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Občasník obcí Křimovska

Slovo starosty

Jen na úvod
Po více jak roční odmlce je na světě další číslo Občasníku obcí Křimovska. Snad se vám bude i tentokrát líbit. Musím se přiznat, moc
se mi nechtělo v pokračování tohoto plátku, jsem jaksi unavený,
ale lidé se na Občasník neustále ptali a tak jsem se nechal přesvědčit. Toto číslo, tedy bude jakýmsi ročním shrnutím událostí.
Jak dopadly volby do zastupitelstva obce, to všichni víte, o tom tedy pominu. Připravil jsem opět něco z historie a střípky současného dění.

Váţení spoluobčané, po dlouhé době se vám k rukám dostává nové
číslo Občasníku obcí Křimovska.
V dubnu došlo ke změně zastupitelstva a vedení obce. Všem, kteří
se účastnili voleb za všechny zvolené zastupitele, děkujeme.
Poslední číslo občasníku vyšlo v září 2014 a od té doby se v našich
obcích mnoho změnilo. Do funkce jsem nastoupil v dubnu. Mám
plno plánů a společně se zastupiteli chceme naplnit naše cíle,
hlavně ty, které máme ve volebním programu. Rychle jsem zjistil,
ţe všechno nejde udělat hned, ţe plno věcí je svázáno legislativou,

Petr Himmel

Historická fotografie
Kříţ u Třetího mlýna

administrativou, různými povoleními a hlavně penězi.
Proto budeme chtít hlavně vyuţít různých dotačních fondů, pokud
to půjde, protoţe tyto fondy jak národní, tak od EU se začínají
ztenčovat, jsou méně dostupné a hlavně finanční spoluúčast obce
bude čím dál tím větší. Dostupnost do roku 2020 stále je.
Jestli dovolíte, chtěl bych vás seznámit ještě jednou s akcemi, které
bychom chtěli do konce roku 2018 zrealizovat, nebo alespoň začít.
Z těch menších akcí, dokončit opravu kostela, napojit vodu do
obecního srubu, vybudovat zázemí pro pracovníky VPP se skladem
nářadí a materiálu, prořezat nebezpečné stromy, instalovat měřiče
rychlosti a uvítací tabule do Krásné Lípy, Dominy a Křímova, tedy
do obcí kolem bývalé silnice č. 7. Revitalizovat rybníček na návsi
v Krásné Lípě, dokončit opravu obecního rozhlasu, zkulturnit náves
v Křimově v prostoru u kostela a mnoho dalších věcí.
Z těch větších akcí nás čeká těţba dřeva a k tomu výsadba nových
stromečků, intenzifikace a modernizace ČOV v Křimově, oprava
kanalizace, rekonstrukce bytového domu na nádraţí v Křimově
č.p.66, zateplení a oprava fasády bytového domu č.p.36, taktéţ
opravu domu č.p.76.

Historickou fotografii pořídil dne 9.12.1928 profesor Chomutov-

Máme 3 pracovníky od úřadu práce v rámci VPP na práci v lese, ve

ského gymnázia, Ludwig Schellberger. Kříţ je v současnosti zazdě-

spolupráci s naším lesním správcem pracují na prořezávkách, úkli-

ný v korytě Křimovského potoka poblíţ soutoku Chomutovky a

du drobných polomů, bourání oplocenek atd.

Kameničky, kam jej nechal zazdít hrázný Křimovské přehrady, pan

Naši zaměstnanci v rámci VPP kromě údrţby a úklidu ve všech

Houf při úpravách vodního toku v roce

osadách, budou mít příští rok jako prioritu rekonstrukci bytového

2004. Kříţ tedy byl stavebními dělníky

domu na nádraţí, který nás bude stát mnoho sil. Samozřejmě do

tehdy znovu nalezen. Původně se na-

toho budou muset být zapojeny i externí firmy, protoţe ty stěţejní

cházel o něco výše proti proudu,

práce musí být hotovy do konce května příštího roku, na konci

zřejmě ho vzala velká voda a po té jiţ

prázdnin bychom jiţ chtěli byty předat nájemníkům.

nebyl k nalezení. Pravděpodobně se

Jak vidíte práce v obci je stále plno. Je mou prioritou, abychom

nejedná o smírčí kříţ, ale o pradávný

Vám poskytovali spolehlivé sluţby, a vy jste se mohli na obecní

hraniční kámen katastrů červenohrá-

úřad spolehnout. Se svými připomínkami a podněty se můţete

deckého a chomutovského panství.

obracet přímo na mě, na tel. čísle 724151129.

Nápis na kříţi HG GG 1660 byl zřejmě

Kontejnery na tříděný odpad máme v kaţdé obci, teď přidáme ješ-

vyryt později a vztahuje se k doposud

tě kontejnerové stání v Domině na Rafandě. Chtěl bych touto ces-

nezjištěné události.

tou na vás apelovat, abyste odpad skutečně třídili. V tomto ohledu

foto: Martin Valina

nejsme, v porovnání s jinými obcemi okresu, na tom nejlépe. PřiČíslo
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pomínám, ţe za správné třídění odpadu se nám vracejí nemalé pe-

vému trestu uniknout zachtělo. Však zimu letošní netroufla si za-

níze, které chceme vyuţít na vybudování kontejnerových boxů a ty

slat na lid Křimovský tak krutou. „Snad odpuštěno mi bude,“ po-

stávající postupně zastřešit.

myslela si. To znelíbilo se však místním exekuci. „Nazpět ji uvrh-

Z akcí, které ještě máme před sebou. 5. prosince proběhne na sále

něte, očistce ohněm zde zapotřebí jest!“ I stalo se, čarodějnice vr-

v Křimově Mikulášská besídka, kde se kaţdé dítě, doufejme, dočká

ţena zpět do spárů ţhavých jazyků byla a zábava místní dále po-

svého balíčku. Vyvrcholením vánočních akcí bude 20. prosince tra-

kračovala.

diční Adventní koncert. Zazní Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby
v podání Ţenského komorního sboru Jirkov, Collegium hortensis
z Teplic a Pěveckého sboru s orchestrem ZUŠ z Klášterce nad Ohří,
kostelní varhany se rozezní rukou Jana Zástěry.
A protoţe toto číslo občasníku je v letošním roce první a zároveň
poslední a blíţí se čas vánoční a konec roku, chtěl bych vám za zastupitele a celý obecní úřad popřát vše nejlepší do roku 2016.
Milan Váňa, starosta.

Valentinský ples

15. února

Nemohu, jaksi opomenou, ţe vzhledem k politické situaci a pozastavení veškerých obecních financí nebylo v lednu moţné pořádat
obecní ples. Aby lidé o tuto tradiční a oblíbenou kratochvíli nepřišli, organizace této akce se chopilo Občanské sdruţení Klenovec a
„Valentinský ples“ uspořádalo. Byla přizvána skvělá hudební skupina Úlet, která svým uměním bavila přítomné, aţ
do ranních hodin. Sál byl
zcela zaplněn a zábava po
celý večer vynikající.
Tradiční

občerstvení

i

hodnotná tombola taktéţ
nechyběla.
členům

Děkuji
a

tímto

příznivcům

sdruţení, kteří se na této

„Kdo dokáţe vylézt na májku, bude hrdinou dnešního dne a navíc
má nahoře připravenou odměnu.“ I několik borců tedy hrdě nastoupilo. Nejdříve několik neúspěšných pokusů z řad omladiny
místní, kdy teprve třináctiletá Marcelka byla oním nejzdatnějším
lezcem. Po té nastoupila kategorie borců kolem dvaceti. První lezec
opravdu nadějný byl, jen kdyby předcházející noc tolik nehýřil, zajisté úspěchu by oslavil. Druhý odváţlivec stylem opičáka či lovce
kokosových ořechů se v úctyhodném čase několika sekund, aţ na
vrchol, do koruny statné májky, vyškrábal. Časoměřič byl z toho
tak vykulen, ţe stopky ani nestačil zmáčknout. Ještě jednou tedy
gratulace mladému Jiřímu Hejdukovi.
Kdo nechtěl čekat na opečení buřtíku na hranici, či komu se nechtělo, mohl si pochutnat na této lahůdce z udírny obecního srubu.
Zde byly připraveny i nápoje a jiné

akci podíleli a také všem sponzorům, kteří svým darem pomohli

poţivatiny, k podobné akci se ho-

tuto akci uspořádat.

Sabat čarodějnic

dící.
Na hřišti se malí čarodějníci vrhali

30. dubna

do různých soutěţí, za jejichţ

Pálení čarodějnic na Křimovsku, se jako kaţdý rok i letos uskuteč-

splnění, nějakou tu dobrůdku či

nilo. Tentokrát padla volba pořádající obce přímo na Křimov. Dav

malý dárek obdrţeli. Ti co zvládli

zvědavců tedy sešel se na

veškeré soutěţe, moţná si jen

dětském hřišti. Zahájení by-

maličko odpočinuli a uţ zase do-

lo maličko pozdrţeno deš-

váděli na dětském hřišti, kde

těm, který tento den vznikl,

atrakce byly v neustálém obleţe-

to jak přilétající čarodějnice
protrhaly

svými

ní. Tolik dětí hřiště Křimovské ne-

košťaty

vídá kaţdý den a bylo náleţitě hr-

mraky na obloze. Sletělo se

dé, ţe mohlo vykouzlit mnoho

celé hejno malých čaroděj-

dětských úsměvů.

nic v doprovodu těch mnohem zkušenějších jeţibab. Dokonce bylo moţno spatřit i malé čarodějníky, kteří se svými křivými nosy, rozcuchanými vlasy a bradavicemi taktéţ nenechali zahanbit.
Všeho dění se ujal náš nový pan starosta, který ponejprv ocenil ty
nejlepší z oněch těch všech nejprapodivněnších stvořeních, které
se na dnešní sabat slétly. Nejpříšernějšího vybráno bylo a drobných
cen předáno a jiţ pokračovalo se v dalším programu. Hranice úpalná jiţ zaţehnuta, leč nedokonale přikurtovaná ţenština hříšná, jiţ
po prvním vyšlehnutí plamenů uvolnila se ze svých pout a snad jen
maličko nadýchána kouřem se k zemi skácela. Babě se spravedlič. 6/2015
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Opodál se opět něco děje! To celá
tlupa místních siláků, pustila se do svého měření sil. Ba ne, neprali
se. Také soutěţili. Měřili své síly v hodu kládou, štípání špalků a v
jiných chlapských dovednostech. Občas se přidali i malí chlapci, ale
to víte, konkurovat nemohli. A tak statní chlapi, neţli by se čarodějkám věnovali, raději v hloučku své turnaje pořádali. Ceny zde
byli velmi hodnotné. Čarodějnicím, těm bylo to i jaksi líto, ţe do
party je siláci neberou, ale zase si mohly v klidu poklábosit a vše to
babské zdrbnout. Sabat, ten je jednou za rok, tak proč to všechno
neprodrbat.

Ti mladší se postupně vytráceli, v pořadí v jakém únavou padali,
povětšinou v doprovodu svých čarodějnických ochránkyň.
Srub se plnil znavenými borci, kde svá rozpálená hrdla, aţ dlouho
do noci chladili.
Však májku je nutno do svítání hlídat!

Uctění památky

8.května
Na věčnou paměť těm, kteří bojovali a umírali za svobodu národa. Pietní akt,
uctění památky bojovníků
za svobodu a konce Druhé
světové války proběhlo u
pomníku

Obětem

druhé

světové války v Domině za
účasti starosty a zastupitelů obce. Akce se zúčastnil také mjr.v.v. Beneš Vraný za Český svaz
bojovníků za svobodu, zástupci Československé obce legionářské
v čele s plk.v.v. Rostislavem Lysoněkem, a čelní představitelé Chomutovské ČSSD.

Po setmění byl kostel osvícen pouze svíčkami. Kdo toto nezaţil, o
mnohé přišel. Bylo to poutavé, příjemné a trochu strašidelné.
Zazněl zpěv i noční hra na flétnu. Také bylo pořízeno mnoho
mavých fotografií, jen nahrávka varhanního koncertu se nezdařila.
Špatně jsem nastavil nahrávací zařízení a zachycená hudba je tak
nepříjemně potichu. Celou akci hodnotím jako vydařenou a jiţ
jsme zahájili přípravy na další ročník.
O našem kostele se jiţ povídá po širokém okolí a je dobře, ţe při-

Noc kostelů

táhne mnohé návštěvníky.

29.května

Den respektive, noc otevřených dveří do kostelů na celém světě. To
byla výzva pro místní Občanské sdruţení Klenovec a Křimovský
kostel do této akce zapojilo. Akci předcházelo
souhlasu a jednání se
starostou a farářem, který má náš kostel ve své
diecézi, panem Hegrem,
Sice

moţná

namítnete.

„Kostel je náš, proč do
toho tahat faráře, co mu
je do toho.“ Kostel je obecní, však akci pořádala Litoměřická diecéze, pro zapojení kostela do akce, bylo nutno toto podstoupit.

Tradiční Adventní koncert se koná 20. prosince 2015 od 15 hodin.
Zazní Česká mše vánoční, Jakuba Jana Ryby.
Představí se: Ţenský komorní sbor Jirkov a Collegium hortensis z
Teplic, Pěvecký sbor a orchestr ZUŠ Klášterec nad Ohří
varhany rozezní se rukou Jana Zástěry.

Rybářské závody

30. května
K příleţitosti dne dětí,

Na osmou hodinu, bylo vše připraveno. Členové spolku nastudovali

obec Křimov uspořádala

mnohé o historii kostela, to kdyby některý návštěvník zájem proje-

pro své děti závody v

vil. Připravena byla výstava historických fotografií okolí, napečeno

chytání ryb. Do rybníka

bylo dobrot a kávy i čaje navařeno. Pan Noţina, který provedl zda-

prastaré Křimovské to-

řilou rekonstrukci varhan, byl také o této akci informován a dopo-

várny, továrny na úpravu

ručil pro tento večer varhaníka, pana MgA. Martina Moudrého. Var-

lnu, bylo nasazeno na

hany, náš jedinečný historický nástroj musí hrát, a podobné akce k

stovku pstruhů. Rybník

tomu přímo vybízejí. Součástí příprav bylo také přezkoušení
funkčnosti tohoto nástroje, zda je vše v pořádku a zda se nerozladily. Povaţte, toto jsem provedl já osobně. Ne, nerozumím tomu,
vše probíhalo telefonicky na dálku s panem Noţinou. Uţ vím co je
komorní C, pedály i rejstřík, poněvadţ jsem za něj tahal a vím také,
jak je těţké utlačit několik kláves varhan, aby zazněla melodie. To
aţ se paní hospodská ptala, co se to tam děje.
Návštěvníků přišlo na šedesát. Místních i ze města, ale i třeba z
Kadaně a ze sousedního Německa. Atmosféra byla sváteční.

Po

zdařilém koncertě nastala prohlídka kostela i povídání se zájemci o
historii místa. Několika zvědavcům byla umoţněna návštěva zvonice, neb nevěřili, ţe Křimovský kostel původní zvon pořád má. Má
zvon a má také hodinový stroj, který by si moţná zaslouţil bliţšího
zájmu.

je

udrţovaný

a

hráze

pevné, tudíţ k podobnému klání přímo vyzývá. Tak tedy, setkání
malých rybářů. Tento den, pošmurného a deštivého počasí, kdy se
i neuvěřitelně ochladilo, snad odradilo mnoho malých rybářů. Ti co
nepřišli, však velkou chybu udělali. Bylo to skvělé dopoledne. Malí
rybaříci pod pečlivou instruktáţí dospěláků mnohdy tahali jednoho
pstruha za druhým a saky se náramně plnily. Nejlepší místo, to bylo na hrázi a tam ryby opravdu brali, to obsadili strategicky zkušení znalci rybářského řemesla. Kdo chtěl, mohl si rybičku hned připravit na grilu, či si ji mohl odnést domů.
Kaţdičká ulovená rybka byla okamţitě změřena a míry se sčítaly k
účelu vyhlášení výsledků. Takţe, nejlepší rybář nachytal přes dva
metry pstruhů. Myslím si, ţe stačilo pouze hodnotit počty uloveného, ale coţ. Vyhlášení výsledků tak probíhalo poměrně zdlouhavě,
a malí závodníci tak byli maličko netrpělivý. Ale dočkali se. Hod-
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notné výhry pro první účastníky v podobě opravdových rybářských
pohárů soutěţních tedy rozdáno spravedlivě bylo a nejen závodníci
se těšily uznání a na dobrou pochoutku.

Merenda

27. června

Merendu, tedy taneční zábavu uspořádalo Občanské sdruţení Klenovec. K dobré náladě tento den přispěla „Malá kapela z Chomutova“. Byl to příjemný a veselý večer, jen sál byl jaksi poloprázdný. Je
to škoda. Nejen prací je ţiv člověk a zábava je nedílnou součástí
ţivota lidského. Přítomným však nedostatek lidu na sále pramálo
vadil, bylo tak alespoň víc místa na parketě. Prý byla malá účast
zapříčiněna špatně zvoleným termínem, prý před výplatou. Ale toto
se mi nějak nechce věřit.

Citát:
„"Kdyţ kaţdý moudřejší ustoupí, potom si hlupáci budou dělat, co
se jim zachce."
Neznámý autor

Oslavy začátku prázdnin

26. června

K příleţitosti ukončení školního roku byla na dětském hřišti v Křimově připravena akce pro naše děti.
Akce podařená, kdy dominoval skákací

Sportovní odpoledne 18. července
V Křimově se na děti nezapomíná a pravidelně se připravují oslavy
dětského dne, ale i jiné akce. Tento den pro mládeţ bylo připraveno prázdninové odpoledne s nepřeberným mnoţstvím atrakcí

hrad, ale ani ostatní soutěţe a atrakce
nezůstaly stranou. Připraveno bylo také
malování na obličej, čehoţ bylo velmi
vyuţíváno, a po chvilce rodiče nemohli
své děti mnohdy poznat. Velice oblíbená střelba ze vzduchovky, také měla
mnoho zájemců. Je skvělé pozorovat
třeba pětileté dítko, jak se snaţí těţkou
a obrovskou flintu udrţet a zamířit.
Moţná, kdyby toho dne neleţeli na
měkké podloţce, nastříleli by mnohem víc těch svých desítek. Naše
děti mají mnohdy mnoho energie a tento den si ji opravdu mohli
vybít.

sportovního zaměření. Všemoţné běţecké soutěţe různého provedení, slalom mezi kuţelkami. Párový běh na lyţích, či po slepu.
Skoky do dálky, výšky i trampolína, která se opravdu líbila. Trampolínu zakoupila obec pro podobné příleţitosti. Premiéru na dětském hřišti, měla jiţ na konci školního roku. Bylo uvaţováno o její
trvalé instalaci na dětském hřišti, ale z důvodu moţného odcizení
či vandalismu, se tato myšlenka
zavrhla a bude vyuţívána jen na
organizovaných akcí. Pro tento
den byly zapůjčeny také profesionální herní prvky, které se
všem účastníkům líbily a byly
hojně vyuţívány. Děti se jich
nemohly nabaţit a mnohdy je
startovali i několikrát. Mnozí si
vyzkoušeli i nově instalovaný
venkovní pingpongový stůl, který byl léta zarostlý na přilehlém
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pozemku. Je dobře, ţe se opět hrdě hlásí svému účelu.

běhů. Stala se patronem Krušných

Do soutěţí, kterých zde bylo tento den opravdu bezpočet, se za-

hor a byla tento večer dokonce i

pojilo mnoho organizátorů, za coţ jim díky a za coţ si vyslouţili

přítomna. V kostýmu a ve své

příjemný pocit dobře povedeného. Nutno také poděkovat obecním

zbroji vybírala vstupné. 

zaměstnancům, kteří se rádi a ochotně zapojují do příprav podob-

Hlavní film, byl jakýmsi průřezem a

ných akcí.

shrnutím

Neplánovanou atrakcí této akce byl příjezd příznivců vojenské his-

filmu o Marcebille. Měl nejen nalá-

torie se svými stařičkými vojenskými vozidly, kteří se zastavili

kat diváky na tento připravovaný

v Křimově na večeři při své cestě kamsi na sraz vojenské techniky.

film, ale i pomoci rozvést celý pří-

natáčení

celovečerního

běh. Děj filmu se neustále vyvíjí, to
jak autor získává nové a nové informace o této bájné postavě.
Promítané filmy byly prokládány
diskuzí nad jevy tajemnými a také
autorským čtením pověstí mé maličkosti. Bylo velmi příjemné sledovat diváky a posluchače hltajících oněch příběhů. Pověst o tajemné Marcebille jste si mohli přečíst v jednom z předcházejících
vydání našeho občasníku.
Předpokládané dvě hodinky se protáhly na
hodiny tři, coţ nikomu
v sále nevadilo. Večer
to byl podařený, skvělý,
Po kratičké domluvě ochotně povozili naší omladinu v nádherných

ţe prý trochu strašidel-

amerických veteránech. Dětem zářili oči, a to nejen klukům, ale i

ný.

děvčata byla jako u vytrţení. Za tento nevšední záţitek byli řidiči
odměněni dětskými úsměvy a limonádou, neb řidič přeci pivo
smí. Počasí přálo a nikomu se nechtělo domů.

Dýňování

31. října

Další povedená akcička pro pobavení našich dětí se také vydařila.

Dračí dílna 25. září

V obecním srubu jsme dlabali dýně! Strašidelný svátek Helowen tak

V obecním srubu se sešli všichni, kdo si jsou vědomi důleţitosti

tento den dorazil i do Křimova. Fotografie je však z minulého roku,

tradice pouštění draků. Nastal totiţ podzim a k tomu takováto kra-

kdy se tato akce uskutečnila poprvé.

tochvíle

patří.

Takového

O Helowenu, kaţdý jiţ zajisté někdy sly-

draka, je nejlépe vyrobit si

šel. Je to den strašidel! Prý pochází

totiţ vlastnoručně. To je

z Ameriky, ale není tomu tak. Jedná se

pak

očekávání,

vlastně o přeţívající svátek „Samhain“,

kdyţ se jde prvně na kopec

kdy Keltové slavili konec ţní a příchod

vyzkoušet.

zimy, té temnější části roku. Původně

napětí

a

Poletí,

či

letí? Je zvolená konstrukce

Keltové vydlabávali brukev vodnice.

Do

ta pravá, a kdyţ ano, a

Ameriky

aţ

roba se zdařila a drákula se

v průběhu 19. století, kde se také začaly

rozletí, jak vysoko poletí?

dlabat dýně.

se

Hellowen

rozšířil,

Výroba draků se tento den zdařila. Kam se hrabou ti komerční

Do českých zemí se tradice z dob Keltů

litoví nelétavci. Součástí akce, však mělo být také společné pouště-

přenesla obdobným způsobem. Většina z nás si zajisté vzpomene

ní dračích výtvorů. Třeba na druhý den, na kopci Klenovci.

na dobu kdy, se sklízela řepa. Ano, my jsme jako malí dlabávali

S ohýnkem a pečenými brambory. S cenou za nejkrásnějšího

strašidelné ksichtíky z řepy a babičky nám z vydlabaného ještě va-

noručně vyrobeného draka, s cenou za nejvýše letícího. To jen pro

řily sirup.

zamyšlení organizátorů.

Filmový a diskusní večer 10. října

Obecní zabíjačka
Dne 13. a 14. Listopadu se v Křimovské re-

„Hledá se Marcebilla“, zněl název filmového a diskusního večera,

stauraci zabíjelo prasátko. No, to by si

kulturologa, filmaře, reţiséra, spisovatele, fotografa a hlavně vel-

moţná tento den mohl i leckdo myslet. Sto-

kého krušnohorce pana Petra Mikšíčka. Byly promítány dokumenty

ly se opravdu prohýbaly pod jitrnicemi, tla-

a filmy s krušnohorskou tématikou z jeho tvorby a celičký večer byl

čenkami, jelity a jinými zabijačkovými dob-

směřovaný k místním pověstem, kde jedou z oněch mytických po-

rotami. Ale to prase se nezabíjelo zde, neb

stav našeho kraje je právě Marcebilla. Dobrý, či zlý duch to kruš-

to nejde, leč je to skoro trestný čin, protoţe

nohoří, která zahalena častou mlhou, poslouchá všemoţných pří-

nám to evropští úředníci zřejmě záviděli a
tak nám to zakázali. To kuliva té oné le-

č. 6/2015
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gislativě. Je to smutné, ale opravdovou obecní zabijačku, uţ asi ni-

Omladina se skvěle bavila, ti postarší taktéţ. Bylo vybráno dvou

kdo nikdy nezaţije. Materiál na výrobu všemoţného byl tedy za-

nejlepších tanečních párů večera, s tím, ţe v následujícím tanci bu-

koupen, ale výrobky byly připraveny místním mistrem řeznického

de vyhodnoceno nejelegantnějších tanečníků. No, a světe div se!

řemesla, panem Ralbovským. Přítomní si alespoň mohli myslet, ţe

Jeden z nominovaných párů další soutěţení vzdal. „Netroufneme si

slyšeli to prase kvičet, a ţe cítí, jak na plotně se škvarky škvaří.

konkurovat tak znamenitému tanečnímu páru jako jsou pan a paní

Restaurace praskala ve švech. No ono se s tím tak malinko i počí-

Solnařovi, vítězství patří tedy těmto skvělým tanečníkům“.

talo a „zabijačka“ tedy probíhala po dva dny. V pátek a v sobotu.
Lidí bylo všude plno a jedlo se, zpívalo a pilo.

Taneční zábava

Senior koutek
Dnes jen ve zkratce vzpomenu tradiční setkávání penzistů, které

31. října

pořádá Mikroregion st. Sebastian. Setkání obyvatel okolních obcí

Obec uspořádala taneční zábavu. Celým večerem provázela paní Ji-

důchodového věku, často prokládané kulturním programem a sou-

řina Modrianská, která

těţemi. Neumím popsat atmosféru těchto akcí, neb do důchodu

vše pojala ve stylu re-

mám daleko a ještě s nimi tedy nesmím. Zde na tomto místě pro-

kreací ROH a snad i

sím těch, kteří na tyto akce jezdí, zda by vţdy nesepsali několik

filmu „Ece Homo Ho-

málo řádků o průběhu setkání, do našeho občasníku, ale také tře-

molka“ z dob dávno

ba na internetové stránky pořádajícího. V některých minulých

minulých. Byly připra-

číslech občasníku jste si jiţ mohli přečíst příspěvků paní H. Lodu-

veny soutěţe nejen pro

hové.

páry. Tento večer zde

Jednou z letošních akcí pořádanou mikroregionem bylo sportovní

snad chyběla jiţ jen

odpoledne ve Výsluní Jindřichova Ves, kterého se zúčastnilo na sto

skokanská laťka. Co je ale důleţité, přítomní se velmi bavili a

seniorů. Připravené disciplíny byly mnohdy náročné. Příkladem

dlouhé přestávky mezi hraním vystupující hudební skupiny Flash

horská chůze s hůlkami a hod petanquovými koulemi, biatlon či

Dance tak příjemně vyplnili. Mezi hosty se totiţ počalo šuškat, ţe

dovednostní štafeta a také hod oštěpem do dálky. Jako nejlepší by-

muzika dnes jistě hraje na i zábavě někde ve vedlejší vsi, to jak by-

lo vyhodnoceno druţstvo z obce Místo. Byla zde také připravena

ly ty pauzy dlouhé. Skvělé náladě přispěly nejen lahve vínka vyhrá-

prezentace výrobků ulehčujících seniorům stáří. Přítomná zdravot-

vané v soutěţích. Problém také nastal, a tím byla porucha výčepní-

ní sestřička také zájemcům měřila tlak a hladinu cukru v krvi, če-

ho zařízení sálu, pivního moku chtiví tak museli pro svůj oblíbený

hoţ bylo hojně vyuţíváno. Událo se dne 6. Srpna.

nápoj o patro níţe. Stroj měl tento večer premiéru po servisním

Poslední akcí a to 19. Listopadu bylo setkání v Jirkově se zpěvákem

zásahu, který se zřejmě nezdařil. Byla to však jediná nepříjemnost

Jiřím Halekalem. Jak vše probíhalo,

tohoto večera.

nám

přiblíţila

paní

A.

Stiborová

z Orasína, za coţ ji tímto velmi děkuji.
Včerejší setkání seniorů " U dubu" v
Jirkově, bylo velice dobře připravené a
pořad zpěváka Jiřího Helekala rozezpíval a roztleskal celý zaplněný sál.
Hudební "PECKY" našeho mládí. Písničky divadla Semafor, trampské písně i moravské lidové, to vše rozproudilo krásnou zábavu čtvrtečního odpoledne. Pohoštění jako vţdy bylo perfektní a tak musím velmi poděkovat všem organizátorům, kuchařům, a personálu za perfektní
odpoledne.

Veřejná sbírka
Obecní úřad v Křimově zřídil transparentní
účet na pomoc paní Šárce Jirsové z obce
Suchdol, které poţár a následné hašení
poţáru poničili část rodinného domu,
ve kterém ţije se svými dcerami. Prosím,
pomozte, jakoukoliv částkou, aby rodina
mohla v domě i nadále důstojně ţít.
Děkujeme
Fio banka, a.s. 2400883286/2010
Stav účtu můţete zjistit na internetové stránce:
http://www.fio.cz/bankovni-sluzby/bankovni-ucty/transparentniucet/vypis-transparentnich-uctu zadáním čísla účtu.
Obec rodinu podpořila finanční částkou ve výši 5o tis. Kč.
č. 6/2015
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Vánoční dílnička

28. Listopadu

Nastala doba Vánoční, čas Adventu, čas, ke kterému patří mnoho
tradic. Tradiční Vánoční výzdobu si přišlo na sál obecního
vlastnoručně zhotovit mnoho
místních a tím nemyslím jen
dětí. Vznikaly zde opravdové
skvosty. Vánoční věnce, svíce i
všemoţné ozdoby, ať pro zavěšení na stromek či ozdobení
dveří nebo slavnostního stolu. Součástí bylo také zdobení Vánočního stromečku, který poslouţí nejen k výzdobě sálu 5. Prosince pro
Mikuláše, ale i kostela, 20. Prosince po dobu konání Adventního
koncertu. Letos poprvé byl také instalován osvícený Vánoční strom
v kaţdé vesnici na Křimovsku.

Znění této šifry naleznete v příštím čísle, spolu se jmény úspěšných
luštitelů. Soutěţit můţou všichni obyvatelé i rekreanti našich obcí
včetně zaměstnanců úřadu. 

QWEXGRTZXRUIOXAPASXTDFGXUGHJXLKLMXUYXCXJVBNXI
Malá nápověda. Hledejte jen jedno slovo sloţené z osmi písmen.
Šifru z minulého čísla nerozluštil nikdo, nebo ano a jen se neozval?
Způsob luštění, ale dnes neprozradím a podobný kód připravím do
některého z dalších vydání občasníku.

Mňam Ham
Protoţe opět nastává čas vánoc a sním nepřeberné mnoţství tradic,
dovolím si otisknout pradávný vánoční jídelníček Krušnohorských
obyvatel.
Tradiční Štědrý večer v Krušných horách
„Devatero“ bývala tradiční kombinace pokrmů, které byly mnohdy
spojeny s mytologickými symboly. Tato tradice se dodrţovala
v selských, hornických a dokonce i v měšťanských kuchyní a dnes
znovu oţívá. Dokonce i v době hladomoru lidé šetřili a vytvářeli si
zásoby na štědrovečerní večeři. Sloţení a pořadí podávaných pokrmů a produktů se v jednotlivých obcích či rodinách lišil, ale vţdy
se dbalo na to, aby byl dodrţen symbolický počet devíti chodů.
Christian Gottob Wild, v roce 1809 popsal krušnohorský vánoční
čas a zanechal nám také historický recept na „devatero“
-

Klobása nebo vepřová pečeně s čočkou, čočka měla zajistit
v následujícím roce dostatek peněz

-

Sleď s jablečným salátem

-

Krupicová, kroupová nebo jáhlová kaše, aby nedošly peníze

-

Podmáslí, aby nikoho nebolela hlava, nebo ţemle namočené
v mléce, aby krajky zůstaly bílé

Nevím, jak dopadlo slavnostní rozsvícení stromku v Křimově, protoţe jsem tam být nemohl, protoţe bych se musel rozpůlit, ale
vím, jak skvělé bylo rozsvícení Vánočního stromu ve Stráţkách. Ší-

-

rový salát
-

Zelí na sladko, aby šla špatná práce lépe od ruky, nebo zelí
kysané s pečení nebo klobásou, ale také kapr, skopové maso a

lená sněhová vánice předcházela přípravám. Místní se domluvili na
pátou hodinu a já počítal s tím, ţe se v této slotě nedostaví nikdo.

Salát z červené řepy pro červená líčka, nebo zelný či brambo-

bílé zelí
-

Knedlíky, aby se do domácnosti přikutálelo dost tolarů

-

Sušené houby, v kyselém nálevu nebo dušené

ho tento den i koledy zazněly. V obecní pergole se sešla většina

-

Pečené švestky

místních. Byla tu zima, ale bylo to prima.

Kapr pečený na pivu

Nevím, jestli lidé zatouţili po jen setkání, nebo se nechali zlákat
svařeným vínkem, či je přilákal opravdu Vánoční stromek, u které-

200 g másla
500 ml piva 12°
hladká mouka
3 strouţky česneku
sladká mletá paprika
sůl
Kapra vykuchejte a naporcujte. Kaţdou porci potřete česnekem rozetřeným se solí. Mouku dobře promíchejte s mletou paprikou a
obalte v ní jednotlivé kousky masa. Pekáček vytřete máslem, naskládejte do něj porce ryby kůţí nahoru, poklaďte je hojně plátky
másla a vše zalijte pivem. Vloţte do trouby vyhřáté na 200°C, po
chvíli teplotu sniţte na 180 °C a kapra upečte doměkka. Podávejte
s pečenými bramborami a čerstvým salátem.

Historie obcí
LU3TEN94KO
Tajenku šifry zašlete formou SMS na tel. číslo 777960096. Prvním
třem úspěšným odpovím a ti obdrţí odměnu. Odpověď očekávejte
jen při správném vyluštění. Nezapomeňte uvést své jméno a obec!
č. 6/2015
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Počínaje tímto číslem se v Občasníku dočtete souhrnné informace
o historii našich obcí, a to nejen těch současných, ale i těch jiţ zaniklých. V katastru Křimova se jich nachází devět. Nemůţete se
stále dopočítat? Vyčkejte tedy do konce tohoto seriálu, který závěrem přinese jistou velice málo známou zajímavost. Nechte se pře-

kvapit. Pouţiji doslovné texty, jak je sepsala dlouholetá pracovnice

Hlavním zaměstnáním obyvatel bylo obdělávání půdy a chov do-

Chomutovského muzea, paní Zdena Bitnerová, ale i jiné autory.

bytka. Farou patřila ves ke Křimovu, školou a poštou k Domině.

Zdroj bude vţdy uveden.

Roku 1857 postavila obec místní kapli, ve které se ale pravidelné

Krásná Lípa

bohosluţby nekonaly. Kaple jiţ nestojí, nikdo si (údajně) nepamatuje, kdy byla zbořena.
Kdyţ se vesnice Krásná Lípa stala roku 1850 samostatnou obcí,
zdejší statek patřil Chomutovu.
Odsunem němců se vesnice téměř vylidnila a jiţ se ji nepodařilo
plně dosídlit.
K začátku 50. Let se váţe jedna příhoda, na kterou pamětníci
dodnes rádi vzpomínají. V zatáčce ţeleznice u Krásné Lípy vykolejily dva vagóny, vezoucí do bývalé Kallovy továrny mraţené ryby a
bílý plech. Všechny vesnice byly dlouho zásobeny rybami a také

Krásná Lípa německy Schönlind, od roku 1960 část obce Domina

leckterá střecha zářila novou krytinou.

od 1.1.1963 součást Křimova, leţí v nadmořské výšce 595m na

V posledních letech se to zde dost změnilo. Bývalá prodejna jedno-

tzv. „Krásnolipské výšině“, odkud je krásný pohled do údolí. Jméno

ty je zavřená, protoţe objekt změnil majitele. Také „turistický ruch“

dostala osada podle krásné lípy, která tam stála v době stavby prv-

se Krásné Lípě nevyhnul a okolí silnice vypadá stejně jako

ních domků. Český název je doslovný překlad z němčiny.

v ostatních vesnicích, leţící u trasy z Chomutova k hraničnímu pře-

První zpráva o Krásné Lípě je stejně jako u Dominy z roku 1359

chodu v Hoře Sv. Šebestiána.

v zápise o prodeji platů z obou lokalit bratry z Alamsdorfu. Vzta-

Zdena Bitnerová, Obce Chomutovského okresu, 2002

huje se k ní také úvaha dr. Velimského uvedená u Dominy.

Je nutné si uvědomit, ţe tento text psala paní Binterová v roce
2002, od těch dob se mnohé změnilo a to nejen v Krásné Lípě.

Německé regionální prameny jsou ke Krásné Lípě velmi skoupé.
Uvádějí jen, ţe „dějiny statku Krásná Lípa jsou úzce spojeny
s dějinami Chomutova“. To je sice pravda, ale kdy byla ves k chomutovskému panství připojena, ani kdy vznikla, neuvádějí. Nebyla
ani uvedena v donaci Bedřicha z roku 1252, ani Chotěbora z Račic
z roku 1281. Není také jasné, proč platy nejméně ze tří tehdejších
usedlostí byly odváděny Alamsdorfům, kteří je určili jako příspěvek
novému oltáři v kostele v Březenci.
Z řádových foliantů německých rytířů v Chomutově je jen zřejmé,
ţe před husitskými válkami jim patřily tři hrady a třicet vesnic, mezi nimi byla i Krásná Lípa. Kdyţ roku 1411 byl řádu majetek zabaven, přešlo chomutovské panství do správy královské komory.
V jeho zástavě nebo drţení se vystřídala řada pánů, ale Krásná Lípa
k panství stále patřila. Byla i v té části, kterou si roku 1605 koupilo
svobodné královské město Chomutov z bývalého rozsáhlého panství Jiřího Popela z Lobkovic. Ţilo v ní tehdy 11 usedlých poddaných. Chomutov vytvořil z koupených vesnic městský statek, jehoţ
správa byla soustředěna do Krásné Lípy.
Chomutov se však zapojil do stavovského povstání a po jeho poráţce byl za to tvrdě potrestán. Královská komora mu zabavila
všechen majetek, tedy i vesnice, aţ na poplatky, které náleţely jezuitské koleji. Všechny statky, mimo města a městského pivovaru,
byly nejdříve dány do zástavy Jaroslavu Bořiťovi z Martinic na
úhradu sumy, kterou půjčil císaři. Kdyţ ale byla tato půjčka přenesena na slánské panství, byly roku 1623 chomutovské statky pře-

Upozornění
Obrovským nešvarem, na který bych chtěl upozornit je vhazování a
splachování nepatřičných předmětů do kanalizace v Křimově. Apeluji tímto na občany, aby dávali pozor na to, co splachují, aby nám
kanalizaci neucpávali různými hadry, plenami, vlhčenými kapesníky
atd. Kanalizace není schopna pobrat tyto nepatřičné předměty. Je
to asi 14 dní, co byla znovu ucpána. Kanalizace není v takovém
stavu aby „všechno toto“ pobrala a bylo by dobré její stav ještě nezhoršovat. Dále ţádám všechny majitele objektů, aby zkontrolovali, zda nemají své dešťové svody napojené do splaškové kanalizace. ČOV není k tomuto uzpůsobena a velké mnoţství sráţkové vody ji poškozuje. ČOVka je dimenzována dle počtu obyvatel obce a
splašková kanalizace není určena k odvodu sráţkových vod. Čištění
ucpané kanalizace a zvýšené náklady na provoz čističky zbytečně
zatěţuje obecní rozpočet.
Dalším problémem je, ţe někteří občané, kteří topí tuhými palivy,
do kontejnerů sypou horký popel. Dochází tím poškození kontejnerů a dokonce i výjezdům hasičů.
Děkuji za pochopení a spolupráci. Milan Váňa, starosta.
Občasník vydává obecní úřad
Křimov

dány do správy hejtmanu Janu ze Stahlu. Chomutov však nebyl
schopen splácet své dluhy, proto roku 1629 svolil císař k tomu,
aby byly statky Chomutovu vráceny.
Tak se Krásná Lípa stala znovu městským statkem, ke kterému patřilo 11 vesnic: Domina, Stráţky, Suchdol, Křimov, Menhartice,
Stráţ, Nová Ves, Míchanice, Jilmová, Pohraničí, a saský Satzung.
Po skončení třicetileté války byla sestavována berní rula, která zachycovala v Českém království stav majetků, aby zjistila berní
schopnost jednotlivých panství a jejich obyvatel. U Krásné Lípy
uváděla osm sedláků, z nichţ jeden také šenkoval, jednoho chalupníka a dvě pusté usedlosti. Ostatní stavení byla dobrá a ţitná
poletem. Luk měli dostatek a obyvatelé „z peněz lidem forují“. Také Tereziánský katastr se roku 1748 zmiňuje o tom, ţe poddaní
poskytují někdy přípřeţe formanům.
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Podílejte se s námi na
vydávání „Občasníku
obcí Křimovska“.
S potěšením otiskneme i
Váš článek. Budeme rádi
za zajímavá témata, nápady, či fotografie.
Vaše příspěvky můţete
zanechat v obecní
knihovně nebo je zaslat
na e-mail.

Adresa: Obecní úřad, Křimov 1
431 01 Chomutov 1
Telefon: 606 075 924
e-mail: ou@krimov.cz
www.krimov.cz
datová schránka: 9z8bpy2
Podatelna: 725 821 361
Starosta: Milan Váňa 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
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