Září 2014

Občasník obcí Křimovska

Volby do obecního zastupitelstva obce Křimov

Jen na úvod
Nadešel nám čas volební, tedy přiblížil se termín volby obecního

se konají ve dnech

zastupitelstva! Toto číslo občasníku by tedy mělo být jakýmsi shr-

10. října od 14:00 do 22:00,

nutím činnosti obce za čtyři roky, za poslední volební období, kdy

11. října od 08:00 do 14:00

starostenský post zastávala paní Soňa Kališová. Zda svou funkci
vykonávala dobře, to nechci zde veřejně posuzovat, ani mi to ne-

v prostorech obecního úřadu Křimov

přísluší. Jsem také jen volič a posouzení ponechám na každém z
Vás. Však vyzývám dnes všechny. Dostavte se k volbám a rozhodněte také o budoucnosti obce!
Všichni obecní zastupitelé byli osloveni, aby zhodnotili volební
období 2010-2014. Kontaktováni byli i ti zastupitelé, kteří
nedlouho po svém zvolení z funkcí odstoupili. Každému byl
poskytnut stejný prostor a položena stejná otázka: Jak hodnotíte
volební období 2010-2014? V domluveném termínu však dodali
svůj článek jen někteří, jejich hodnocení si tedy můžete přečíst.
Událi se taktéž společné akce, o kterých bych chtěl informovat a
taky si neodpustím další místní příběh, dnes pohádku.
Petr Himmel

Obecní znak a prapor.
Znak Křimova, význam a historie obecní heraldiky.
Historie obecního znaku sahá do pradávné minulosti. Není již
znám autor a rok vzniku je historii taktéž
utajen. Volba tvaru, jednotlivých prvků a
barev byla zřejmě zcela náhodná. Celková
skladba obrazce je sestavena jen pro
líbivost oka divákova. Proslýchá se, že se
jedná o upravený obrázek jednoho z
místních dětí…..
A teď vážně! Používání znaku a vlajky,
výběr motivů a barev podléhá přísnému výběru a schvalovacímu
procesu, a to až na úřadu vlády. Znak a prapor obce Křimov
schválil roku 2004 předseda Poslanecké sněmovny Lubomír
Zaorálek, na základě projednání a doporučení výboru heraldiky a
vexikologie, dle návrhu Stanislava Kasíka z roku 2003.
Znak obce: v zeleno-stříbrně pozlaceném štítě vpravo pod sebou
přiléhající zlatá hvězda, stříbrná růže se zlatým semínkem a zlatá

Jak hodnotíte volební období 2010-2014

lilie, vlevo červený pes ve skoku se zlatým jazykem a zlatým

Otázka položená zastupitelům obce Křimov

obojkem. Pravá polovina štítu má barvu spojovanou jednak se sv.
Annou (Křimovský kostel sv. Anny), ale také s horami a přírodou.
Zelená také charakterizuje horskou polohu obce. Hvězda, růže a
lilie jsou symboly spojované s Ježíšem, Pannou Marií a sv. Annou.
Pes připomíná první doložený rod v křimovských dějinách – rod
pánů z Alamsdorfu, kteří měli ve svém erbu dva obdobné psy.
Barevnost pole a figury je inspirována řadou erbů dalších
historických vlastníků Křimova. Obecní prapor je obdobou znaku.
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Soňa Kališová - starostka obce
Vážení spoluobčané,
čtyřleté volební období končí a přichází čas se s vámi rozloučit. Za
pár dní svými hlasy rozhodnete o složení nového zastupitelstva
obce. O vaši přízeň se ucházejí kandidáti na dvou kandidátních listinách, je vaší výsadou rozhodnout, komu dáte svůj hlas. Věřím, že
budete vybírat uvážlivě a moudře.

A protože, když něco končí, se každý snaží o zhodnocení, i já bych

Na závěr mi dovolte popřát vám, aby vaše volba byla šťastná a

se ráda vrátila k tomu, co se povedlo a naopak, co považuji za ne-

moudrá, abyste dovedli rozeznat reálné možnosti od slibů modré-

úspěch. Určitě čtyři roky nejsou dost dlouhá doba na to, aby se da-

ho z nebe, aby zkušenosti zvítězily nad vzdušnými zámky, aby i

lo přemýšlet nad nějakými zásadními a velkými projekty, hlavně

nadále obce, ve kterých žijeme, vzkvétaly a rozvíjely se, a nestaly

kvůli nedostatku financí, ale ty drobnější se myslím povedly – byly

se pouhou prázdnou skořápkou.

dokončeny práce na kostele, na vnitřních prostorách, podařilo se

Přeji vám hodně štěstí, radosti a úspěchů ve vašem životě.

sehnat peníze i na varhany, které jsou jeho součástí a zároveň his-

Soňa Kališová

torickou památkou, kterých stále ubývá nejen kvůli nedostatku peněz, ale hlavně proto, že si mnozí myslí, že tato investice nic ne-

Lenka Loduhová

přináší. Bohužel se mýlí – nejenže budou varhany sloužit k oživení

Co se mi líbilo?

kulturního života v obci, ale co je důležitější – zachraňují se tím

Hlavně vyrovnaný rozpočet obce. I přes menší investice a splácení

kulturní hodnoty pro další generace. Ale to není zdaleka jediná

5mil. dluhu firmě APB Plzeň je rozpočet vyrovnaný. Stav obecní po-

památka, která si zasloužila naší pozornost, jsou zde i další, které

kladny je uspokojivý. Podařilo se nám vybudovat krásné dětské

na svoji šanci teprve čekají, například kaplička v Domině, která by

hřiště, nová střecha na budově obecního úřadu. Zachránit a zre-

nutně potřebovala nové dveře a okna.

konstruovat varhany, které jsou součástí opravovaného kostela sv.

Dětem zcela určitě udělalo a dělá radost dětské hřiště v Křimově,

Anny v Křimově. Poslední adventní koncert byl díky nim nezapo-

na které byla poskytnuta dotace z fondu Ústeckého kraje, samo-

menutelný. Kromě postupné rekonstrukce obecních bytů, bylo

zřejmě obec taky musela přidat svůj díl. Přála bych si, aby hrací

nutno opravit obecní sál. Podlaha v něm byla v havarijním stavu a

koutek měla každá z našich obcí, v některých se na realizaci místo

zdivo značně popraskané. I knihovna prošla drobnou změnou a

najde, ale jsou i takové, kde obecní pozemky nejsou. Pro sportovní

během chvilky se dá změnit na zaniklou obřadní síň.

aktivity dříve sloužilo hřiště na plážový volejbal v Krásné Lípě, jejíž

Nespočet rozmanitých kulturních akcí a výletů byl zajímavý a k vel-

občané mi mohou mít za zlé, že už svůj účel neplní. Ráda bych jim

ké spokojenosti všech zúčastněných. Úžasné byly pracovní dílnič-

slíbila, že to napravím, ale neslibuji, co nemohu ovlivnit, hlavně

ky, jak velikonoční tak vánoční, ale i výroba draků. Děti se při nich

proto, že hřiště leží v ochranném pásmu Českých drah a legalizace

naučily plno nových věcí a své výrobky si odnesly domů.

hřiště je nesnadná záležitost. Jednání s Českými drahami je běh na

Jako velké plus vidím, že se trochu daří investice a různé akce roz-

dlouhou trať. Ale vím, že multifunkční hřiště s umělým povrchem

dělovat i do okolních obcí a ne jen do Křimova. Líbí se mi, že vše

by přispělo k širšímu využívání tohoto sportoviště. Ten samý pro-

co se v obci buduje a opravuje, není na dluh, ale řádně a včas za-

blém má i obec Suchdol, kde se volejbalové hřiště nachází přímo

placeno a dle platných zákonů a předpisů. Nemůžu nezmínit práci

na drážním pozemku, tady jsou proto šance na oživení mizivé.

našeho pracovního týmu VPP, udělali velký kus práce v obci. A za

Výměnou střešní krytiny obecního úřadu, na kterou nám také při-

to jim patří díky.

spěl kraj, byla započata jeho rekonstrukce, kde se nejdříve vymě-

Co se mi nelíbilo?

nily

Zatím se nám nepodařilo opravit kanalizaci v Křimově a okolí ČOV

podlahy

na

chodbách

a

v restaurační

kuchyni,

poté

v kancelářích, a ačkoli to nebyl původní záměr, byla provedena

včetně jejího odvodnění.

celková rekonstrukce nosných trámů a podlahy na obecním sále.

Naše zastupitelstvo má být 7 členné, ale bohužel byly doby, kdy se

Tady se práce pomalu chýlí ke zdárnému konci a až bude vše ho-

nedokázali domluvit zastupitelé sami mezi sebou a docházelo k

tovo, určitě bude možno sál využívat i k většímu počtu aktivit než

prosazování zájmů jednotlivců. Snad se to do budoucna zlepší,

dosud. Tady bych ráda poděkovala zaměstnancům obecního úřa-

jsme moc malá obec na velké politické hádky. Měli bychom se

du, kteří odvedli obrovský kus práce při zmíněné rekonstrukci a ač

umět domluvit, na neshody zastupitelů mezi sebou vždy doplatí

v jistém směru laici, na svou práci mohou být hrdi. Stal se z nich

občané.

dobrý a spolehlivý tým, který se snažil svou každodenní prací

Loduhová Lenka

zlepšit prostředí, ve kterém tady žijeme.

Milada Votrubová

Mohla bych vyjmenovávat tisíce dalších drobných činností, kterými
jsme se snažili zvelebit naše obce, ale myslím, že to není potřeba.
Ten, kdo se zajímá o dění v našich obcích, ví, co se změnilo
k lepšímu. Ne vše se však podařilo uskutečnit nebo dodělat. A od
jaké rozdělané práce odcházíme – nepodařilo se zkolaudovat čistírnu odpadních vod a kanalizaci, to je velký problém, který čeká
na příští zastupitele. Víme, jaké nedostatky se musí vyřešit, jaké
závady odstranit, bohužel se nedostává času.
Zkušenosti ukazují, že jsme se vydali správnou cestou, obecní pokladna již nezeje prázdnotou, daří se snižovat dluhy, vymáhat nedoplatky, ale ještě není vyhráno. Následující období bude vyžadovat, aby zastupitelstvo bylo pracovité, aby bylo schopno i přes rozdílnost názorů se sjednotit, aby se jednotliví zastupitelé drželi slibu, že budou svůj mandát vykonávat svědomitě a v zájmu obce a
jejích občanů. Takové zastupitelstvo je potřeba.
Věřím v rovný předvolební boj a v poctivost všech kandidátů, že se
nepropůjčí k nekalým praktikám jednoho z minulých předvolebních
období.
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Zamyšlení nad uplynulým čtyřletým obdobím zastupitelů
v Křimově.
Přes všechny problémy, které nás provázely z počátku volebního
období, kdy jsme zůstali pouze v pěti členech, protože tři zastupitelé složili mandát, se nám podařilo uskutečnit mnoho, ke spokojenosti našich občanů v obcích Křimovska. Zejména bych zmínila:
Renovaci šesti obecních bytů a další se ještě opravují. Obecní srub
v Křimově je již zkolaudovaný a legální, sice jen jako sklad, ale
nemusí se zbourat. Dětské hřiště bylo otevřeno k radosti našich
dětí, a to za finančního přispění z fondu hejtmanky Ústeckého kraje. Neustále umořujeme dluh, který máme u APB Plzeň, již bude
splaceno 2 500 000,-. Podařila se rekonstrukce varhan v našem
kostele za finančního přispění dotace z projektu Program rozvoje
venkova ČR. Byla provedena kompletní oprava střechy na budově
obecního úřadu, s využitím dotace Krajského úřadu Ústeckého
kraje. Bylo vybudováno kontejnerového stání a obecní pergola
v obci Strážky. Daří se uskutečnit renovaci obecního sálu, nové
omítky, podlaha, podium, barový pult. Na obecní zakázky probíhají
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průhledná výběrová řízení. Příkladem zde může být např.: Těžba

byl zachráněn! Co já vzpomínám, vždycky dobrovolní hasiči hasili

v obecních lesích, s následnou obnovou lesního porostu a další

hospodu, ale to už je asi dávno.

práce s touto činností spojené. Máme rozjednané zakoupení budovy č. p. 66 Křimov – nádraží, která se bude rekonstruovat na obecní byty. Kupní cena je již stanovena na 400tisíc korun. Byly přidány
nové lampy veřejného osvětlení v Křimově, Krásné Lípa a ve Strážkách. Již je v jednání řešení v otázce omezení rychlosti projíždějících aut a kamionů. Výsledek hospodaření obce za rok za rok 2013
činí 2,339.595,97 Kč.
Abych jen neupozorňovala na klady, máme za sebou dost věcí,
které se nepovedly, či se stále nedaří dotáhnout do konce. Příkladem: Udržet funkční dobrovolný sbor hasičů v Křimově. Důvodem
je nedostatek členů. Nyní nám tuto službu zajišťuje Hora sv. Šebestiána za roční příspěvek 20 000,-Kč. Rozprodej či dražbu vybavení vráceného z restaurace Rafanda. Provedení kompletní opravy
ČOV

a kolaudaci části kanalizace v Křimově. Výstavba pro

kontejnerová stání v obcích Krásná Lípa, Domina, Celná, Křimov.
Stále se také nedaří, aby 100% občanů třídilo odpad. A myslím si,
že je důležité zajistit větší účast občanů na veřejných schůzích
zastupitelstva, při malé účasti je zkreslena informovanost občanů
Křimovska. A také vybudování dětského hřiště v Krásné Lípě.
Milada Votrubová

Co následovalo? Otevřely se místní atrakce. Chůdochození opravdu
není jen tak, chce to jen víc trénovat. Provazolezení, to byla pro
všechny hračka, neb chránili je čáry a máry. Vzduchovka, ta pálila
ránu za ránou, až se skoro nestačilo ládovat. Slepci ti lovili svým
chrupem sladkostí všemožných. Dobrotivý slon lapal svým chobotem létajících kroužků a veškeré dětské herní prvky místního hřiště
byli v neustálém obležení. Byl to pěkný cvrkot a stoly se prohýbaly
dobrotami. Kdosi donesl meloun, jiný koláče a buchty. Pražená kukuřice také přišla vhod a ani ovoce nechybělo. Buřtíky nedočkavě

Rozloučení s prázdninami

čekaly na zapálení ohně. Uvařený čaj s obrovským stanem, kam by

Velmi příjemnou akci připravily na poslední prázdninovou sobotu

ní přišli zkrátka. Počasí se vydařilo. Bylo výjimečně příjemné teplo

Křimovské matky, Jana Drakselová a Priscila Šiváková. Rozloučení
s prázdninami. Akce to byla pro
malé i velké děti. Nejvíce si ji však
považovali oni čerství „kornouti“.
To jsou ti kluci a holky, co poprvé

se mohli všichni schovat, kdyby třeba pršelo, tak ti snad jako jedia každý dal přednost osvěžující limonádě. Malí hasiči s místními
dětmi neustále nacvičovali hasební zásahy. Z povzdálí vše pozorovali místní znalci, spokojeně mudrovali a pojídali vynikající kančí
gulášek.

jdou do školy, pro ně to bylo nejen
faktické ukončení prázdnin, ale i
bezstarostného věku, každý je již
dlouho přeci varuje, co je čeká a co
nemine.
Již po příjezdu na hřiště v Křimově
se dal tušit příjemný a nevšední
zážitek. Potkal jsem tam skřítka!
Skřítka ušatého, sice trochu přerostlého, ale jinak dokonalého a
čarodějnice jsem se doopravdy lekl.
Po hřišti pobíhala všemožná malá, větší i velká strašidla, také jiné
přívětivější masky. Po kratičkém zahájení se však jako na potvoru
objevily plameny. Vzplála budova
obecního úřadu! To určitě ten protivný skřítek zrovinka celičký úřad
podpálil. Náhle se ozvaly hasičské
sirény. Byli to Spořičtí hasiči, jako
by něco tušili a byli na blízku.
Opravdovský oheň byl v mžiku zdolaný zásahem malých hasičů. Byla to
super podívaná, velitel požární jednotky, staršina hasičů, má omladinu
perfektně „vypérovanou“, nic jim
neodpustí! Připravuje je tím totiž na
skutečné požáry, kdy každá chyba
se krutě může vymstít. Obecní úřad
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Náhle se ozvalo. „Všichni děti ke
měééééé!“ Co se bude dít? Tázal
se každý. Snad na ráz se kolem
chýše trpasličí seběhla horda drobotiny. Každé dítko si vylosovalo
čísílko a po té následně docházelo
k losování cen všemožných. To byl
mumraj

neskutečný.

Cen

bylo

opravdu hodně a zde je nutno
chválit pořádající Křimovské matky. Ceny od sponzorů všemožných
získaly vlastní snahou. Ono vůbec
celá tato akce zaslouží si obdivu a

o mé inteligenci. Dohnal jsem mládežníky a už jsme si to zvesela
štrádovali dolů kopcem.
Houby na nás co chvíli vystrkovaly své klobouky a po chvíli jsme
byli již u torza staré lanovky, používané v době výstavby přehrady.
Tam přepadl nás kratičký deštík. Než děti pláštěnky oblékly, dopadla poslední kapka tohoto dne. Letmým průzkumem bylo zjištěno, že obslužná stezka původní lanovky je stále schůdná, jen zábradlíčko je již chatrnější. Bez větších obtíží jsme tedy došli až na
hráz. Bylo domluveno panu hráznému zavolat, však operátoři mobilních telefonů se kdysi zřejmě usnesli, že u přehrady signál nutný není a zde nastal maličký zádrhel. Chvilinku pobíhání
s přístrojem, než chytil jsem dvě čárky a pokus. „Volaný účastník je
nedostupný“. Zachránilo nás tedy jen číslo pevné linky domku
hrázného, jinak tam stojíme snad dodnes.
chvály. Krásně vše vymyšleno bylo a každému se tu líbilo. Prozradím, že i závěrečné překvapení bylo plánováno, jenže maličký problém zde nastal a ohňostroj se tedy nekonal. Do tmy totiž skoro
nikdo nevydržel, dítka místní odpaly nad vším tím prožitým příjemnou únavou.

Sponzoři této vydařené akce byli: Obec Křimov, H. Bošina, I. Mašková, Hasiči Spořice, Sev. doly, ČP, Hasiči Chomutov, GE MONEY
BANK

Pan Houf, sloužící na Křimovské přehradě již 24 let dorazil po
chvilce. „Již se na vás těším“ a umožnil nám vstup na korunu hráze,
stranou kam se běžný smrtelník hned tak nedostane. Jedny klíče
má totiž pouze on, a druhé údajně místní trpaslíci. Průvodní řeč,
měl umě nacvičenou. Dozvěděli jsme se mnohého zajímavého o
stavbě hráze, o konstrukci a technickém vybavení. Po té jsme vyrazili do útrob hráze. Všechny překvapily poměrně rozsáhlé vnitřní
prostory. Prostory vybavené povětšinou původním, ale stále funkčním zařízením, tajuplné chodby s potrubím, a všemožnými přístroji
hlídajícími vše, co je důležité u takovéto stavby sledovat. Točité

Výlet na přehradu

schodiště s více jak devadesáti schody nám náležitě zamotalo hla-

Výlet do útrob Křimovské přehrady byl opravdu zážitek. Nikdy

šit možnost jistého východiska z této zajímavé stavby. A náhle

jsem tam nebyl a je dobře, že se podařilo tuto exkurzi Okrašlovacímu spolku Klenovec zajistit. Třicet čtyři dychtivých
turistů si dalo tedy sraz na
dětském

hřišti

v Křimově.

Maličkou chvilku jsme posečkali na poslední opozdilce, byla provedena nutná
bezpečnostní

prezentace

požadovaná vedením Povodí
Ohře a mohlo se vyrazit. Šlo se pěšky, však je to na přehradu jen
kousek. Nejhorší úsek naší cesty nastal ještě v Křimově. Bylo nutno
přebrodit se nevábně vyhlížející a zapáchající zatopenou cestu pod
drážním viaduktem. „No s tím se musí něco udělat“ brbral každý,
kterému prosakovala podivná tekutina do bot. No nic, jdeme dál.
Nedočkavci natáhli krok. Omladina vpředu, jak jen je zbrzdit. „Počkejte, musíme se vrátit, já to popletl, termín máme až příští sobotu“ Všichni se vyděšeně zastavili a bylo vidět, jak někteří pochybují
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vu a nikdo v tu chvíli nevěděl, kde je. Jen plechové dveře dávaly tu-

jsme se ocitli dole

poškodil, tažné lano bývalo vyháknuté z vodících kol. Dělníci si

pod

Pan

mysleli, že je to dílem nějaké diverzní skupiny a imperialistického

po-

nepřítele, kterého v těch dobách viděli za každým stromem. Ná-

několik

rodní podnik tedy pro jistotu najal důchodce, aby po směně, přes

příhod, co kde a

noc staveniště hlídal. Pár dní se nic nedělo, až náhle jedné noci se

komu se kdy na

ze stavby začal šířit nějaký lomoz. Rozespalý hlídač nejdříve nere-

přehradě událo a

agoval, ale nedalo mu to a po chvíli se došoural k hlavní rozvodné

tato zajímavá ex-

skříni, otočil vypínačem, který sloužil k osvětlení celé stavby. A co

kurze byla u konce.

nevidí. Po stavbě pobíhají maličcí vousatí mužíčkové. Každý v ruce

Jakožto poděkování

lucerničku, někteří lopatičku či malinký krumpáček. Jedni rozkopá-

za umožnění prohlídky obdržel od nás dar. Pohádku „O trpaslících

vají pytle s cementem, jiní lámou topora krumpáčů a násady lopat.

a Křimovské přehradě“, sepsanou členy spolku našeho. Pohádka

Jeden takový krpatec pobíhá u nákladního vozu Praga V3S, vy-

byla přímo na místě také přečtena a pan hrázný děkoval se slovy

pouští naftu a pokouší se jí křesadlem zapálit. Naštěstí se mu ne-

„Tak to si nechám zarámovat“. Byl také udiven nad historickými fo-

daří.

tografiemi pocházející z výstavby jeho přehrady, které ještě neviděl

Strážný kouká, co to na lanovce tropí, jak se pidimužíci snaží sa-

a které doprovázely text naší pohádky.

motnou lanovku z vodících lan vyháknout. Vtom se ozvala ohlušu-

Někteří z nás se vydali nazpět kratší cestou, přímo na Suchdol a

jící rána, pocházela z místní dynamitky, kde se trpaslíci pokoušeli

my ostatní jsme vyrazili domů kolem strážského mlýna, tak jsme si

manipulovat s třaskavinou, což se některým stalo osudným, neboť

při plánování slíbili. Byla to příjemná procházka a skvělé sobotní

vše při výbuchu vylétlo do povětří. Trpaslíci se lekli, kopli do vrtule

odpoledne.

a byli ti tam. Země se po nich jakoby slehla. Všude pouze poničené

Nutno zde ještě jednou poděkovat panu hráznému, panu Houfovi

nářadí a značná škoda na majetku v socialistickém vlastnictví.

za vstřícný přístup k této akci, ale taktéž ředitelství podniku Povodí

Ráno, když dělníci přišli do práce, nevěřili vlastním očím. Co to tu

Ohře, které tuto zajímavou exkurzi svou ochotou umožnilo.

ten strážný celou noc dělal? Určitě večer nasával jak duha. Hlídač

hrází.

hrázný

ještě

vyprávěl

se však bránil, že vše co tu vidí, způsobili trpaslíci. Chlapi se smáli,
až se za břicho popadali. “Fando, ty už raději nepij!“ „Větší hovadinu jsme letos ještě neslyšeli.“
O všem se také doslechlo vedení stavby a milému důchodci důtku
udělilo a o prémie ho tím připravilo. Však hlídače potřebovali a jiného dědka zrovna neměli. Vše tedy snažil ututlal. Starý Fanda se

O trpaslících a přehradě Křimovské.
Tento příběh odehrál se v dobách, co místní ještě pamatují.
V dobách, kdy však lidé museli být velice opatrní, co kde na veřejnosti mohou říci.
I rozhodli na úřadě MěNV v Chomutově,
že z nutnosti zadržování povrchových
vod a nedostatku pitné vody pro obyvatele rozrůstajícího se města a vzkvétajícího průmyslu v rukách pracujícího lidu,
je nutno vystavět novou přehradu. Po
dohodě městské rady zadali Národnímu
podniku Ingstav Brno požadavek na výstavbu betonové hráze v údolí pod Kři-

nechtěl smířit s křivdou, že prý si vymýšlí. Přece ví, že zrovna tu

movem, na soutoku Křimovského a Menhartického potoka. V pr-

noc nepil a co na vlastní oči viděl. I nachystal ocelovou klec, do

votních plánech měla být hráz ještě o něco vyšší, ale z důvodu ne-

které umístil jako návnadu knedlo zelo vepřo od své ženy a láhev

stabilního podloží na straně jedné a záludné mezinárodní a eko-

plzeňský dvanáctky, kterou si z nedělního oběda od huby utrhl.

nomické situace na straně druhé vypadá tato přehrada tak, jak jí

Klec naklonil a zajistil dřevěným klacíkem, na který přivázal mo-

známe dodnes.

touz a past zatížil kameny, aby mu lapená kořist neunikla. Přišel

Než stavba započala, musely se nejdříve vykácet stromy v údolí.

večer a prduch Fanouš nachystaný se v úkrytu za kadibudkou, drže

Těžaři při této práci narazili v lese na pěšinku, která napříč toto

v ruce provázek, jež má past uvést do pohybu, číhal. Po chvíli už

údolí u „Špice“ protínala. Nevěnovali tomu pozornost. Takových

byla černo černá tma. Sova houkla. Liška štěkla. Žába kuňkla. Kde

lesních pěšin od zvěře tu bylo mnoho. Souběžně s přípravnými

se vzal, tu se vzal, malý mužíček z lesa na stavbu vyběhl, natahují-

pracemi také počala výstavba lanovky z údolí k železniční trati na

ce rypák, neb větřil dobrotu. Byl neopatrný. Fanda v úkrytu čeká,

hřebeni kopce. Stráň v tomto místě je velice prudká a samotná

provázek napnutý. Trpaslík v modré kazajce, ten neodolal a na

práce na výstavbě betonových pilířů pro lanovku byla náročná. Po

knedlo vepřo s pivkem si do klece se vrhnul. V tu chvilku Fanda

nějakém čase se náhle začaly dít zvláštní věci. Pořád se ztrácelo

bleskurychle škubnul provázkem a milý trpaslík uvězněný v kleci

nářadí, co se neztratilo, to poškozeno bylo. Překousané kabely

je. „Dostal jsem tě, ty potvoro diverzantská.“ Trpaslík ve sklopci

k míchačkám na několika místech. Každou noc i lanovku někdo
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skáče ze strany na stranu jak naštvaná opice. Krumpáčkem mydlí

Podíleli se také při přípravách odstřelů či některých jiných speciál-

kolem sebe jako smyslů zbavený a šíleně u toho řve.

ních zemních prací, což pro jejich hbitost a velikost bylo velmi do-

Tu noc se již žádný pidi-

konalé a úsporné opatření. Pouze u betonáží se neosvědčili.

mužík neobjevil.

Dohodou taktéž stvrzeno bylo, že po dostavbě Křimovské přehrady

Ráno, když chlapi přišli do

bude místním trpaslíkům povoleno přes hráz chodit. Cesta to pro

práce,

vlastním

ně byla v mnohém lepší. Nemuseli již pochodovat přes hluboké

očím. Co si to Fanouši ulo-

údolí. Z důvodu toho se zkrátila jejich cesta za zaměstnáním a ná-

vil za opičáka. Netvrď, že je

sledkem toho se zvýšila produktivita práce samotné až na 140

to ten záškodník. “Ano tak

procent. Je velmi pravděpodobné, že to nebylo asi zadarmo. Místní

to je on. Ten tu se svejma

lidé vědí, že nejeden úředník za to dostával nějaký ten drahý ká-

kámošema dělal tu neple-

men na přilepšenou, což však nelze dnes nikomu prokázat, natož

chu. Jak jsem ho chytil, tak

trpaslíkům. Jak jinak si však vysvětlíme, že si žili tak nad poměry.

ti ostatní se už neukázali.“

Ještě dnes pozdě k večeru jsou na hrázi vidět komíhavá světélka

Na základě tohoto zajiště-

kahanů, kterými si trpaslíci na cestu svítí. Na přehradu však nikdo

ného

povolaná

jiný nesmí! Branky na hrázi jsou přes den stále zamčené, ale brzy

skupina vyšetřovatelů státní

z rána a k večeru je slyšet chrastění klíčů, jež trpaslíci stále vlastní.

bezpečnosti uzavřela vyšet-

Proslýchá se, že několik Křimovských skřítků dodnes spolupracuje

řování

při kontrolách či údržbě tohoto vodního díla.

nevěřili

důkazu

těchto

událostí.

Z hanebných činů poškozující majetek pracujícího lidu, obvinila doposud trestně nestíhanou a bezúhonnou, úřadům
sice neznámou, ale záškodnickou skupinu trpasličích soudruhů.
I vyšlo najevo, že již zmíněná stezka v lese nebyla stezkou od zvěře vyšlapanou, ale že to byla cestička, jíž trpaslíci z lesů pod Křimovem chodívali přes údolí na „Miladu“ a dále do skal drahé kamení kopat. Trpaslíci měli obavu, že až voda zatopí údolí, budou
muset nové cestičky v prudkých stráních hledat. Což by pro ně
znamenalo mnohem delší cestu. Tím i způsobenou časovou ztrátu
a vyšší náklady na dopravu vytěženého, nežli tomu bylo doposud a
tím taktéž i snížení celkové pracovní výkonnosti.

Radek Bárta

Pohádku tuto věnuje přehradě Křimov darem Okrašlovací spolek Klenovec k
uctění díla tohoto a v dík k umožnění návštěvy útrob hráze přehrady Křimovské dne 23.8. LP2014
Radek Bárta & Petr Himmel
Foto historické zde použité, opravdu pochází ze stavby přehrady Křimovské
z doby odchytu místních trpaslíků, ti však využili svého nezadatelného práva
na ochranu osobnosti a nepřejí si v žádném případě zveřejnit svých podob.
Jakákoli podobnost tohoto příběhu s osobami živoucími je možná, však
pouze a zcela náhodná. Při stavbě tohoto díla nebylo nikterak ublíženo či jen
se posmíváno žádnému trpaslíkovi, skřítkovi či pidižvíkovi, natož pak nočnímu hlídači.
Historické foto ze stavby přehrady Křimov pořídil roku 1954 Bohumil Červený a pochází z www.geology.cz

LU3T2N94KO
Šifra z minulého občasníku má
jen jednoho úspěšného luštitele,
je jím K.Jánošíková ze Suchdola.
Jak na to je patrné z obrázku. Ahoj = každé třetí písmenko  Jak
jsem se, ale dozvěděl: „Mě tam vychází AHOJ, ale to bylo přeci posledně, to bude určitě něco jiného“ 
Uberu tedy na obtížnosti. Dnešní
šifra je velmi jednoduchá, ukrytá
je v číslech. Rozluštění opět zašlete formou SMS na tel. číslo
777960096. Prvním třem luštitelům odpovím a ti také obdrží odměnu. Nezapomeňte uvést své
jméno a obec! Malá nápověda: nutný dekodér je velmi rozšířen.
Občasník vydává obecní úřad
Křimov

Nastalé a trýznivé výslechy orgánů malého trpaslíka si neumíte
snad ani představit. Z nařízení socialistické vlády zřejmě i po do-

Adresa: Obecní úřad, Křimov 1
431 01 Chomutov 1

hodě s Moskvou, kde zkušeností mnohých s trpaslíky zajisté měli,
po čase uloveného trpaslíka eskorta VB odvezla zpět do lesů. Pustili ho s tím, nechť vzkáže vedení trpasličího spolku nutnost osobního setkání se zástupci strany a stavby v prostorech místního Národního výboru v Křimově u tamního kulatého stolu, kde proberou
vzniklou tuto prekérní situaci a hledat zde budou společně, jak
tento problém vyřešit.
Věřte nevěřte, trpaslíci na NV opravdu přišli a s vládními představiteli i místními úředníky našli řešení výhodné pro obě strany.
Trpaslíkům byla nabídnuta možnost tajné spolupráce při geologických průzkumech s tím, že nalezené drahokamy si s rozvíjející se
socialistickou republikou podělí hezky fifty-fifty.
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na e-mail.
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