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Občasník obcí Křimovska

Slovo starostky

Jen na úvod
A je tu zima. Vánoce a konec roku 2013. Do rukou se Vám dostává
toto další číslo našeho občasníku. Půl roku od posledního vydání je
dlouhá doba a v našich obcích se za tu dobu událo opravdu
mnoho. Toto číslo tedy bude poněkud obsáhlejší. Jakožto odměnu
pro ty, kteří se na toto čtení těšili, přináším unikátní dokument –
první písemnou zmínku týkající se našich obcí z ledna roku 1218.
Tento a další historické dokumenty, spolu s historií našich obcí již
brzy naleznete také na stránkách www.krimov.cz. Jako vánoční
dárek mám maličké překvapení v podobě pověsti místní. Naleznete
zde také soutěžní šifru.

Milí spoluobčané,
opět je tu nejočekávanější měsíc roku – prosinec – a s ním přišel i
čas Adventu, Vánoc a oslav Nového roku.
Určitě mi dáte za pravdu, že když jsme byli malí, věřili jsme, že
dárky nám nosí Ježíšek, a vždycky jsme se velmi těšili, co pod tím
svátečně ozdobeným stromkem najdeme. Mnozí z nás si kladli
otázku, jak to vlastně Ježíšek dělá, že stihne obdarovat takovou
spoustu lidí, nepozorovaně se vloudí do našich domovů a poskládá
hromadu těch nejúžasnějších dárků pod stromeček. Postupem
času jsme zjistili, že je to všechno trochu jinak. Ale to vánoční
kouzlo a víra z nás úplně nevyprchala.

Dovolte mi Vám popřát vše nejlepší v Novém roce 2014.

Doufám, že i o letošních Vánocích si pod stromečkem každý z Vás

Petr Himmel

rozbalil dárek, který Vás potěšil, kterým Vás obdaroval někdo milý.

Historická fotografie

Snad jste všichni strávili vánoční čas v příjemné společnosti svých

Dnešní pojetí této rubriky jsem pro Vás připravil trochu jinak,
netradičně.

blízkých a přátel a než se vrhneme do novoročního veselí,
pozastavme se po celoročním shonu a prožijme i poslední
okamžiky letošního roku v klidu a pohodě.
Ráda

bych

Vám

popřála

jménem

svým

i

jménem

celého

zastupitelstva úspěšné vykročení do nového roku 2014, ve kterém
Vám přeji hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchu. Ať se Vám všem
daří.
Soňa Kališová, starostka obce

Rekonstrukce varhan v kostele Sv.Anny
Restaurování

varhanního

nástroje

v

kostele

sv.

Anny

bylo

donedávna v plném proudu. Práce probíhaly v dílně varhanáře pana
Petera Nožiny z Nahorub u Sedlčan. Přeptal jsem se ho na průběh
opravy nástroje. Pan Nožina rychle a ochotně odpověděl, zaslal i
fotografie z průběhu opravy.
„Nejdříve byly všechny součásti demontovány, zdokumentovány na
Na obou fotografiích možná poznáte nádraží v Křimově, ale
nejedná se o skutečné historické
snímky. Jedná se zde o dílo českých
filmařů,

kteří

Křimovského

využili
nádraží

budovy
k natáčení

svých děl. První snímek je z filmu
Božská Ema, režiséra Jiřího Krejčíka
z roku 1979. Druhý záběr pochází z
vynikajícího

filmu

Želary

režiséra

Ondřeje Trojana z roku 2003. Oba filmy jsem opět nedávno shlédl
a mohu je jen doporučit.

místě

v

kostele

a

postupně odvezeny do
dílny

u

Sedlčan.

Při

demontáži se zjistilo, že
nepůvodní měch varhan
je v tak špatném stavu
(především silná vrstva
plísně uvnitř měchu), že
jeho

obnova

není

vhodná, proto se zvolila varianta výroby replik původních měchů.
Proběhly cesty po vlastech českých, navštíveny byly kostely, kde
podobné nástroje stavitelů dodnes stojí. Pro Křimov se zde vzaly
míry k výrobě chybějících částí. V Děčíně byly naměřeny menzury
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prospektových

píšťal,

Chvilka očekávání, a následovala radost nemalá, každý z účastníků

vzory pro klaviaturu. V Modlanech

obdržel dárkem knihu. Odevzdal-li jen jediné kilo papíru. Napětí

u

dokumentovány

houstlo, nikdo nevěděl, kdo kolik nasbíral. Vše se tutlalo tak

původní měchy. V dílně pak bylo

dokonale, že ani paní starostka nic

Teplic

vše

-

byly

měřeno,

čelních

foceno,

počítáno,

a

rozměrů apod. Mnoho hodin jsem

přehrávač. Jak je toto možné, to měla

dumal a přemýšlel.

být přeci cena pro třetího. Ano, ale pro

Přizval

jsem

spolupracovníky

řemeslníky

specialisty,

a

řezby

byly

varhan,

velké

zde

byl

množství

MP3

sebraného

papíru bylo takto rozhodnuto, ceny se
znásobí.

varhan. Cínař v Českém Šternberku

odměněno

pracoval na výrobě replik cínových

přítomní sběratelé již tušili, kdo bude

píšťal, které nástroji chyběly. Jitka

Čtvrté

a

třetí

patřit mezi favority soutěže. Na druhém

mobilním

místo

bylo

telefonem

a

Navrátilová z Jablonce nad Nisou

místě se umístil Patrik Lonský a vítězem

zase vyráběla repliky porcelá -

se

stala

Štěpánka

Germeková,

oba

nasbírali více jak 2000Kg, toto prvenství bylo velmi těsné,
rozhodnul snad jen jediný balíček papíru. Odměnou byl tedy

se

slíbený a zasloužený Tablet.

obnovilo zlacení.
Zrestauroval

Cenou

vyráběli repliky speciálních části

také

kde

šestého.

nečekaně

kteří

nových štítků rejstříků. Zadány k
restaurování

netušila. Přišlo k vyhlášení místa pátého

testováno, byly vytvářeny tabulky

Děti by si přály další pokračování této soutěže. Necháme se

jsem

také

překvapit.

skříň varhan, sice jsem
tuto

práci

provedl

nad

rámec požadavku opravy
strojové části, ale nedalo mi to. Vše jsem provedl tak, aby byl na
práci hrdý, aby rekonstrukce varhan byla kompletní.“
Peter Nožina - varhanář

Jak vše dopadlo, zda se podařilo, se dočtete v článku Adventní
koncert 2013

Dětský den Křimov
Pro nepřízeň počasí byla oslava dětského dne přesunuta na sobotu
26. června. Toho děti okamžitě využili. S radostí nemalou současně
i počátku prázdnin přivítaly. Tohoto dne se tedy

Citát

děly věci! Kratičká porada pořádajícího týmu a

„Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.“

zkoušel

v zápětí nehoda mého synka, který si zrovna

Budha

Křimovském.
místních

Starý papír za tablet-soutěž pro děti
Soutěž ve sběru starého papíru se rozjela neuvěřitelným tempem.
Proběhlo několik svozů z jednotlivých obcí a děti každou středu
odevzdávali
budově

nastřádané

Obecního

úřadu

balíčky

v

v Křimově.

Zájem dětí předčil očekávání. Zdravá
rivalita mezi jednotlivými soutěžícími
byla jen kořením této akce. Každý věřil,
že zrovna on bude tím, kdo vyhraje onu
cenu nejlepší. Soutěživost umocňovala i
nejistota, protože nikdo do poslední
chvíle

nevěděl,

druhý.

Vše

tajnosti.

bylo

Paní

kolik

odevzdal

ten

uchováno

v přísné

Votrubová

s paní

Trčálkovou, které měly na starost přísnou evidenci odevzdaného,
slíbily že, nic neprozradí až do dne vyhlášení výsledků. Toto také
dodržely. Všem také odpouštějí rozřezané ruce od provázků i
bolavá záda od vážení balíčků.

Vyhodnocení sběrové soutěže
Této

volný

soutěže

se

účastnilo

12

malých

sběratelů.

Celkem

shromáždili 9739Kg starého papíru, který by jinak skončil na
skládce odpadu, což by byla škoda, protože jak všichni víme, jde
přeci o surovinu druhotnou. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo
v sobotu 7. prosince na Mikulášské nadílce.
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Po

pád

z prolézačky

kratičké

s přihlédnutím

poradě
na

na

hřišti

zdravotníků

názor

chirurga

obecního se konstatovalo, že v pořádku vše jest, že tento hoch je
startu schopný. Na hřišti dětském se prozatím banda dětí místních
i pozvaných houpala, skákala, klouzala a nervozitou nejen v kadeře
škrábala. Hosté, kteří přijeli až z domova sociálního vejprtského,
toto čekání již nemohli vydržeti, i dali se na cestu krokem svým již
o něco dříve. V Křimov přijeli dráhou kolejnou v jedenáctou hodinu
a čekání na start v hodině druhé odpolední opravdu již bylo
dlouhé.

Procedura startovná starostkou ponechána na bedrech mých byla.

obchodní v tomto kraji. Po trestu králem a zabavení majetku

Dítka malá nadšeně snad i nevěřícně žasla a dospělí přítomní bavili

veškerého, Hausberg popelem lehl.

V okolí se poté rozprávělo:

se, kdy přivítal jsem každé dítko

”Pokladů jeho naloupených v okolí stále

zvlášť.

s

ukryto jest”. Inu nedávno při požáru

Veronikou, Karlíka včetně továrny na

Majdalenku,

kostela místního, objeveno bylo toliko tří,

čokoládu, dále pak Sultána, Tyrla

těchto ohořelých map. Předpokládáme,

,Hynka i Viléma a Jarmilu i jiné.

jedná se o mapy s ukrytým pokladem pána

”Listina

s kratičkým

z Hausbergu! A toto se nemělo stát!

pohádkovým kvízem vyplněna byla

Nadšení očí dětských, zapálené srdce po

každičkým účastníkem zvlášť a „Na

dobrodružství

start

některého ze tří pokladů lety ztraceného

startovná”

robata”,

Alpolenku

v cestu

fáborky

a

touha

po

objevení

značenou.

vedla k nepříjemnosti malé? Po předložení

Trasa loukou a lesem z Křimova do

map ”přesných”, ztratily se naše děti. Tedy

osady Suchdolské připravena byla. Po

jen skupinka jedna. Uf, našli se všichni a

kousku

cesty

již

kládolez

čekal.

v pořádku.

Prý

stále

poklad

neúnavě

Následoval hlavonoš, flintopal, šiškotref, hodotref, hodokůl a jiné

hledali. Raubíři jedni. Zde i k poučení mému došlo, budoucí

originální

poklady hledat? Ano, ale jen a pouze pod dohledem osoby map

disciplíny,

kterýchžto

splnění

bylo

odměněnou

dobrůtkou či mňamkou i razítkem do již zmíněné ”Listiny

znalé a místně školené.

startovné”. V cíli Suchdolském kratičký odpočinek s občerstvením a

Ti což účastní, z dětí i dospělců zde byli, prý vzpomínati budou na

pauza než přijdou poslední, chvíli to však trvalo, neboť na šedesát

tuto velice zdařilou akcičku.

startujících spočítáno bylo.

PeHim

Opékání buřtíků, hry a zábavy jiné krátilo tuto chvíli, avšak jen do
doby, než se to stalo! Stáj Dominika připravila si pro tento den

Musíme si pomáhat

koňské představení s motivem „Princové jsou na draka!” Jízdou

Matýsek je tříletý chlapec bydlící v Droužkovicích. Bohužel trpí

v kočárech, na koních a v kostým oděni, předvedli malí i velcí

nevyléčitelnou nemocí, svalovou distrofií.

nádhernou

scénku

Nejen léčba je velmi drahá a pojišťovnami

z této

známé

není plně hrazena ale, i zabezpečení

pohádky české. Nutno

základního Matýskova života je nákladné

podotknout i klobouk

a vyžaduje speciální pomůcky. Proto bylo

smeknout,

zřízeno

všem

scénáře

veškeré

připravily

si

sami děti z této stáje.
Po

ukončení

překrásné

byla

scénky
paní

starostka požádána o

konto

za účelem

pomoci

při všestranném zlepšování kvality života
dětí

nemocných

svalovou

distrofií

Duchenne. Provozovatelem sbírky je MAS Západní Krušnohoří a je
osvědčena Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Prosíme o příspěvek v jakékoli částce.

křest hříbat letošních, dostalo se jim jmen Lilia Domino a Celestia
Domino.
Nadšení z celé akce nikdo z přítomných neskrýval, i dar malý
děkovný, předán chovancem ústavu vejprtského paní Kališové byl.
Tito

hosté

opravdu

vděčnost

svou

náležitě

najevo

dali.

Poděkováním či chválou nešetřili, žel již na vlak se museli odebrati.
A již hurá do další zábavy. ”Hurá”. A co takhle tu o Rytíři
z Hausbergu, hrádku u Krásné Lípy, tu znáte? Rytíř Alamsdorf byl
vlastně zloduch a zlotřilec, který v časech minulých loupil na cestě

Zeptali jsme se za Vás
Paní starostko. Zaslechl jsem, že již nebude do jednotlivých obcí
umísťován kontejner na velkoobjemový odpad. Důvodem mají být
velké náklady na jeho svoz. Alternativou má být trvalé umístění
kontejneru v Křimově, ale jen pro trvale žijící obyvatele. Chataři a
chalupáři si mají odpad odvést do sběrných dvorů ve svých
městech. Proč? Odvoz odpadů přeci platíme všichni. Každý nemá
možnost využití přívěsného vozíku, a odpad odvést. Názory
občanů se liší, ale já se přikláním k tomu, že je to krok zpět.
Občané si již zvykli na tuto službu. Myslím si, že hrozí veliké
nebezpečí nejen vzniku černých skládek, ale také zamoření
ovzduší spalováním tohoto odpadu. Šetřit finanční prostředky
obce, je záslužné, ale není tato úspora na úkor životního prostředí?
Odpad je věc, která trápí nejednu obec či město, s jeho likvidací
se potýkají všichni. Musím přiznat, že likvidace odpadu obec stojí
nemalé finanční prostředky, občané se podílejí zhruba jednou
třetinou na celkových nákladech za likvidaci odpadu. Ale to není
to, oč tu běží. Více než likvidace nás trápí rozdělování odpadu, kdy
do velkoobjemového kontejneru jsou umíšťovány i nebezpečné
složky odpadu, který je nutno třídit a také odevzdávat jako
nebezpečný. Při svozech velkoobjemových kontejnerů jsem se
mnohdy setkala s tím, že zde byly vyhozeny pneumatiky, barvy a
další věci, které do nebezpečného odpadu patří. Proto bych se
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raději přiklonila k takovéto možnosti třídění. Možná se to zdá

jsme již naším autobusem odjížděli do Doks na plánovanou

velmi pracné nebo nepraktické, ale náklady s tímto třídění jsou

paroplavbu.

daleko menší než finanční postih za nevytříděné složky odpadu.

Ale to předbíhám sled událostí. Autoškola Omega poskytla

Přiznám se, že uvažuji o zřízení sběrného dvora, kde by byly

zkušeného řidiče včetně autobusu, který ochotně zastavoval

jednotlivé složky odpadu

o

v okamžicích nutných. „Hlavně ty hnědé podšálky vracejte a

odpadech. Na jeho zřízení je možné získat různé druhy dotací a

můžeme jet“. Po chvilce se již prostorem vozidla linula známá vůně

tím snížit náklady na vybudování tohoto odpadového hospodářství.

poživatiny základní turisty českého, tedy vůně řízků smažených.

Vím, že každý nemá možnosti dopravit odpad do Křimova, ale zde

„Prosím jen, nenechávati kostí za sedačkami“….

nabízí obec také pomocnou ruku. Není nic jednoduššího, než

Po příjezdu do městečka Bezděz a zdařile provedeném parkovacím

zavolat na obecní úřad a odvoz odpadu zde domluvit. Všichni

manévru se celá výprava rozdělila dle svých fyzických zdatností a

dobře víme, že zaměstnanci obecního úřadu se pohybují v našich

„Hurá na hrad“! Ufff, to vám byl krpál. Některé skupinky byly

obcích při úklidových a udržovacích pracích a je tedy možné odpad

odrazovány nějakým, zřejmě místním povalečem hospodským,

jim odevzdat. Navíc občané nemusí čekat na přistavení kontejneru

který na výpravu pokřikoval. „Na hrad nechoďte, dnes je zavřeno!“,

tříděny v souladu

se zákonem

a nepohodlné věci se mohou zbavit téměř okamžitě. A proč tuto
službu nechceme nabídnout i chatařům a chalupářům? Jednak
proto, že naši zaměstnanci nepracují o víkendech a druhak proto,
že většina z nich má možnost zbavit se odpadu ve sběrných
dvorech zcela zdarma, většina velkých měst tuto službu již řadu let
nabízí. Trápí mě také fakt, že se někteří chataři s příchodem jara
vrátí do svých chat a zahájí tzv. jarní úklid, zbavují se
nepotřebných věcí a na naše trvale žijící obyvatele nezbuyde
v kontejneru místo. Spalování odpadu si myslím už nikdo nedělá.
Někteří si pořídili pro vytápění takové kotle, které umožňují
spalovat jen určité druhy paliva a větší objemy nedokáží zpracovat,
a ti ostatní si určitě uvědomují, že spalováním odpadu si poškozují
svá kamna či kotle a kamna a také komíny, kde se usazují těžko
odstranitelné nečistoty.
A co se týče černých skládek, i s
tím

už

máme

své

zkušenosti.

Nelíbí se mi, že mnozí lidé, kteří
k našim katastrům nemají žádnou

To vše jen proto, aby hraduchtivých turistů nalákal raději do

vazbu,

obcí

hospůdky místní, snad pod vidinou odměny slíbené hospodským.

udělali odkladiště a vyvážejí sem

Kdo nenechal se odradit a vyšlápl si kopeček až ku hradní bráně,

odpad,

zatím

byl hned několikráte odměněn. Ponejprve krásný výhled v

nedokážu změnit. Plánuji však na

nádhernou přírodu kam jen oko dohlédlo „to jsou ty panoramata,

některá trvalá černá úložiště instalovat tzv. fotopasti, kdy takto

táto“. Po té moku nějakého polknouti umožněno bylo i čas na

zachycený hříšník může pak být řešen jako přestupce proti zákonu

prohlídku hradu nastal. Výprava naše snad štěstí měla, protože

a pokutován v přestupkovém řízení. Příkladem tzv. černé skládky

původkyně úsměvů, tedy průvodkyně hradní, se salámem loveckým

je trvalé odkládání odpadu za obcí Křimov „Na Špici“. Před

v ruce a se slovy „deštník už používá každý“ pojala výklad o historii

nedávnem jsme tu likvidovali skládku pneumatik a bylo jich téměř

hradu opravdu originálně. A další odměna? „Uvolněte cestu

400, za uložení pneumatik je účtován vysoký poplatek – téměř pět

purkrabímu!“, ozvalo se hromovým hlasem, to zrovinka počalo

a půl tisíce korun za tunu. A u nás se nasbíralo 5 tun tohoto

skvělé vystoupení skupiny historického šermu Ascalon. Soubojem a

nebezpečného odpadu.

šermem skvělým v příběhu poutavém obecenstvu přiblížili dobu

Soňa Kališová

počátků výstavby tohoto hradu. Bouřlivý potlesk a již výstup na

si
ale

z okolí

našich

bohužel

to

hradní věž. Kolik že to měla schodů?
K přesunu
v plánovaný

celé

výpravy

se

sešli

u

čas

autobusu opravdu všichni a

A hurá na hrad

Křimovští

vyrazili

směrem

Historicky první obecní výlet na hrad Bezděz se dne 24. srpna

k Máchovu jezeru. Po chvilce

opravdu vydařil. Čas odjezdu stanoven záměrně na brzkou hodinu

jsme

již

tedy

vystupovali

ranní, to byla prozíravost

v Doksech.

sama, neboť v městečku

dovedla nás až k vodě. Máj,

pod hradem se tento den

parník stařičký, ale stále plavby schopný zde v přístavu kotvil.

konal se jakýsi hudební

Kapitán dorazil po chvilce i se svými plavčíky a na palubu vstup

festival

návštěvníci

umožnil. Děti své nadšení neskrývaly, vždyť pro většinu byla tato

městečka se dali počítat

paroplavba první v životě. Byl to zážitek. Parník, obrovitá loď

do tisíců. V momentech

s temným hukotem lodních motorů a vodní rýhou za zádí, pořád

největší dopravní zácpy

samé šplouchance, houpání a vlny snad jako na moři, voda všude

a

Kratičká

cesta

kolem, to suchozemec z hor nezažívá každý den. Kapitán bravurně
č. 3/2013
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točil kormidlem, až do chvíle vizuální kontroly hlídky z policejního

ukončení Adventního koncertu se kolem varhan vytvořil hlouček

člunu, asi zda nejsme lodí pirátskou. Po té řízení předal

nadšených

nejmladšímu plavčíkovi, který si počínal velmi zdatně a bez

poslechnout. Uvítali možnost si vše prohlédnout zblízka. Všichni

jediného zaváhání dovedl loď na dohled domovského přístavu.

byli spokojeni. Práce je provedena kvalitně a zvuk nástroje je

Kapitán si odpočinul, načerpal síly, odložil rum, chopil se kormidla

skvělý. To se křimovským vydařilo, zachráněn zde byl nádherný

a již jen dorazit k molu kotviště. 

kus historie. Zpívalo se opět a to přímo u nástroje. Závěrem

Celý výlet se zadařil, i počasí nám přálo. Možná nejen mě

prokřehlý varhaník na žádost přítomných zahrál i skladbu moderní.

nostalgicky připomínal dobu zašlých časů, kdy k stmelování

Ukázal tak, že i toto naše varhany zvládnou, že on je všestranným

kolektivů zájezdy pořádány byly.

umělcem.

posluchačů,

zvědavců,

kteří

si

přišli

nástroj

PeHim

V kostele to opět žilo
Kostel v Křimově opět ožil. Lada Bečková, studující na Teplické
konzervatoři zpěv, zde uspořádala koncert. V nádherném přednesu
zazněly klasické písně známých i
neznámých autorů, dokonce i
árie

z oper

v italštině.

O

dokonalý hudební doprovod na
klavír se postaral teprve 16letý
Radek Schejbal, a na příčnou

Hlavními protagonisty Adventního koncertu však byli pěvci. Ženy z

flétnu Růženka Petrová.

pěveckého sboru Jirkov si náš kostel vyzkoušely již několikrát a

Chladivé prostředí kostela, který
ožil dokonalou harmonií, navštívilo mnoho posluchačů. Tóny, které
v tento den zazněly, doprovodná i sólová hudba a profesionální
přednes paní Bečkové, to vše zvedalo posluchače z lavic a
v bouřlivém potlesku vyžádali si nejeden přídavek, který umělkyně
ochotně zapěla. Dokonce i přítomné děti se nechali unášet
lahodnými tóny, které doposud možná nezaslechly. Nelze přesně
popsat nastalou atmosféru. Své kouzlo měla i prasklá žárovka
chrámové lodi, což nikterak nevadilo, neboť šero jen umocnilo
skvělý zážitek. Občerstvení podávané po koncertě si též pochvaly
zaslouží. Mohu potvrdit, že chybu udělal pouze ten, kdo 28. září
roku tohoto nepřišel.

opět nezklamaly. Skvělý přednes hudby s vánoční tématikou byl
tentokrát násoben hosty, které si sebou přivezly. Křimov navštívil
sbor „Pěvecké sdružení severočeských učitelů“ z Mostu. Sbor, který
do sborového zpěvu dává snad vše, mnohdy i svou duši. Písně,
které zazpívali, se všem velice líbili. Nádherné byly především ty,
které zazněly sborově s jirkovskými ženami. Chvílemi přítomné až
mrazilo, což nebylo způsobeno kostelním chladem, ale právě
těmito líbeznými tóny s profesionálním přednesem, které chrámem
tento den zněly.
Opět musím potvrdit skvělý kulturní zážitek. Pořádání těchto
koncertů, velice sbližuje obyvatele nejen naší obce, ale taktéž
celého regionu. A to je dobře, lidé se k nám budou rádi vracet.
Že, čaj teplý a víno vánoční svařené se podávalo, dobrot bylo opět
napečeno, to již dozajista všichni víte, neb občerstvení a příjemná

Adventní koncert 2013
15. prosince roku tohoto proběhl v Křimovském kostele koncert již

atmosféra je v našem kostele spolu s koncerty již tradicí.

tradiční. Koncert Adventní. Tento byl však zcela výjimečný. Nejen
že se aula poprvé mohla pochlubit krásným stylovým lustrem, ale
především zde poprvé a to po velmi dlouhé době opět zazněli
chrámové varhany. Rekonstrukci těchto varhan provedl pan Peter

Všechno je to na draka

Nožina, který se koncertu

Pouštění draků je tradiční zábava dětí i dospělých nejen po celé

taktéž zúčastnil. Krátkou

naší zemi. V Křimově tomu nebylo jinak. Sál na úřadě, je veliký a

řečí

představil

dají se tam provádět všelijaké vylomeniny. Postačil nápad, trošičku

tyto varhany přítomným,

pobláznit místní děti a všichni jsme se zde sešli, aby si každý

vzpomněl historii vzniku a

vyrobil „toho svého“ nádherného papírového draka.

stav

Hodně veselých papírových draků s nádherně zdobenými ocasy

úvodem,

před

rekonstrukcí.

„Práce na opravě tohoto

děti tento den vyrobily. Některé

skvostu se mi velmi líbila

klasické,

a jsem hrdý, že jsem to

konstrukce. „To ti nepoletí“ „I jo,

mohl být právě já, kdo je uvedl do provozuschopného stavu. Dal

mě to poletí, ale tobě ne, ty to

jsem do toho své srdce“. Na tento náš historický nástroj své umění

děláš

předvedl sympatický varhaník Vojtěch Starý z Prahy. Byl nadšen.

půjdeme pouštět!“ „Hurá“ Komu

„Máte skvělý nástroj. Velice hezky se mi na něj hrálo.“ Byl velice

drak vydrží nejdéle létat, který

potěšen,

drak vyletí nejvýš, který drak je

když

jej

přítomní

posluchači

odměnili

nejedním

potleskem. Klasické varhanní skladby se přítomným velmi líbily. Po
č. 3/2013
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jiné

špatně!“

nejhezčí.

jakési

„A

unikátní

v neděli

je

Jen vánoční atmosféra zde mohla být umocněna koledami, leč
přístroj hudební

zrovinka stávkoval. Dobrou náladu to však

nekazilo, neboť na to nikdo z přítomných neměl ani čas. Celé
odpoledne velice rychle uteklo, mnohým se nechtělo k odchodu
domů.

Všichni chtěli soutěžit. Jenže co drak nechtěl. Skoro ani nefouklo a
navíc všude kam se oko podívalo, nebylo vidět nic, všude jen mlha,
jako u Rákosníčka. Soutěž tedy byla odvolána, až bude lepší
počasí. Mrzelo to, protože byl připraven oheň, buřty a mohla být
zábava. Nějak se to však semlelo a počasí nám již letos vůbec
nepřálo. Snad tedy příští podzim.
Jenže mlha a skoro bezvětří to nedokázalo odradit skupinku
dračích nadšenců. „Když už jsem se s tím drakem tak pracně
patlal, to by bylo, aby si nezalétal“. V neděli po kopci Klenovec tedy

Musím pochválit tuto dílničku. Od paní starostky to byl velice
dobrý tah. Myslím ve smyslu upevnění sousedských vztahů našich
vesnic, vždyť se mnohdy stále všichni ani neznáme. Věřím, že
nejen já si přeji, aby se tato dílnička, spolu s dílničkou velikonoční
opět na přesrok opakovala.

lítali s provázkem nahoru a dolů, celí udýchaní a zpocení, protože
větřík stávkoval. Velice zvláštní bylo pouštět si draka a nevidět ho.
V husté mlze bylo možno spatřit pouze malý kousek provázku a
jako by ho jen něco či někdo tahal nahoru. Chvílemi se však nechal
vidět i drak, ale jen když střemhlav sletěl dolů na zem. Velice
nevšední zážitek. Stalo se v Křimově 19. a 20.10.2013

Mikulášská besídka
Již tradičně se všechny děti místní schází v sobotní den, k datu
svátku sv. Mikuláše nejbližší, k Mikulášské nadílce.

Adventní dílnička
Musím konstatovat, toto se opravdu velmi vyvedlo. Každý, kdo si
v tento den udělal chvilku a řekl si
„Půjdeme se tam také podívat,“ určitě
nelitoval. Hned ve dveřích do sálu
obecního úřadu musel být překvapen.
Takové hromady propriet k výrobě
vánočních dekorací pohromadě, to by
se nemusel stydět žádný renomovaný
výrobce. To ale muselo stát peněz.
Běžte si koupit třeba badyán, skořici,
svícny, svíce a stuhy a zanecháte
v obchodě

peníz

nemalý.

Paní

starostka však vše objednala „na webu
ve velkém“, za ceny skoro směšné, a
sleva množstevní byla taktéž uplatněna.
Ale k věci. Přišlo tolik dětí i dospěláků, až se pomalu židlí
nedostávalo. Každý nejprve chvilku váhal, co vyrobit, neboť
možností zde bylo bezpočet, po chvíli se ale jednotliví umělci
pustili do výroby, tu adventního věnce, tam zase svícnu zdobného
a vedle zase veselého zdobení na stromeček. Všemožných ozdob
vánočních, zde bylo vyrobeno opravdu mnoho. Šikovné ruce
vedené

fantazií

tvořily

díla

v kvalitě

a

vzhledu

profesionálního. Já jsem netušil, jak máme šikovné děti.
č. 3/2013
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velmi

Letošní zahájení však proběhl trošičku netradičně. Nejprve bude
vyhlášeno výsledků sběrové soutěže „Starý papír za tablet“!
Překvapením bylo nejen to, kolik dětí se soutěže účastnilo a kolik
papíru bylo sebráno ale, také to že, odměna je připravena pro
všechny sběratele, byť by odevzdali jen jediné kilo papíru.
Překvapením bylo především, že avizované hlavní ceny jsou
zdvojené! Tudíž očekávání, napětí v sále a následné radosti bylo
dvojnásobné. To vám pak bylo potlesku a hrdých úsměvů…. Kdo
vyhrál a jak vše probíhalo, o tom je zmínka v místě jiném.
Mikulášská porada tedy mohla začít.
Známá trojka, Mikuláš s čertem a
andělem počali tedy svůj rituál všechny hodné děti obdarovat. Aby
se nespletli a dárek nedostal žádný
zlobivec, nastalo podrobné čertovské
vyšetřování. Kdo byl hodný? Kdo
zlobil! Kdo si toho pekelného jen
zaslouží! Koho do pytle hodit, do
pekla

odnést

a

v kotli

uvařit!

Nakonec však andílek čerta přemluvil a pytel zůstal letos prázdný.

Svatý Mikuláš mohl tedy začít s nadílkou. Povinností však každého
obdarovaného bylo básničku či písničku přednést.
Tak tedy opět za rok Mikuláši. Díky.

Andělský souboj
Strážečtí, se letos opět nenechali odradit počasím, a toho svého
Mikuláše pod širým nebem, pod hvězdami si opět udělali. Letos to
vlastně byl „Andělský souboj“, protože Mikuláš to ve Strážkách již
dávno vzdal a čert, jak račte uznat, to sám nemohl vytrhnout.

Bylo to moc pěkné. Věřím, že příští rok bude ještě větší zájem
Křimovských seniorů o tyto přátelské výjezdy k našim sousedům.
Prosím ty, kdo mají nějaký prima nápad, čím bychom mohli opět
zazářit v příštím roce, sem s ním.
Helena Loduhová

Nestálo by za to uspořádat některé další setkání u nás v Křimově?
Přemýšlejte kmeti, baví se již děti.

Mňam Ham
Sýrová roláda
Suroviny:

12

plátků

45%tvrdého sýra, 90 g
másla, 120 g jemného

Senior koutek

taveného smetanového

Mikroregion St. Sebastian je svazek obcí okresu Chomutov se
sídlem v Hoře sv. Šebestiána. Mimo jiný svůj program připravuje
také

setkání

V letošním
„naši
setkání

roce

důchodci“
se

s

seniorů.
měli

také

možnost
vrstevníky

z okolních obcí při různých

Postup: Uvařené vajíčka nakrájíme na 6 částí, šunku na hranolky,
kopii a okurky na proužky. Plátky sýra uložíme na obrácenou
stranu plechu tak, aby se překrývali asi 5 mm. Vložíme do trouby,

vychladnutí se vše spojí. Plátky sýru potřeme náplní, kterou

naše

setkání

bylo

grilovalo prasátko a opékaly špekáčky, jo a taky nám tam pršelo.
bylo

jemného taveného smetanového sýra, petrželová nať

Setkání seniorů očima Heleny
Loduhové

nedosáhly, ale dvakrát jsme se umístili druzí. Na Hasištějně se
v kostele

okurka, nakládanou kápii, sůl, mleté bílý pepř. Na ozdobu: 50 g

kterou zapneme na 50 °C a necháme ho změknout. Potom jemně

trochu jiné. Všude se soutěžilo o putovní pohár, na který jsme sice

Výsluní

g šunky vcelku, kyselá

akcí.

Každé

Ve

sýra, 2 vajíčka, cca 100

připraveno

příjemné

pohoštění

válečkem přejedeme po sýru, aby se spojil, i když se to nezdá, po
připravíme vyšleháním másla, taveného sýra, ochutíme solí, a
okořeníme. Na okraj delší strany uložíme nakrájená vajíčka,
hranolky šunky, plátky kapie a okurky. Stočíme do rolády, zabalíme
do alobalu a dáme do chladničky.
Druhý den můžeme již krájet na plátky.

doprovázené nádherným vystoupením nám již známého baviče a

Dobrou chuť.

zpěváka Šimona Pečenky z Prahy. V Blatně jsme my Křimovští

LU3T2N94KO

senioři zazářili zdobenými květinovými klobouky. Ochutnali jsme
zde zabijačkové speciality a příjemně se pobavili vyprávěním Květy
Fialové a Přemysla Rabase. V Jirkově, v domově důchodců U Dubu,
bylo však naše nejpříjemnější setkání. My „Pionýři z Křimova“ jsme
všechny přítomné pobavili a snad i příjemně překvapili. K našemu
dobovému „kostýmu“ jsme měli i ten náš sborový pozdrav „My
Křimovské pionýrky rády jdeme na večírky“. Bylo zde připraveno
bezva občerstvení, soutěže a k poslechu i tanci nám hrálo duo
„Adamis“ z TV Šlágr.

č. 3/2013
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Tajenku této šifry zašlete formou SMS na tel. číslo 777960096.
První

tři

luštitelé

obdrží

odměnu.

Nezapomeňte uvést své jméno a obec!
Správné

znění

této

šifry

naleznete

v příštím čísle, spolu se jmény prvních
luštitelů. Soutěžit můžou všichni obyvatelé
i rekreanti našich obcí včetně zaměstnanců úřadu. Upozorňuji,
šifra je ten obrázek, nad článkem je pouze nesoutěžní nadpis! 

Sonnebergu (Výsluní) tajně dala. Přes protesty své, proto v klášter

Historie obcí
Listina na obrázku je datována k lednu 1218. Jedná o jednu ze tří
dochovaných prvních písemných zmínek, zmiňující naše obce.
Jedná se o tzv. Guberniální listiny, jejichž originály jsou uloženy
v Národním archivu v Praze.

Kadden

(Kadaň)

odchází.

Po

návratu

k sňatku

s pánem

z Hausbergu však vše přichystáno již bylo. Krásná děva si
v zoufalství hlavu postavila, i rytíř s otcem její vůli v boj o její ruku
na vědomost vzal. V kolbiště se mladý pán z dvorce Sonneberg a
rytířem Alamsdorf o pannu krásnou ve smrt utkal. V boji lítém pan
Alamsdorf z Hausberg z oře padl, v chvíli poslední však zákeřně
mládence dýkou bodl v zad. Spanilá Marzebilla v lítosti zplakala a
v smutku tklivém ze zbroje rukavici svému milému sejmula v ruce
levé, zmizela na věk do lesů hlubokých. V tvrzi rodné se již
neobjevila.
Po Rudohoří se však povídání po staletí nese, že v Petsch (Bečov)
při senách změnila vodu v krev, leč se ženci nechtěli jen modlit a
toho

který

se

nejvíc

rozpoltil, v popel okamžitě
proměnila. V jiném místě
zas zachránila mladé dívčí
zbloudivší

v houštinách,

malin a jahod lesních i
cestu domů jim pomohla
nalézt.

Jiného

ztraceného

zas

naschvál

v

houštin zavedla. As jak se
kdo zachoval, při setkání
sní! Tajemné i povídání o
sedláku z Neudorfu (Nová
Text listiny zní: Chotěbor (Kothoborius) řečený z Řečice (Retschitz)
a jeho manželka odkazují komendě německých rytířů v Chomutově
(Cometawe) statek Křimov (Krimowe) s vesnicemi Stráž (Strasch),
Nebovazy

(Nakawaz),

Menhartice

Lideň

(Meinhardesdorf),

(Ludem),
Hoděvice

Suchdol

(Durrental),

(Hodewitz)

a

Vysoká

(Wizok) s rychtou a vším příslušenstvím, aby je po jejich smrti
komenda na věčné časy vlastnila.

ves), který ženštinu starou
s rukavicí
ruce

rytířskou

levé,

povozu

ze

vypráskal,

na

svého
přijel

domů, zalehl a do osmi
dnů

skonal,

tělo

jeho

ztratilo se. Po letech kostlivec pod stromy v lesích nalezen byl, jen
podle amuletu onoho sedláka rodina poznala. Či o uhlíři z
Marzdorfu (Menhartice), který uhlí pálil dřevěné, i baba se mu
zjevila a křikla: „Sochor vem a tenhle balvan odval!“ I bál se uhlíř,
ač věděl že, s balvanem hnout sám nezmůže, inu pokusil se. A hle
skála se nadzvedla a zlata pod ním jen oslepnout. „Hej milíř ti
hoří!“, žena vykřikla, muž se lekl a ohlídl se. Marzebilla zmizela,

Marezibella
Dovolte mi v textu krátkém povídání místní, o dceři sedlákovo,
půvabné Marzebille. Snad pověsti, snad o duchu říkání, či strašidlu
v Rudohoří žijícím, v kraji dnešních Krušných hor. Paní, kterážto s
láskou i s nenávistí dodnes v horách škodí či v dobro pomáhá.
Pokusím se přiblížit žití této ženštiny v místa skutečná a pravdivá,
jen dobu žití její, se mi nedaří stále zachytit. Již letopisec Lehman
v letech 1611-1688, či kronikář Grohmann později 1863, se
zmiňují

snad

o

čase

dvanáctého

století,

toto

určit,

blíže

nedokázali. Jen vězte, v pravdivý příběh, který se před mnoha lety,
opravdu stal.
V roku

dávném

v Rudohoří

(Krušné

hory),

v kraji

Pressnitz

(Přísečnice), překrásná panna Marzebilla v statku zvaném Bartel
Wulfenberg (Vlčí vousy), s otcem svým, pánem bohatým, v panství
žila. Krása jejíž, brzy slovem roznesena široko byla, mládencům
statným i rytířům vznešených se v kraji kol Vlčího vousu brzy
mnoho objevilo. Pán však dceru svou, v ochranu majetku svého,
a v zachování statků i pod výhrůžkou bojů, loupeživému rytíři

jen smích bylo v dáli slyšet. Šutr lehl na své místo a již s ním
nikdo, ani tucet chlapů nehlo. Někdy poutníků z mokřadů vyvedla,
onehdy zas jiných do blat zavedla. Osudy živých není možné
vyzpytat, neboť vždy se Marzabilla chová podle svého?
Příběhů mnohých po staletí lid v Rudohoří již vyslechl i povyprávěl,
příběhů

mnohých

dohledal

jsem i já, a snad přednesl to,
jak se stalo, a jen to správné.
Možná jsem si přidal, možná
pozapomněl.
Z textů historických, dohledal a
převyprávěl Petr Himmel.
Text tento prosím, právu autorů
podléhá, kopie či přepisování
možné jest jen k účelu studijnímu.
Jiné či komerční využití se tímto
zapovídá!
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jménem

Alamsdorf

z hrádku u

Schönlind (Krásná lípa) též

Husbergu zaslíbil. Leč spanilá Marzebilla rytíře ni vidět nechtěla, by
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