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Občasník obcí Křimovska

Jen na úvod

katastrofu na vlastní kůži nezažili, byly zprávy z postižených

Tak a uzrál čas. Druhé číslo občasníku spatřilo světlo světa.

míst deprimující. Někteří z nás s postiženými soucítili, jiní si

Musím Vám poděkovat za všechny názory na tuto tiskovinu, co

pokládali otázku, proč stále zůstávají v domech, které už

se ke mně donesly, ať už byly pozitivní či negativní. Za všechny

poněkolikáté byly zaplavené, opraví je a znovu čekají na další

velmi děkuji.

velkou vodu. Na tuto otázku není tak jednoduché odpovědět.

V našich obcích se stále něco děje a já se opět pokusím

Souhlasím s výrokem, že v záplavové oblasti se nemá stavět,

zaznamenat události tyto, jednak pro vás, jednak třeba i pro

pokud někdo přes toto vědomí dům v takovém území postaví,

generace příští.

musí nést riziko sám a vypořádat se s důsledky svého

Petr Himmel

rozhodnutí. Co však domy, které tu byly postaveny před
několika desítkami let a jejichž obyvatelé nemají prostředky na

Historická fotografie

opakující se opravy, natož pak na výstavbu nového obydlí.

Křimov restaurace Na Špici roku 1920 - historická pohlednice

Nabízí se řešení - odejít z důvěrně známého prostředí do
anonymity

panelových

sídlišť.

Pro

mnoho

z postižených

nemyslitelná volba. Většinou však nezbývá nic jiného, než
sebrat všechny síly fyzické i duševní a pustit se do práce.
Jedno pozitivum tato situace však má – téměř vždy se zvedne
vlna solidarity a lidé se snaží postiženým oblastem poskytnout
pomoc. Ať už se jedná o materiální nebo finanční, měla by
dorazit na to správné místo. Někdy se snaha drobných
přispivatelů

mine účinkem

a

zprostředkovávající

humanitární

používají

provoz,

na

svůj

to

tehdy,
pomoc

pronájem

když

organizace

finance

částečně

kanceláří,

zřizování

bankovních kont, telefonních čísel pro dárcovské smsky…..
Kolik se toho nakonec dostane k lidem, kteří skutečně potřebují
Dnešní pohled na objekt restaurace Na Špici. Tento vcelku
nehezký pohled přivítá návštěvníky a kdysi vcelku proslulý
zájezdní hostinec čeká zřejmě neblahý osud. Podobně dopadl
například i Třetí mlýn.
Není to přeci jen škoda?
Dle informací z obecního
úřadu již bylo zahájeno
jednání

s majitelem

pozemků, který přislíbil,
že

v nejbližší

době

přilehlé pozemky alespoň
uklidí.

Slovo starostky
Letošní povodně nám zase připomněly sílu jednoho z přírodních
živlů, proto bych se k tomuto tématu chtěla na chvilku vrátit.
Ano, je možné namítnout, že o povodních jsme toho slyšeli až
dost. Informace byly všude – v novinách, televizi, rádiu, na
webu. Nejvíce jsme slýchali o situaci v Praze, v Mělníku, později
Ústí nad Labem a Děčíně, dokola jsme vídali stále stejné záběry,
ve většině případů šlo o zprávy z velkých měst, jakoby ty malé
vesnice byly méně významné. Pro mnohé z nás, kteří jsme tuto
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pomoci, protože jim voda vzala střechu nad hlavou nebo ji
poničila.
Jsem

zastánce

přímé

pomoci,

proto

jsem

vybrala

tu

nejposlednější obec v Čechách, nikoli co do významu, ale
opravdu tu poslední, Hřensko. A tam směřoval i věcný dar naší
obce – vysokotlaká myčka. Předminulý týden v pátek ji s díky
převzal zástupce obce se slovy, že ještě týž den ji nasadí na
úklidové práce. Přeji všem jejím obyvatelům, aby ji v budoucnu
museli použít co nejméně.
Soňa Kališová

Čarodějnice po
křimovsku
Prastarý svátek filipojakubské noci
vítání jara byl i v našich obcích
oslaven. Lidé pradávno věřili, že
v tento den se poklady otvírají a
čarodějnice

kdejaké

pořádají. Na

své

Křimovsku

sabaty

se tento

svátek slavil hned na vícero místech.
Obecní

úřad

uspořádal

„soud

inkviziční“ na hřišti v Krásné Lípě a parta nadšenců místních si

Atmosféru koncertu umocnil i fakt, že umělkyně ze Slovinska

upálila svou čarodějnici v Křimově. Plánovali však, že svými

zde potkaly své krajany žijící ve Strážkách. Radostně pohovořili

malotraktory
do

dorazí

Krásné

Lípy,

abychom

rodnou řečí a toto bezprostřední setkání odměnily několika
lidovými písněmi na parkovišti před kostelem.

svátek

Místní ženy opět připravily skvělé pohoštění. Napekly koláčů,

oslavili

společně.

buchet i perníků, z receptů rodinných. Horký čaj a víno svařené

Nedorazili

však.

se v našem kostele stávájí již tradičními nápoji. V kostele bylo

vině

byla

nějaká

Na

zřejmě

chladněji než venku a co naplat, zahřáti se člověk musí.

zapeklitá

technická

závada

traktorů či bezpočet
poruch

na létajících

strojích.
Na hřišti v Krásné Lípě se vlivem počasí zlého a snad i
nepříznivé situace místní

nadpřirozenopolitické sešlo méně

účastnic, než bylo plánováno, tedy čarodějnic místních. To ale
nebránilo tomu, aby „soud inkviziční“ zasedl. Rozsudek byl
vynesen a upálení baby došlo. I doprovodný program byl zde
připraven. Soutěže: Lety na koštěti ve stylu volném, Zaklínání na
jedné noze s poskokem vzad, Řehot smích a jiné skřeky či Lov
pavouků s oblíznutím nosu svého, Vaření lektvarů kouzelných
s ochutnávkou a další. Je až

Vaření lektvaru
Já jsem malý čááro-děj
Říkají mi zlobo-děj
Kudy chodím tudy kudy
Tak vás zbavím vaší nudy
Že jste chtěli malé dítko?
Vyrostlo vám pěkné kvítko
Vařím tuhle dobrotu
V pondělí i v sobotu
Jsou tam hadi
Jsou tam žáby
Tak nás mějte
Všichni rádi

s podivem, kolik přítomných
projevilo odvahu a skutečně
pozřelo

lektvar

kouzelný,

místní lektorkou čarodějničiny
připravený. Závěrem byl všem
účastníkům
nostně

semináře

předán

řemesla

slav-

„Certifikát

čarodějnického“.

Přesto že, chvílemi pršelo, tak
se tento den líbil nejen učňům
řemesla,

ale

i

zkušeným

čarodějnicím. Všichni se již
dnes

těší

na

další

soud.

A co na koncert umělkyně:
Ženský komorní sbor Jirkov uspořádal ve spolupráci s Obecním
úřadem Křimov koncert u příležitosti návštěvy našich přátel ze
Slovinska.

Na

koncertě

kromě

našeho

sboru

vystoupil

21.4.2013 Ženski pevski zbor skladateljev Ipavcev ze Šentjuru
pri Celju. Vystoupení obou sborů se u publika setkalo s velkým
ohlasem a koncert a milá atmosféra pokračovaly i před
kostelem. Ženski pevski zbor ze Šentjuru totiž zazpíval před
kostelem ještě pro své krajany, kteří již dlouhá léta žijí v našem
regionu. Obrovský dík za vřelé přijetí nejen našeho sboru, ale
hlavně

představitelů

občiny

Šentjur,

sbormistryně

Mojci

Volavšek a slovinského sboru opět patří paní starostce Křimova

V touze své, čarodějnic místních se v sobotní odpolední hodiny
ve vsi Strážecké rozhořela třetí hranice ku upálení. Opět zde

Soně Kališové. V nedělním odpoledni na Křimově se opět
potvrdilo, že sborové přátelství a hudba nezná hranic.

exekuce provedena byla. V této vsi akce tato tradicí se již stala.
Text: Pehim Foto: Bárta

Dětský den trochu jinak
V kostele to opět žilo
Dne 21.4.2013 se konal v křimovském kostele sv. Anny již

Vzhledem k nepřízni počasí byl dětský den, plánovaný na
1.6.2013 přesunut na vhodnější termín. Snad tento den
bude veseleji, nežli tomu bylo v naší zemi v uplynulých
dnech.

druhý pěvecký koncert. Tak jak bylo domluveno při konání
adventního

koncertu

v prosinci

tohoto roku.

Účinkoval

zde

Ženský

pěvecký sbor Jirkov a na
jejich

pozvání

sbor

ze

Všechna dítka místní, srdečně jsou zvána k prožití
odpoledne plného soutěží, her i překvapení.

přijel

i

vzdáleného

Slovinska, „Ženski pevski

Ten kdo užít si chce dobrodružné cesty,
oblečen do nějaké starší vesty,
musí ve druhou hodinu odpolední
na křimovském hřišti býti.

zbor skladateljev Ipavcev
ze Šentjuru pri Celju“.
Všichni
posluchači

se

opět

mohli

kochat

uměním

účinkující
obou

i

sborů

umocněnou skvělou akustikou našeho kostela. Jako předpěvec
vystoupila naše Kateřina Maletská, 15ti letá slečna. Dovoluji si
upozornit, velkým potleskem byla za tento výstup odměněna.
č. 2/2013
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Cesta Křimov-Suchdol, koná se v
sobotu 29.6.2013 od 14°° hod
odvoz zpět do jednotlivých obcí zajištěn.

efektu, rozsahu území a dalším faktorům. Je nutno říci, že
v České republice neexistuje metodická ani právní norma

Navštivte obecní knihovnu

zabývající se tímto jevem, nejsou stanoveny ani hygienické

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

limity. Z provedených šetření nebyl prokázán negativní vliv, u
některých jedinců může však tento efekt vyvolat nepříjemné
pocity. Dalšími průvodními jevy může být odlétávání zmrazků

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.

z lopatek věží, hluk vyvolávaný otáčením rotorů a další a další.
V souvislosti s výstavbou VTE je slyšet více negativ než pozitiv,
ale pravda bude opět někde uprostřed. To se týká i vylidňování
území, kde k výstavbě došlo nebo má dojít. Nemyslím si, že by
úbytek byl zásadní, navíc v našem katastru bude většina
větrníků umístěna v neobydlených lokalitách zaniklých obcí
Stráž a Menhartice. Nejvíce budou „postiženi“ občané Křimova a
částečně Suchdola, kteří budou mít věže v dohledu, nejméně se

Zeptali jsme se za vás
Paní starostko, dovolte mi, abych se za
čtenáře zeptal na situaci okolo
výstavby větrných elektráren v okolí
Křimova. Obyvatele zajímá nejen
počty,
umístění
plánovaných
„větrníků“ a termíny výstavby, ale také
průvodní rušivé vlivy např. světelný jev
tzv. flicker? Zaslechl jsem také názor,
že se budou hory v souvislosti
s výstavbou VTE vylidňovat. Nabízí se
otázka, budou mít jednotlivé obce
křimovska z větrného parku nějaké
výhody?
Situace

kolem

výstavby

větrných

elektráren v našem regionu vyvolává
rozporuplné reakce a emoce, jedni s výstavbou souhlasí, jiní se
smířili se skutečností a další jsou zásadně proti. Podnikatelské
záměry vybudovat nad Chomutovem tzv. větrný park vznikly již
před více než deseti lety. Postupně byly upravovány, měnily se
firmy, které projekty chtěly

realizovat, probíhala jednání

s obecními zastupitelstvy o podmínkách spolupráce, uskutečnila
se výstavba prvních věží. Protesty začaly sílit, některé obce se
pokoušejí ze svých dřívějších rozhodnutí vyvázat a smlouvy
vypovědět. Současné zastupitelstvo naší obce se snaží dříve
uzavřené dohody naplňovat tak, aby obec nebyla vystavena

výstavba dotkne Strážek, Dominy a Krásné Lípy, kde viditelnost
bude nulová. Zatím jsem nepostřehla, že by kvůli větrným
elektrárnám někdo chtěl naše obce opustit. Většina lidí si na
novou situaci časem přivykne, to samé se stalo i při výstavbě
rychlostní silnice R7, která těsně míjí obec Strážky. I zde si lidé
zvykli na zvýšený hluk projíždějících kamionů. Tím nechci říci,
že tak je to v pořádku. Domnívám se, že by Strážky zasloužily
protihlukovou stěnu, ale bohužel se zřejmě při vyjednávání na
snížení hlučnosti vybudováním protihlukových opatření nějak
pozapomnělo. V případě výstavby VTE ze strany obecního
zastupitelstva

došlo

k vyjednání

finančních

kompenzací

v podobě ročního poplatku za každou postavenou elektrárnu,
obecní rozpočet by na příjmové stránce mohl vykázat přírůstek
více než dva miliony korun ročně, v současné době by tato
částka byla využita na splátku půjčky, kterou obec nyní hradí ze
stávajícího rozpočtu, v dalších letech pak může sloužit k rozvoji
všech obcí Křimovska – víme, že většina obcí není napojena na
vodovod, chybí kanalizace, bude potřeba investic do komunikací
a to zdaleka není vše, co by lidé potřebovali. Ale to je námět na
zcela jinou diskuzi.
Soňa Kališová

Byl jsem se podívat pod jednou takovou věžičku větrníkovou,
neshledal jsem na tom nic pozitivního, strašný hukot, děsivost a
stísněné pocity. Děti se nechtěli ani přiblížit, o psu ani
nemluvím.
PeHim

dalším finančním rizikům.

Velikonoční dílnička

Ve větrném parku Hora Sv. Šebestiána a Křimov by mělo vyrůst

Jak bylo avizováno v minulém čísle občasníku, dne 30.3.2013 se

35 větrných elektráren, na katastru obce Křimov 19 těchto věží.

uskutečnila

Počty nejsou konečné, směrem nahoru se upravovat nebudou,

obecního úřadu „Veliko-

na

sále

ale mohou být i nižší vzhledem k tomu, že příslušná rozhodnutí

noční dílnička“. Všichni

ještě nenabyla právní moci. Velkou roli zde hraje totiž

ti, co se dostavili, si

sousedství s Bezručovým údolím, které bylo v roce 2002

mohli

vyhlášeno

přírodním

parkem,

a

s tím

související

výskyt

chráněných druhů rostlin a živočichů. Za účelem zhodnocení

různých
ozdob,

zkusit

výrobu

velikonočních
včetně

pletení

vlivu výstavby větrných elektráren na životní prostředí byl

pomlázky, která byla pro

vypracován posudek, který hodnotí dopad realizace projektu na

mnohé

životní prostředí a krajinu jako přijatelný. Tím však nelze říci, že

noručně upletená. Akce

projekt nemá žádné negativní vlivy. Jedním z nich je tzv. flikr

tato zdařilá honosící se heslem „Velikonoce patří nejen dětem“

nebo

se opravdu povedla, a všichni věří v to, že tradicí se stane.

také

stroboskopický

efekt

–

tento

jev

spočívá

v přerušování toku světla rychle se pohybujícím tělesem,
v případě větrných elektráren jde o rotující stín lopatek proti
slunečním paprskům. Při posuzování vlivu na zdraví lidí žijících
v dosahu VTE se přihlíží k intenzitě světla a stínu, frekvenci
č. 2/2013
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první

vlast-

Citát:
„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák
stejně neposlechne.“
Mark Twain

Starý papír za TABLET - Soutěž pro děti

Čaj s Uršulou v Křimově

První cena není zlato, však soutěž velká bude tato!

Uršula Kluková navštívila naši obec u příležitosti Dne matek v

Máme cenu hodnotnou, za surovinu druhotnou,

sobotu 25. 05. 2013 za doprovodu moderátora a zpěváka

tablet nový chceš-li mít, tak nejlepší musíš být,

Šimona Pečenky. Oba protagonisté nás nesmírně pobavili svými

druhá cena mobilní, pro ty co jsou aktivní,

historkami a písničkami z filmů. Zvedli náladu všem přítomným,

třetí cena překvapná, pro robata ochotná,

rozhodně se nikdo nenudil a smích nás provázel po celou dobu

oceníme všechny děti, je to papír a ne smetí!

programu.

Obecní úřad v Křimově vyhlašuje od 1. července do 30.
listopadu 2013 pro děti místní soutěž s názvem „TABLET za
starý

papír“.

surovin

Tříděním

chráníme

prostředí,

ale

druhotných

nejen

dají

nemalé

finanční

papír

odevzdáme

se

životní

tím

prostředky.
ve

ušetřit
Starý
sběrně

druhotných surovin a získáme tím
penízky

na

nebudeme

zajímavé
nuceni

ceny.

Navíc

zajistit

větší
Uršula Kluková, původním povoláním zdravotní sestra, se

popelnice na starý papír.
Jak na to? Je to jednoduché. Vyplníš si jednoduchou přihlášku do

vypracovala ve svébytného ženského komika s osobitým a

soutěže,

stáhnout

charakteristickým smíchem, dokáže rozesmát svým humorem a

z internetových stránek obce, Tvůj „dospělák“ ji podepíše a

zaujmout příběhy ze života. Zpěv pana Pečenky, který studoval

doručíš ji na Obecní úřad do Křimova nebo odevzdáš při

hudební konzervatoř, byl úžasný. Všichni přítomní byli skvělým

svozových dnech. Zapojit se můžeš kdykoliv, ale neztrácej čas a

kulturním zážitkem nadšeni a spokojeni.

udělej to hned, tím se zvyšuje Tvoje šance na výhru. Převázaný

Celý

starý papír označený Tvým jménem odevzdávej každou středu

pokračovala i po odjezdu obou umělců.

mezi 15. a 17. hodinou v budově obecního úřadu, nebo každou

Byla zajištěna

poslední sobotu v měsíci na návsi Tvé obce. Rozpis svozu bude

spokojenosti všech návštěvníků.

kterou

bude

možno

od

1.

července

tento

večer

se

nesl

v duchu

skvělé

zábavy,

která

hudební produkce k tanci a poslechu, ke

včas oznámen na vývěskách v jednotlivých obcích. Soutěžit
může každý, kdo v době soutěže nepřesáhne patnáct roků a
bydlí v našich obcích, malé chataře a chalupáře nevyjímaje. Pro
nejlepšího sběratele je připravena lákavá cena – tablet, druhé a
třetí místo bude taktéž odměněno hodnotným darem, druhou
cenou je mobilní telefon a třetí
MP přehrávač, ale ani ostatní
soutěžící

zkrátka

nepřijdou.

Vyhodnocení soutěže a předání
cen

proběhne

koncem

roku

2013 na mikulášské besídce.

Víte, že ....
…50 kg sběrového papíru může nahradit jeden strom dlouhý 8
m o průměru 14 cm?

Jsou to naše peníze!
Obecní úřad žádá všechny občany obcí Křimovska, aby třídili
odpad svědomitě a dávali vše do správných popelnic. Plasty do
žlutých, papír do modrých a sklo do zelených kontejnerů. PET
lahve je nutno sešlápnout. Pokud se odpad třídí špatně tak obec
přichází o peníze, které obec dostává od svozové společnosti.
Tyto peníze pak můžeme využít jinde.

Víte, že…
jedna tuna recyklovaného papíru může ušetřit 1 850 kg dřeva
a 109 000 litrů čisté vody?
Tříděním odpadů opravdu můžete ovlivnit životní prostředí víc,
než si myslíte.
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A Hurá na hrad
Na internetových stránkách obce proběhlo v minulých dnech
hlasování o možnosti uskutečnění výletu či společenské
akce. Největší počet hlasů získal výlet na hrad. Bylo tedy
rozhodnuto.
Obec Křimov tímto na vědomost dává
historicky první obecní výlet na hrad Bezděz.
Výlet se uskuteční některou sobotu v měsíci srpnu. Přesný
termín se dozvíte včas, je doposud v jednání.
Prosíme zájemce, aby si co nejdříve rezervovali místo.

Oprava střechy obecního úřadu

Truck Trial

Budova obecního úřadu

Truck

dostala novou střechu.

jezdeckém umění, o tom jak

Na základě výběrového

překonat

řízení,

nepřekonatelné.

byla

vybrána

Trial

závodech

s.r.o.

abnormálně

Klášterec nad
která

okamžitě
práce.
sumu

se

téměř

pustila
Za

někdy

i

sport

o

zdánlivě

firma STAVMAX-Bezděk
Ohří,

je

Odpady a svozové dny

projíždí

těžký

uměle

terén,

vytvořený.

do

Není to o tom pouze zdolat

celkovou

prudký svah, je to o tom se v

912 tis.Kč

byla

Plasty: SUDÝ PÁTEK
PET lahve- zmačkané,
TetraPak např. obaly od
mléka, folie

Na

se

tomto terénu orientovat a

v termínu 13. 05. 2013 dokončena celková rekonstrukce.

projet stanovenou sekci a

Finančně se na rekonstrukci podílel dotační Fond Ústeckého

umístěné branky i za cenu,

kraje v částce 500 tis.Kč.

že

Rekonstrukce varhan v kostele sv. Anny

nevíte,

zda

zákony

o

zemské přitažlivosti budou
platit nebo je posunete o

V těchto dnech byla uzavřena smlouva s varhanářskou firmou

něco dál. Pokud to nevyjde,

Peter Nožina, na rekonstrukci historického varhanního nástroje

poperete se s těmito zákony

v Křimovském kostele sv.

příště znovu. Otázku, zda se

Anny.

nástroj

v sekci, kde je plno bahna i

přibližně z roku 1860 je

vody, „utopíte“ nebo úspěšně

dílem varhanářské rodiny

projedete,

Fellerů

Tento

Papír: SUDÁ STŘEDA
Karton, krabice, papír

si

Sklo: SUDÝ ČTVRTEK
Bílé i barevné sklo
Komunální odpad
SUDÝ PÁTEK

většinou

Libouchce,

závodníci pokládají až po závodě. Pro toho, kdo projede, je to

jejichž práce je dodnes

otázka zcela jasná, pro toho, kdo neprojede, je to výzva, jak

ceněna

řemeslné

takové náročné úseky pokořit příště. Protože hranice, o které si

vysokou

člověk myslí, že je nepřekonatelná, je ve skutečnosti mnohem,

z
pro

zpracování

a

mnohem dál. Nic pro slabé nátury. Je to sport pro opravdu silné

zvukovou hodnotu.
V rámci rekonstrukce bude provedena celková oprava skříně

jedince.

nástroje,

Divácky velmi atraktivní závody Truck trialu se v Krásné Lípě

vzduchového

zařízení,

měchu

spolu

opravou

stávajících píšťal a doplnění chybějících. Celková oprava, spolu

konaly ve dnech 8.-9.6.2013.

s instalací špičkového elektrického ventilátoru zajistí správný

Zdroj: http://www.trucktrial.cz

chod varhan. Již dnes se můžeme těšit na libé tóny, které zajisté
zazní při každé vhodné příležitosti. Celkové zprovoznění
nástroje vč. ladění jsou finančně kryty dotačním fondem SZIF
v částce cca 400tis.Kč.

Krásná Lípa – sportovní areál
Motokrosovou trať na Krásné Lípě provozuje Motosportklub
Málkov v AČR, pod vedením Vladislava Terešáka.
20.4.2013 byla trať pronajata pořadatelům z Karlovarska (moto
KVK),

kteří

na

ní

uspořádali závod seriálu
MOTOKVK.
1.6.2013 na trati proběhl
sdružený
Chomutov,

přebor

SMS

Nepomuk,

Historie obcí
Krupobití v.r.1927
Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. roku 1927 projednávala návrh

Praha - Buell Cup.

poslance Böllmanna a druhů,
13.7.2013 se bude poprvé

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obcím poškozeným

v

dráhy

krupobitím v soudních okresech Chomutov, Jirkov a Hora Sv.

pořádat mezinárodní mistrovství ČR side a čtyřkolek, což bude

Šebestiána a to Blatnu, Bečovu, Radenovu, Šerchovu, Kvinovu

určitě zajímavá podívaná, protože na motokros už je většina lidí

(Květnov),

na této trati zvyklá.

Gersdorfu (Mezihoří), Domině, Krásné Lípě, Suchdolu, Strážkám,

historii

této

Sperbersdorfu

(Hradečná),

Bernau

Stráži, Menharticím a obcím s nimi sousedícím.
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(Zákoutí),

Dne 1. července t. r. snesly se v odpoledních hodinách nad

Postup: MOUČNÍK - mouku, cukr, PrDoPeč a sůl promícháme,

svrchu jmenovanými obcemi Rudohoří bouře se strašlivým

přidáme i ostatní "mokré" suroviny a promícháme. Vylijeme na

krupobitím. Padaly kroupy jako holubí vejce a poněvadž byly

vymazaný a moukou vysypaný plech a upečeme dorůžova. Po

hranaté, byly nesmírně průbojné. Vyšetřovací komise, vyslaná

upečení druhým koncem vařečky šťoucháme po celé buchtě

chomutovskou okresní politickou správou k zjištění škod,

"šťouchance"- díry, do kterých zalijete polevu, kterou rozetřete

zjistila, že v mnoha obcích, na příklad v Bečově a Blatnu polní

také po celé buchtě. Polevu necháme chvíli zchladnout a potom

plodiny byly úplně zničeny, avšak i krmivo na loukách bylo také

nalijeme na moučník. Pěkně postupně od středu, aby se poleva

úplně zničeno, takže škoda v těchto obcích musila býti uznána

dostala do všech dírek. Necháme ztuhnout a podáváme.

na 100%. Žito, ječmen, oves a len byly většinou zničeny, ale i

POLEVA - Máslo, rum a vodu rozpustíme a přidáme cukr

brambory a řepná pole byla silně poškozena. Voda rozryla pole

smíchaný s kakaem. Vaříme do spojení.

a louky, zanesla je bahnem a odplavila z nich prsť a tím je

Tahle buchťajda je strašně moc dobrá a hlavně - SUPERRYCHLÁ

poškodila na mnoho let.

a vhodná pro předem neohlášené návštěvy (všechny ingredience

Poněvadž očekávaná žeň byla zničena, jest třeba, aby svrchu

má většina z nás doma stále).

uvedeným obcím byla neprodleně poskytnuta pomoc, zvláště,
protože jsou obývány většinou chudými horskými rolníky. Tito

Dětské kresby

rolníci přišly o veškeré zásoby, poněvadž ani žně posledních let
nebyly vydatné. S novým osevem nelze již začíti pro pokročilou
roční dobu.
Nebude však chyběti pouze osivo, nýbrž i obilí na chleba a musí
tedy býti obstaráno. Rovněž musí býti opatřeno krmivo potřebné
k zachování dobytka.
Podepsaní tedy navrhují:
1. Po skončení zahájeného zjišťování škod budiž ihned
poskytnuta pomoc.
2. Postiženým buďtež ihned ze zřízeného fondu poskytnuty
vydatné částky na hotovosti, poněvadž jde o chudé, nemajetné
rolníky Rudohoří.
3. Poukázáním peněžní pomoci budiž dotčeným obcím ulehčeno
obnovení cest.
4. Poškozeným držitelům budiž na několik let povoleno
osvobození od příslušných daní a poskytnuty daňové úlevy a
budiž upuštěno od vymáhání všech daňových nedoplatků.
Po stránce formální navrhujeme, aby tento návrh byl přikázán
výboru zemědělskému a rozpočtovému.
V Praze dne 11. července 1927.
Böllmann, Böhm, Hodina, Wagner, Schubert, Platzer, Eckert,
Budig, Halke, Dr. Petersilka, Weisser, Heller, Bobek, Bartel, Kunz,
Greif, Zierhut, Fischer, Scharnagl, Zajicek, Dr. Feierfeil.
Pozn.: překlad z roku 1927 bez jazykových úprav, (v závorce
doplněny české názvy)

Ham mňam

Podílejte se s námi na
vydávání „Občasníku obcí

ŠŤOUCHANÁ BUCHTA - rychlá, výborná!!!!
35 dkg polohrubé mouky, 12-15dkg cukru, 1prášek do pečiva,
12dkg

rozpuštěné

Hery, 2 vejce, 2 lžíce
oleje,

3/4

hrnku

mléka, špetička soli.
POLEVA

-

18dkg

másla nebo Hery, 4
lžíce rumu, 3 lžíce
horké
25dkg

vody,

20-

práškového

cukru, 4 dkg kakaa.
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Křimovska“. S potěšením
otiskneme i Váš příspěvek.
Budeme rádi za zajímavá
témata, nápady, či
fotografie. Těšíme se také
na Váš oblíbený recept.
Vaše příspěvky můžete
zanechat v obecní knihovně
nebo je zaslat na e-mail
pehim@seznam.cz.

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

