížil.
Když hrabě Rudolf Šlik zemřel, odvezli si ho příbuzní údajně do hrobky do Rokytnice nad
Jizerou. Ještě dlouho se pak říkalo domu čp. 85 Ve Šlikovně.
Roubenou ruinu Šlikovny zakoupil otec Františka Klikara. Zadlužil se a na živobytí svých pěti
dětí jen velmi těžko vydělával tkalcováním. Na opravu domu už peníze nezbyly. Velkou přestavbu
domu provedl až František Klikar, který později
zakoupil a nainstaloval druhý tkalcovský stav,
a tak v tomto domě založil první malou
tkalcovskou manufakturu v Peřimově. Zároveň
vykonával funkci oblastního faktora – od tkalců
odebíral vyrobené sukno, podle kvality
provedení jim zaplatil a přijaté zboží odvážel
do světa na odběrná místa.
Počátkem jednadvacátého století celý
dům téměř od základů přebudoval Klikarův
prasynovec ing. Zdeněk Krůfa. (barevné foto)
Dnes, když jdeme kolem pěkného nového
domu čp. 85 a upravené zahrady, je to
opravdu příjemná podívaná. Šlikovo hrůzné a
strašidelné kouzlo přestalo působit a odešlo se zbouráním a likvidací původního starého domu.
Milan Jiřišta
Zpravodaj OÚ Peřimov, tel.: 481 543 264, obec.perimov@tiscali.cz, www.obecperimov.cz
Uzávěrka 20. 11. 2022, počet výtisků 165, neoznačené texty a fotografie Mojmír Zemánek.
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