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Slovo starostky

Jen na úvod
Většina z vás si teď pomyslí. „Hm, to už tady bylo“. Ano, bylo
zde již několik pokusů o vydávání obecních novin. Myslím si ale,
že tato forma komunikace je přijatelná pro všechny, proto jsem
se nechal přesvědčit k tomu, abych se na nich podílel. Nikdy
jsem nic podobného nedělal, tak mi prosím odpusťte nějakou tu
chybičku, určitě se vloudí.
Hlavním cílem tohoto občasníku, bude nejen zlepšit komunikaci
obecního úřadu s obyvateli všech obcí Křimova a přinášet
informace o kulturním či sportovním dění v obci, měl by Vás i
pobavit. Pokusím se také informovat o historii a zajímavostech
jednotlivých obcí.

Vážení spoluobčané, do rukou se vám po dlouhé odmlce
dostává další z „obecních zpravodajů“, netroufám si odhadnout,
s jakým úspěchem se jeho vydávání setká, ale dejme mu šanci,
aby nám všem předával informace o dění v našich obcích, o
záměrech v oblasti rozvoje, kultury, společenského života a o
dalších činnostech souvisejících s chodem obce a obecního
úřadu.
Pevně věřím, že se setkáme s kladnou odezvou, a budeme ho
všichni

vnímat

jako

prostředek

ke

zlepšení

vzájemné

komunikace. Hlavním důvodem jeho vydávání je však snaha o
„vtažení“ vás občanů do dění v našich obcích, neboť jste jejich
součástí a každý jednotlivec může byť i malým činem přispět

Petr Himmel

k zlepšení podmínek života v našich obcích.
Někdo by mohl namítnout, proč dnes – v době „všudypřítomné
elektronizace“ – papírový zpravodaj, když aktuální informace
samozřejmě

najdete

i

na

internetových

stránkách

www.krimov.cz. Papírovým zpravodajem jsme vyšli vstříc těm z
Vás, kteří nemáte přístup k internetu nebo dáváte přednost
čtení v klasické papírové podobě.
Všem

čtenářům

přeji

příjemné

chvíle

při

čtení

našeho

zpravodaje.
Soňa Kališová

Mikulášká besídka po Křimovsku
Mikulášská

nadílka

patřila

dětem v neděli dne 9.12.2012
na

sále

obecního

úřadu

Křimov.

Křimov - historická pohlednice

Mikuláš se dostavil se svými
pomocníky, andělem, zlobivým

Velikonoční dílnička

čertem

Luciprdem

a čertovo

Velikonoční pondělí již klepe na dveře. Připravili jsme proto

babičkou. Luciprd měl s sebou

společné odpoledne dětí, maminek, tatínků, babiček a dědečků.

vidle a velký pytel! Pytel ale

V sobotu 30. března od 15°° hodin Vás rádi přivítáme v sále

zůstal prázdný, nikoho si do

obecního úřadu, kde se bude konat „Velikonoční dílnička“.

pekla neodnesl. Všechny děti byly letos asi mimořádně hodné.

Zapojte svou fantazii. Velikonoce patří nejen dětem. Budou se

Čertovo babička, měla připravený zábavný program pro děti i

plést pomlázky, zkusíme si sami připravit Velikonoční výzdobu.

rodiče. Odměnou rozdávala dobroty, ale hlavně šťastné dětské

Rádi

úsměvy. Svým profesionálním pekelným uměním velmi pobavila

uvítáme

ochutnávku

vašich

velikonočních

beránků,

bochánků či jiných tradičních dobrot. Vrbové proutí a materiál

všechny přítomné.

pro dekorace je zajištěn. Nápady jsou vítány, občerstvení

Na děti čekalo sladké pohoštění a samozřejmě mikulášská

připraveno, pro dospěláky je přichystáno malé překvapení.

nadílka. Děti si také přinesly vlastnoručně vyrobené ozdobičky
na vánoční stromeček a ten si na sále také samy ozdobily. Všem
přítomným se zdařilá mikulášská besídka velmi líbila a již dnes
se těšíme na další.
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Adventní koncert
Adventní

koncert

se

konal

dne

16.12.2012 v kostele sv. Anny v Křimově.
Vánoční přednes mnoha tradičních koled
i jiných písní s vánoční tématikou zazněl
v nádherném

vystoupení

„Ženského

komorního sboru“ z Jirkova. Celý sbor byl
nadšen

nezaměnitelnou

akustikou

našeho kostela. Účast obyvatel regionu
Křimova byla hojná.

A co na adventní koncert řekli samy umělkyně?
Kostel

sv.Anny

v

Křimově,

nás

přivítal

krásnou

vánoční

výzdobou. Myslíme si, že se naše vystoupení publiku opravdu
líbilo. Velmi milé bylo také setkání publika i nás účinkujících po
koncertě, při kterém jsme nejen společně zhodnotili naše
zpívání, ale i velmi chutnou klasickou českou vánočku. Touto
cestou chceme poděkovat paní starostce Křimova Soně Kališové
za pozvání. Věříme, že nezůstane u tohoto jediného setkání, že
se do Křimova vydáme i příště.

Ženy pro tento výjimečný den připravily skvělé pohoštění.
Napekly vánoček, buchet i perníků, z receptů známých i
tajených rodinných. Horký čaj i víno svařené nejen zahřálo, ale
především umocnilo vánoční atmosféru.

Pozvánka
Dne 21.4.2013 v 16°° hodin, v našem kostele Sv. Anny v
Křimově opět vystoupí „Ženský pěvecký sbor Jirkov“. Na
pozvání přijede vyzkoušet skvělou akustiku našeho kostela
také pěvecký sbor ze vzdáleného Slovinska, „Ženski pevski
zbor skladatelev Ipavcev“.
Všichni jste tímto srdečně zváni.
Dovolte mi tímto oslovit Vás všechny se žádostí o výpomoc
při přípravě malého pohoštění. Ženy by opět tajné rodinné
recepty k ochutnání připravily, muži by s přípravou
pomohli. A je-li mezi dětmi schopný pěvec, své umění
bude moci předvést.
Těšíme se na Vaší návštěvu.

Obecní ples
Dne 26.1.2013 se konal již tradiční obecní ples s pěknou muzikou a bohatou tombolou.
Za pěknou výzdobu tanečního sálu velký dík všem, kdo se na přípravě podíleli,
především však slečně Janě Trčálkové. Za bohatou tombolu děkujeme štědrým
sponzorům.
Během večera proběhlo vystoupení skvělé, taneční skupiny „Stardance“ z Chomutova,
oceňované mnohdy na mezinárodních soutěžích. Velké překvapení pro všechny
připravila paní starostka pozváním umělecké skupiny „Oceláři ze severu“ s vtipnou a
lehce erotickou show. Přítomné dámy byly nadšeny, muži možná i trošičku zaskočeni.
Sál byl zcela zaplněn, nálada výborná, tančilo se ještě dlouho po půlnoci. A v této tradici
hodláme nadále pokračovat.

Obecní úřad informuje
V loňském roce obec podala žádost o dotaci na opravu střechy na Obecním úřadě Křimov. Dotace nám byla
poskytnuta k naší velké spokojenosti, protože střecha je v opravdu již havarijním stavu. S opravou se začne
v nejbližších dnech. Zastupitelstvo obce Křimov schválilo pořízení nového územního plánu Obce Křimov
podle zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu na další etapu. Po projednání také
schválilo podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2013 oblast podpory 4.
Podpora územně plánovací činnosti.
Vaše žádosti o změnu územního plánu doručte prosím písemně na Obecní úřad Křimov.
I na letošní jaro je plánováno přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad. Přesný rozvrh rozvozu a umístění bude včas uveřejněn
ve vývěskách jednotlivých obcích. Stejně tak bude zajištěn sběr nebezpečného odpadu. V loňském roce jsme změnili firmu na svoz
komunálního odpadu, kdy v současnosti tuto službu zajišťuje firma Marius Pedersen. Tímto krokem obec uspořila cca 119 tis.Kč.
Nejen díky tomu jsme v letošním roce mohli ponechat poplatek za odvoz komunálního odpadu ve stejné výši jako loni.
Připomínáme, že splatnost poplatku za svoz domovního odpadu na první pololetí 2013 je do 31.3.2013
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Strážky
Roku tohoto ve vsi Strážecké se všechny

finančních potřeb. Obec má sice zpracovaný projekt na

maškary sešly, by na rynku užily družného

výstavbu kanalizace a vodovodu v obcích Domina a Krásná

veselí. Dne 16.2.2013 se „STRÁŽECKÁ

Lípa, ale ten už bohužel nelze použít v podobě, v jaké je.

CESTA MASOPUSTNÍ“ konala. Již druhým

Projekt se zabývá i věcnými břemeny na uložení rozvodů a zde

rokem. Je s obdivem, jak se některá obec

již nemůžeme se stávajícím projektem pracovat. Bylo by

umí pobavit a nemusí k tomu mít ani

potřeba ho aktualizovat – samozřejmě i za tento úkon by obec

hospodu.

musela zaplatit. A to je začátek, pak by následovalo čekání na

Strážky mají také zajímavé internetové stránky, kde se dozvíte

vhodný dotační titul, který by zajistil část potřebných financí,

mnoho informací ze současnosti i historie obce.

na dofinancování by obec musela buď došetřit nebo získat

www.strazky.mistecko.cz

další dotaci z jiných zdrojů. S poskytnutím úvěru nelze
počítat, protože obec je z pohledu poskytovatelů bankovních
úvěrů předlužená. Oprava varhan je schůdnější. Nejen že
dotace je již smluvně zajištěná, ale i finanční spoluúčast si
obec může „dovolit“ a není potřeba projektová dokumentace.
Určitě všichni se shodneme na tom, že rekonstrukce kostela
byla

již

provedena

za

vynaložení

nemalých

finančních

prostředků a bylo by škoda této sakrální památky nevyužívat.
Jedním z možných využití je pořádání koncertů. A k tomu
účelu jsou varhany přímo předurčeny. Je to jen logické
vyvrcholení celkové rekonstrukce kostela.
Soňa Kališová

Citát:
Co kdybychom to také zkusili, sami si uspořádat něco, co by
nás pobavilo a utužilo vztahy mezi našimi občany.

„Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží
nedělat!“
Albert Einstein

Suchdol
Dovolte mi Vás informovat o zajímavém projektu pana Radka

Chcete jet na výlet?

Bárty, chalupáře ze Suchdola, který se rozhodl zveřejnit

Obecní úřad má k dispozici prostředky, které je možno
využít pro kulturní vyžití obyvatel regionu obcí Křimova. K
realizaci těchto akcí je ale nutno vědět, co by Vás občany
nejvíce zajímalo. Rádi byste uskutečnili prohlídku
některého z hradů nebo zámků? Přejete si maškarní nebo
country bál? Toužíte po návštěvě moravské sklípku? Nebo
chcete raději do muzea či divadla? Můžeme také třeba
uspořádat turistický pochod, naučnou stezku k přehradě
Křimov, abychom udělali také něco pro zdraví.

mnoho svých jedinečných fotografií Suchdola a okolních míst.
Naleznete tu také velice zajímavou, historickou, ručně psanou

Za Vaše tipy, nápady a připomínky budeme velice rádi.
Jaký si to uděláš, takový to máš ...

Zeptali jsme se za vás
Proč se mají opravovat varhany v kostel, když
nejsou peníze na vodovod a kanalizaci?

„Kroniku Suchdola“. Autorem této kroniky je paní Jiřina
Krejčová a pan Miloš Klíma. Zajímavostí je, že originál je
uložen ve Státním archívu v Kadani. Galerii naleznete na

Opravu varhan s výstavbou vodovodu a kanalizace nelze

internetové adrese: www.suchdolukrimova.rajce.net

srovnávat. Co se týče projektové přípravy i finančního

Tyto stránky opravdu stojí za to.

zajištění. Vybudování vodovodu a kanalizace je velmi náročné
nejen

z hlediska
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prací,
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vlastní

realizace

a

Čarodějnice 2013

Mňam ham

Navštivte obecní knihovnu

Želvička

Provozní doba: Po 8.00 – 17.00, Út 8.00 - 14.00, St 8.00 –
17.00, Čt 8.00 – 14.00, Pá 8.00 – 13.00

Suroviny:
Půl

kila

masa

mletého

mix,

dlouhých
anglické

200g
pásků
slaniny,

česnek, majoránka,
1vejce, sůl, pepř libovolné oblíbené koření do sekané, může
být i půl cibule, strouhanka na zahuštění, několik nožek párků.
Postup:
Sekanou si připravíme, jak jsme zvyklí. Vytvoříme si tělíčka
želviček, velikost asi jako dlaň, můžou být i menší. Dlouhé

Místní knihovna je otevřena denně. Najdete zde velký
výběr knih. Stará se o ně naše milá knihovnice, paní
Votrubová. Knihovní fond je pravidelně doplňován z
městské knihovny v Chomutově. S výběrem knih můžete
pomoci i vy.
V knihovně je pro Vás k dispozici počítač s připojením na
internet, který můžete využít.
Těšíme se na Vaší návštěvu.

pásky anglické slaniny si podle potřeby podélně rozkrojíme a
splétáme, jako košík. Pomocí obracečky spletenou anglickou
slaninu přeneseme na tělíčko a konce zasuneme dospodu.
Rukama přitlačíme, uhladíme. Párky si odkrojíme asi 3 cm tak,
aby hlava a nožky měly na koncích kulatou část párku. Konce
u tlapek nakrojíme, aby vypadaly, jako nožky, hlavu necháme
vcelku a ocásek taky. Tak upravené želvičky můžeme grilovat
na ohni, nebo upéct dorůžova v troubě, podlité malým
množstvím vody.

Křimovska“. S potěšením
otiskneme i Váš příspěvek.
Budeme rádi za zajímavá
témata, nápady, či

Nechť vaše dítka kresby své,
rukou

vlastní

soutěže doručí.

vytvořené,

do

Kresba fešná,

nejkrásnější, ta odměnu zaručí.
Máte-li k dispozici historické fotografie, dokumenty či jiné
materiály vztahující se k obcím Křimova a okolí, prosíme o
zapůjčení.
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vydávání „Občasníku obcí

fotografie. Těšíme se také

Soutěž pro děti

č. 1/2013

Podílejte se s námi na

Občasník obcí Křimovska

na Váš oblíbený recept.
Vaše příspěvky můžete
zanechat v obecní knihovně
nebo je zaslat na e-mail.

Občasník vydává obecní úřad
Křimov
Adresa: Obecní úřad, Křimov 1
431 01 Chomutov 1
Telefon: 474 695 127
Fax: 474 695 127
e-mail: ou@krimov.cz
www.krimov.cz
datová schránka: 9z8bpy2
Podatelna - 725 821 361
Starostka - S.Kališová 724 151 129
Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 - 17.00
Středa: 8.00 - 17.00
Redakce občasníku:
Petr Himmel
Tel: 777960096
e-mail: pehim@seznam.cz
Milada Votrubová
e-mail: m.votrubova@email.cz

