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K imovskfhlos v novém?oce nově.........
Vážení občoné,dnes dostrívrítedo rukou vúbec prvnívydrínírozšíŤeného
obecního
zprovodoje Kňimovského
hlosu. Bude vycházet providelně každyměsíco bude mít
rozsoh minimrí|ně4 stron Á4. H|ovní nríp|nízprovodoje budou i nodrí|e
zprávy o činnosti obecního ňodu, zprávy o činnosti somosp..áYy. No|eznete
zde také informoce z ku|turníhoo sportovníhoživoto a zce|a jistě toké dobrovo|ní
hosičiVrísbudouinformovoto svéčinnosti.I Vy múžetepňispět čímkoliv
do tohoto
obecníhozprovodoje. Pňeji Vrím pňíjemnouz bovu s Kňimovskfmh|osem,tňebo
pňi luštěník ížovekči voňenínedě|níhoobědo podle receptŮ uvríděnfchve
zpravodojích.
Í;ng.Zdeněk Vokot!', storosto obce

Chcete se pochlubitvlostní!íterrírní
nebo
jinoutvorbou.....

V tomto obecním periodiku máte šanci. Jsme pŤipraveni otisknout Vaše pÍíspěvky. TÝká všech bez
omezení věkuo bydliště atd. Je jenom potÍeba svrlj pĚíspěvek zaslat mailem na ou@'krimov.cz, nebo písemně
donéstna obecníriŤadnebo poslat poštou. Vaše pĚíspěvkymohou bft i ohodnoceny menšífinančníčástkou.

Pravídelněbudouqych zeŤnejrúznější
k ížovkyo ....

jiné hlavolamy, které budete moci opět zaslat na adresu obecního Ťadu v KŤimově. Tyto správně vyluštěné
tajenky budou pokaždéslosovány a vfherci se mrižou těšit opět na sladkou odměnu.

zabíjočky
se b|íží
Kňímovské
..... . . . . .

již trod|čněse budou konot ve dnech 7. norg 2oo9 o 2t. Února 2oo9 obecní zobijočky.Pnrní
bude 7. Února 2ao9 v KrrísnéLípě (restouroce No Rofondě) o druhrí 2t. ťlnora2@9 v Kňimově
(restouroce U Mocko). Pňijd'te ochutnot mostné dobroty mistro Honzy Ro|bovského
st. o jeho
teomu.

o toké 3 . ročníksoutěžeo nejlepšíKňilnovskouk|obrísu!!!!!!!

A je to tady opět!!! Honza Ralbovskf ml., vítěz prvních dvou ročníkritétopopulární soutěžeooĚezníkri..,
vyzlvá všechny ostatní odvážlivce, aby vyrobili ty nejlepšíklobásy' jaké dovedou. Soutěž bude vyhodnocena
u pŤíležitosti
konání obecnízabijačky v KÍimově dne 2|. nora2009, v 18:00 hodin. Soutěžícídodají své
vfrobky nejpozději v pátek 20. rinora 2009 do 14:00 hodin do kanceláŤeobecního Ťadu.

odešel pan Josef Kusbach
Neodmyslitelnou ikonou osady Suchdol posledních
několik desítek let byl lesník pan Josef Kusbach.
Svojí životní pout'o během které mimo jiné
vychoval s manželkou sedm dětí, uzavŤel pĚed
Vánoci 08. Bylo mu 82 let. Celf svrij bohaty Život
strávil ,, v zeleném.. a veškerou síl'ua svrij um

věnovallesu.ČBsr JEHO PAMÁTCE.
obecní

Ťad KŤimov.

Mysliveck]Í bál se povedl....ol.O
V sobotu 10. ledna 2009 se konal 2. mysliveckf bál v
Kňimově. PoŤadatelé(obec KÍimovo Myslivecké
sdruženíMálkov a Statek KĚimov) pŤipravili velmi
bohatou tombo|u, která čítalana 133 cen. Hlavní
byly vylosovány těsně pĚed púlnocí.V tombole se
prodalo 1600 lístkri!3.mysliveckf bál bude 9. ledna 2010.

Kulin ňskéokénko
dnes od pono storosty:
Kuňe ,,Bomboy.
pro 4 osoby
1 kuňe, o,5 k9 r|že, 2 veice, olej, hrstko rozinek, hrstko modlí,mondorínkovfkompot, kori,chilli,súl
Postup: Pečenékuňecímoso nokrríjímeno kousky. Rozšlehríme
vojíčko.Noprínviopečemerozin\ mond|e.
Pňidrímekuňecímoso, kori koňenío zolijeme trochou vody nebo vÝvorem.Potomoso|íme,pňid me chi|li
koňenío pňedvoňenouryži. Nokonec p idrímeno chuť mondorinkov kompot o dobňe promíchríme.
No
druhéprínviusmožíme
z rozš|ehonÝGh
vqiíčekomeletu. ome|etu sro|ujemeo nokrríjímeno kousky. Ty
potompoklodemeng rizoto. Voječnrí
ome|etotlumíostrou chuť kuňete. Koňenípňidrívríme
d|e nďí chuti.

DoBRoUcHUŤ.

A mríte-li někdo skvělf recept o chcete jej otisknout v nošemměsíčníku,
nopište nám, my ho zve ejníme
jej
pochutnríme
o
si Gichnil Doručit múžetemoitemou@krimov.cz,
nebo donéstči doručitdo podotetny
obce.

Pltínkulturnícho sportovníchokcí no |edenaŽ červen2oo9
lO.ledno 2@9
7. Února 2@9
20. rínoro2oo9
2t. nora 2OO9
?o. bíezno 2oo9
2t. bŤezno2fi)9
17. dubna 2OO9
3O.dubna2@9
22. květno 2oo9
?4. květno 2oo9
30. květen 2@9
1. čerwra2@9
l9.čerma 2oo9
20. čerwto2oo9

2. Mysliveckí1brílv Kňimově.
poňrídrí
o Stotek Kňimov.KD K imov.
oU Kňimov,Al5 |rlrí|kov
2. obecní zobijočko v KrrísnéLípě.
poňríd obecní rÍňodKňimov. Restouroce No Rofondě.
Zilbavd s Úbtem No Rofondě.
3. obecní zobijočkov Kňimově.
poňrídrí
obecní ríňodKňimov. Restouroce U tllocko.
zríbovos Úletem No Rofondě.
t. obecníp|esv Kňimově.
poňrídrí
obecní ríňodK imov. KD Kňimov.
zríbovos Útetem No Rofondě.
Pá|eníčorodejnícv K imově.
poňrídrí
obecní rÍňodKňimovo Stotek Kňimov.Srub v Kiimově.
zríbovos Úletem No Rofondě.
!!!!fitistrovswíčR !!!!v motocrosu,prwrí z6vodserirítuv roce ?oo9.
Cross oreríl Kr snríLípo.
Soutěž mezi K imovem, Kr snou Lípou, Dominou,Strrížkomio
Suchdolem.Poňríd6obecní rÍňodKňimov.
Děts|c| den.
zríbovos Ú|etem No Rofondě.
2. ročníkRÁFÁNDÁFESTu ?oo9
Po rídríobecní rÍňodKňimov. Are6| No Rofondě KrrísnríLípo.

Povídríní
s ....Ántonínemo ReginouKrchoqrmí
V této rubrice se budemeseznomovots lidmi, kteňížijí v nďí obci de|šíčoso budeme
s nimívzpomínot.Prostě jok se ži|ov nďem regionudňívo jok nyní.
Dnes to bude s monže|iÁntonínemo ReginouKrchov!'mí,kteňíbydlí v Kňimově.Dúm,ve
kterémnyníbydlí, získoli rodičePono Krcho joko konfiskrít.ÁntonínKrch se pňistěhovo|do
jsme
K imovo ihned po vrílcev |étěroku t945. Jok ňíkrí,no V|ďimsku, odkud pochrízíme,
obso|vovolijedny žněo tody jsme hned mě|i v jeden rok druhé žně.V tu dobu zde v
početNěmcú,kteňípotom byli odsouv ni do Německo. PoníRegino
Kňimověži|ještě ve|kí1
v roce !g47, když se všichnirozhod|i pňemístitdo
se pňistěhovo|os rodičino ,,šebík..
vojny v
z Rumunsko,městečkoVorzo|. Jok se pozno|i?Pon Krch po obso|vovríní
krušnohoňí
?oce 1955 joko koždí1mlodf č|ověkzočo|novštěvovotvesnickézábovy no o Po iedné,

kterrí se kono|ono šebíku, bylo ruko v rukrívě. A nelen to. ?7. čewna t957 byto svotbo.
Manže|é
Krchovi qychovo|idceru o syno o v roce 2@7 oslovili zlotou svotbu! Pon Krch no
rozdí|od sv ch rodičú,kteňícetf svújživot soukroměhospodoňi|i(neby|inikdy v JZD oni
ve stotku), procovo|joko bogristo. tllimo jiné procovo| no stovbě Kňímovské
p ehrody,
d6|eu Vodníchstoveb, Strítních|esúo toké no ,jochtě.. Áž v dúchoduse věnuje menšímu
hospodoňení.
PoníRegino procovolou fi1lék6ren,nejd íve ve v robně syrečkúv provozomě
no šeuíku(tody jsme šlopolitvoroh v bítfch hotinkrích)
o potom už v Chomutově.Zojímově
rlyprávípon Ántoníno tom, joké to bylo v Kňimověv roce t945. V tu doby zde byd|elo
pňes 30o obyvotel.
Byly tu tňi hospody, prodejno ze|eniny,uprovenrínrívess rybníkem,kde se koupo|yděti,
po n vsy se promenrídovoly
husy. V oko|íK imovobyly monufoktulY no v robu hroček(byty
rozmístěnév okolí potokú,protože pohonemv robníchnrístrojúbyto vodo) o toké zde by|o
ve|kémnožstvípil, kde se zprocovávolodňevoz okolníchlesú.Jedno z nich bylo toké no
špici, kde tenkr t by|o i uzenfuíství.
Krríms potrovinomi,tok jok jej znrímednes, byt už i
tenkrrít, mě| oGem vchod od silnice. A toké bylo p|nodomkúv dnes již zonik.ést?6ž. d
rllenhorticích. 5 Gměvem nyní mdnŽe|éKrchovi vzpomínojíno to, jok musely tyto obce
zmizet z moPy obydlenfch lokolit, o to kvú|ičistotě v Kňímovské
pňehrodě. Jenomžedlouhtí
léto po likvidoci 5tr6Že o tlAenhorticzústo|v loko|itě v Provozu ve|ky krovín. PoníRegino
ještě vzpomínrí
no situoci bezprost edně po vtí|ce,kdy bylo pohroničí
osid|ovríno
|idmi z
vnitrozemí.Ne Gichni, joko její rodičea rodičePono Ántonínozde zťlsto|inotrvo|o. Atnozí
qybyd|elia znizeli zpět do
o nebylo jich mrí!o,pňidělenédomy ,,qyrobovoli..,
dnes Fíkríme
vnitrozemí,no Morow či no S|ovensko.Každému
se toké nemuselolíbit somozňejměmístní
drsnějšípodnebí.Á|e opuštěnédomy skončlívesměs joko ruiny. v té době došlok
největšímu bytku domúv Kňimově.Tehdy zde by|o no 8o číse|popisnfch. obo si toké
somozňejměpomotujíno místnípoštu, která se dňívenochíze|ono nrívsi(pošmistrPrícol),
později se pňemístilok h|ovnísi|nici (tom si ji většinoz nríspomotuje)o nynív Kňimově
poštojiž delšídobu není.Povídotbychommohli s monže|iÁntonínemo ReginouKrchov mi
ještě dlouho. Zorseněkdy pňíště.5 pň nímpevnéhozdravíjsme se s nimírozloučili.

Rozhovors oslovencem......
.. Pon Josef Votruboz Domíny

Pon Josef Votrubo z Dominyoslovil v lednu 2oo9 své65 norozeniny.Pňi nríGtěvějsme mu položÍ|i
prír
ot6zek, no které velmi ochotně odpovědě|.
Jok dlouhobydlítev Dominěo jok k tomu vúbecdoš|o?,,V Dominěbyd|ímese ženou4 roky. BÝvotou
ško|ujsme zdědi|l .,.
Jok se Vrímžije v byva|éško|e,kde dňívežrícidostrívolijedničkyi pětky? ,, Jsme spokojeni. Ce|é
píízemíjsme zrekonstruovoli již pňed nostěhovríním.
V potňe zústo|otňídoo tě|ocvičnov púvodním
stovu.
vnoučoto,ty si občoschodily zocvičitno brodlech...
Více to prožívojí
Dňívejste bydle|i v Proze, iakév/hody o nev hody nabízíbydleníno venkově?,, Do Dominyjsme se
jsme měli smíšenépocity,
uchf|ili z ruchu velkoměstosi užítklidu v horríchKrušnfch.Ponostěhovríní
a|e
zonedlouhojsme si zde nď|i novépíáte|éo vše se změnilok dobrémupocitu. Byd|eníje zde |evnější,
pňírodono dosoh o je tody vúbectok nějok klidno o pohodově.Jsmese ženourád|, že po ukončení
podnikríní
o nejrúznějšíchzdrovotníchperipetiíchuž mrímeklid o pohodu...
Nedrívnojste os|ovi|v|znomnéživotníjubileum , iakémrítesoukromépňríní
do dolších|et? ,,Hlovněblt
zdravy. A totéžplotí i pro monželkuo všechnypňibuzné...
chtěl by jste něco vzkrízot čtentíňúm
nďeho měsíčníku?
,,Ano. Pňed něko|ikodny mne noGtívi| pon
storosto spolu se zostupitelemPonemTrčrí|kem
o popňtílimně hodně pohodyo zdrovív dolšíchletech.To
bylo tok mi|éo pňekvopivé,
že jsem by| velmi potěšeno uvědomilsi, že toké někompotňímea, že nejsme
jen ,,pňivondrovolci...
je, obychomsi užilipňízněo vfhod této obce s jejími zostupite|i.Vožte
Mé pňríní
si Gichni nďí obce, protožeto je mrílokde, oby se tok dobňestoro|i o svéobčony.My se těšíme z
koždéhodne, kter| pňijde o hlovněz nďich šesti vnoučot,kteňísezose těšík nrímno pr zdniny...

obecnírÍňod
v KňimověVrís(rád) informuje.......

v roce 2@9 se sejde zostupite|stvo obce ke svémujednrínícelkem 6 x, o to v termínech
t 7 . 2 . , 2 t . 4 . , 2 3 . 6 , 1 5 . 9 . , 3 . t 1 . o 1 5 . t 2 . ? o o 9 .J e d n r í n í skeo n r í , ž dovd 1 7 : 0 0h o d i nv K D v K ň i m o v ě .
od ledno 2oo9 mrítemožnostsi nechot qyhotovit v podote|něobecníhoríňodu(procovištěeEcH
POINT) vÝpis z bodového konto ňidičú.
V lednu 2009 proběhlo prvníjednríníse SčVK, kde se hovoňiloo možnostechzásobovrínípitnou vodou v
těch obcích, kde tuto možnostprozotímobčonénemojí.Z iednánívyp|ynulzávěr, Že zísobovríní
obcí
nebude možnoreolizovot nov|šenfmjímríním
vody z vrtú v NovéVsi. Voriontu nopojeníobcí(KrrísnríLípa,
Domino,Strtížkyo popň.Suchdol)no vodovodv Chomutověbude obecnírÍňoddrílese SčVK ňešit.
zočrítekroku 20o9 byl no obecnímrÍňoděve znomenízprocov v ní moteri |úpotňebnfch k získríní
dotocí.
Jedno žrídostjiž odeš|onačEz o.s., tom je ž6dáno1,5 mit. Kčno projekt oronžovéhňiště. Dotší
žrídosto 4,5 mi!. Kčno vybudovríní
(púdní
9 molometrážních
bytúv č.p. 3Ó v KňÍmově
nrístovbo)z
Ministerstvo pro místnírozvoj je v součosné
dobězpracováváno o bude moterÍrí|
bude odevzdánno MMR
čR ao konce rÍnoro2@9.

Chcete dostrívotjoko První informoce z obecníhoríňoduKňimovdo sv m mobilú

sMs zPr vou? oa |edno2@9 je to již možné
již no
a nynívyužív6
tuto bezptotnou
s|užbu
30 občonú.
.lot<no to? PošletesMs zprrívuno tel.č.900 T7 03 ve tvoru:
USkmezerokrimovmezeroinforfiloC?mezeroohomezeroprijhenimezerojhehohvězdičkoobecnvezdičkoCiSlo
popisne

Písmomúžebft ve|kénebo molé.PGeme bez č6reko hríčkú.
Pňiklod:usk krimov informoce ono novok vosil *krosno|ipo*55
Cenatéto jednés,l^s zprívy je 3,-Kč včetněDPH. Informoce se budouf|kot nopň. ohrožení
pňírodními
živly (vítr,vichŤice,pňívo|ové
deště opod.), pňerušenídodfiveke|. proudu,otoké info
o kulturních,společenskfcho sportowríchokcích.

Mrítešonciqyhrrít1.ooo,- 5oo,- ?oo,--Kč Vyňeštetojenkuu
dop|řovočky..
Pňiprovi|Michol Guček.
,,stňídové
Zgš|ete nejPozději do l5.tÍnoro 2@9 no obecní rÍňodKňimov.

M&Žete použítVríšmoi| , nebo doručitčíposlot do podote|nyobecníhorÍňodu.

písmen2-t-2, tudížGechny vyrazy jsou pětipísmenné
Stňídríní
s tojenkou uProstňed.
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Z|eva do provo

1. motor,polskríňeko 2. tlusté stňevo(|ékoňsky),největší
tok Rusko
3.lesníp|ody,bríly 4. hňbitov(zostorole), slzo 5. sklo, dojnice
6. oň, črístpušky 7. kus hodru k ovrízríní,vproviti
do země
8.zimník,repub|ikov Africe 9. joponskévelkoměsto, kopitolo
Zprava do |evo
1. vojenskf povel, sekot
2. 5lvěr6kúvosko"ovyfilm,nríšnrírodní
tonec 3. jenom, drby 4. vodníptrík,jménofenky
5. obyd|iti(knižně),ovoce 6. kouňovod,vfrobo mincí 7. bondo
ojezditi 8. uhr, brněnskrívíceťĚ,e|ová
holo 9. stňešnísvody
vody,oustro|sk medvídek
Vyd6v6 obecní rÍňodv Kňímově.Kontokt: te|. Fox: 474 695 t27,6Srtl: 725 82t 36t
moi!: Podotelno@krimov.cz,
ou@krimov.cz,
web. stránky: www.krimov.cz

