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Jen na úvod
Do rukou se vám dostává další vydání Občasníku obcí Křimovska.
Tentokrát opět po více jak roční odmlce. Omluvu, proč tak dlouhá
pauza, mohu zde jen nastínit. V současné době trpím váţným nedostatkem času. Maličko, tedy docela zásadně se mi změnil styl
ţivota a má „novinařina“ se tak dostala, aţ na onu poslední kolej.
Mnoho z vás se na občasník často ptalo. A já nechal se tedy přemluvit, a tak dnes v klidu se můţete začíst do dalšího čísla.
Náš občasník opět přináší seriál o historii obcí Křimovska, střípky
z kulturního dění a také ze ţivota všedního dne obce. Tento tisk

Slovo starosty
Váţení občané, zimu máme za sebou a já Vás chci seznámit s tím,
co se u nás za poslední období událo a co nového plánujeme.
Letošní zima zase po dlouhé době trošku zazlobila, ale myslím, ţe
k velkým problémům z hlediska údrţby sjízdnosti cest nedošlo.
Vím, jak kladně jste reagovali na rozsvícené vánoční stromky v našich obcích. Zde připravuji maličkou změnu. Na vhodných místech
vysadíme ţivé stromky, které se v období vánoc svátečně ozdobí.
Jiţ jsou připraveny projekty na rekonstrukci ČOV v Křimově,
v současnosti provádíme studii proveditelnosti oprav kanalizace.
Jak jste jistě zaregistrovali, v současnosti

jistým způsobem nahrazuje obecní kroniku. Kroniku, kterou je ze

budujeme přechod pro chodce v Křimově,

zákona povinna vést kaţdá obec. V Křimově se tomu tak však ne-

který pro zvýšení bezpečnosti bude také

děje. Chybí kronikář. Nevíte o někom? Netušíte, kam se zatoulala

osvětlen. Z důvodu úspor jsme zvolili Led

obecní kronika? Také si vás dovolím poţádat o spolupráci, o zapo-

osvětlení, na které spolu se stoţáry štědře

jení se do přípravy našeho občasníku. Kratičký článeček, či vaše

přispěla NADACE ČEZ v rámci projektu

zajímavá fotografie, jistě potěší kaţdého z nás.

„ORANŢOVÝ PŘECHOD“. K přechodu bu-

Petr Himmel

dou

Historická fotografie

logicky

navazovat

přístupové

chodníčky a autobusová zastávka se přesune.
Před nedávnem byly instalovány měřiče
rychlosti v Krásné Lípě, Domině a Křimově. Na Celné v dohledné době osadíme výrazné dopravní značení a
bezpečnostní prvky upozorňující řidiče, ţe projíţdějí obcí. Jsem si
vědom, ţe přes všechna tato opatření se někteří řidiči nezmění, ale
většina jistě, v to věřím, a budou stanovenou rychlost dodrţovat.
Máme v jednání převod části pozemku parkoviště před obecním
úřadem do našeho vlastnictví. Celou plochu chceme v budoucnu
upravit a zabezpečit tak, aby nám tu v budoucnu jiţ nevznikal nepořádek způsobený převáţně řidiči parkujících kamionů.
Upravili jsme park před bytovkou čp. 36 v Křimově prořezáním
stromů a celkovým prosvětlením prostoru. V Krásné Lípě jsme
čistili rybníček na návsi, dočká se také výměny zábradlí a jeho
okolí výsadby okrasných dřevin či keřů. Na Rafandě a v Celné vystavíme box pro kontejnery na odpad. Také jsme jiţ zaţádali
dotační program o poskytnutí financí na herní prvky pro děti do
Stráţek a na hřiště „Rafanda“ mezi Krásnou Lípou a Dominou. V

Dnešní historická fotografie přináší jiţ neexistující kamenný kříţ
pocházející z roku 1797. Kříţ stával v obci Celná. V osmdesátých
letech do něj naboural traktor při sváţení dřeva a památku tím
zlikvidoval. Bylo by zajímavé vědět, kde se dnes nachází jeho torzo. Kříţ stával před domem čp.9 který je také na fotografii
zachycen. Býval to zájezdní „Toberův“ hostinec, který zde byl postaven pro nejen kupce, formany a poutníky na pradávné
středověké obchodní cestě vedoucí tímto krajem, kdy v Celné bývala dokonce i královská celnice.
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Suchdole jsme nechali vyměnit zrezivělé zábradlí přes trať, které
plně hradilo SÚS.
V letošním roce mnozí naši občané oslaví své významné ţivotní jubileum, těm bych zde chtěl popřát vše nejlepší, hodně zdraví a
pohody. A jak je zvykem obdrţí i letos od obce malý dárek.
Ve zkratce ještě vzpomenu kulturní akce, které se letos jiţ konaly.
Kaţdoroční Myslivecký ples 13. ledna. Ples obecní, tradiční a hodně
navštěvovaný, proběhl 25. února. Obnovený slavnostní akt, Vítání
občánků se uskutečnil 4. února, kdy jsme na sále úřadu slavnostně

přivítali sedm maličkých občánků našich obcí, dětí narozených

K tanci hrála skvělá mostecká hudební skupina, Miniband Tomáše

v letech 2015 a 2016, se svými rodiči a ostatními příbuznými. Akce

Bittnera. Kapela, která dokáţe okamţitě zareagovat a ušít své vy-

byla doplněna kulturním programem. Maškarní bál pro děti se ko-

stoupení přímo na tělo, to podle nálady přítomných tanečníků, coţ

nal 19. března, sice za menší účasti, ale kdo přišel, tak se dobře

i v Křimově se v tento den povedlo. Mohu potvrdit, ţe nejen mě se

pobavil. A konečně, 23. března se naši občané zúčastnili podařené

tančilo skvěle.

akce v Kalku „Posezení u kávy s Bubu“, oblíbenou a známou Zuzanou Bubílkovou. Tuto skvělou akci uspořádal Mikroregion St.
Sebastian.
O konání připravovaných společných akcí se dozvíte prostřednictvím letáčků a obecních vývěsek. Z těch tradičních, které nás
v letošním roce teprve čekají, to je brzká Velikonoční dílnička, oblíbené pálení Čarodějnic, oslava dne matek, Dětský den, ale také
rozloučení s prázdninami, veselé Dýňování na svátek Halloween,
vánoční Adventní dílna, neodmyslitelný Mikuláš a závěrem roku také tradiční Adventní koncert. Zvaţujeme i další prázdninový výlet
za poznáním.
Důleţitou součástí našeho dnešního ţivota je nakládání s odpady.
Proto na závěr několik slov k tomuto. Kontejnery na tříděný odpad
jsou v kaţdé obci, nově jsme na nádoby viditelně vyznačili jednotlivé sloţky odpadu, do jaké nádoby co patří.
Prosím, snaţte se odpad třídit.
Počínaje 7. dubnem i letos obecní úřad znovu podpoří „JARNÍ
ÚKLID“. Velkoobjemové kontejnery budou postupně po týdnu přistavovány do kaţdé obce podle rozvrhu, který je jiţ vyvěšen
v kaţdé obci ve vývěsce.
Co se týče BIOODPADU, tak dosud obec nedisponuje dostatkem
potřebných nádob. Proto ukládání a svoz bioodpadu bude probíhat dle harmonogramu a také potřeb jednotlivých občanů, kteří
vznesou poţadavek.
Stanoviště kontejnerů a úloţiště Bioodpadu: Křimov, spodní náves
u nádrţe. Suchdol, nad návsi „ U Zápotockých.
Ve Stráţkách je úloţiště bioodpadu za kontejnery, odkud se dle
potřeby odváţí. Obyvatelům Celné, Dominy a Krásná Lípy bude odvoz bioodpadu zajištěn v případě potřeby a to po předchozí
telefonické domluvě.
Dovolím si zde také připomenout, ţe jiţ vypršel termín úhrady po-

O kulturní vloţku se postaraly tanečnice Pavly Kostkové, které byly
příjemným zpestřením nejen pro pánské publikum. Půvabné slečny
dokázaly rozhýbat své nádherné a plné boky v orientálním rytmu a
tím potěšit všechny přítomné. Po dobu jejich vystoupení byl v sále
neuvěřitelný klid, kaţdičký hltal pohledem krásu ladných pohybů.
Po ukončení jejich vystoupení, kapela hrábla opět do strun. Celý
sál se roztančil a mezi tanečními páry se nenápadně vkradli prodejci tomboly, v mţiku byli davem nedobytně obklopeni. Roličky,
tedy lístky výherní, se prodaly i letos všechny. Fronta natěšených
výherců se před výdejnou tomboly jen tvořila. Ceny byly zajímavé a
tombola bohatá. Zde patří se, všem sponzorům v úctě poděkovat.
Byli to oni, kteří svým štědrým darem k úspěchu celého plesu přispěli, bez kterých by se tato sláva konat nemohla. Velký dík patří i
organizátorům a také obsluze na baru.
Tradiční půlnoční slosování vstupenek, bylo také napínavou záleţitostí. Chvilka napětí: „Prase divoké vyhrává vstupenka s číslem…“.

platků za svoz komunálního odpadu, ale i poplatků za drţení psů.
Proto, kdo ještě tyto poplatky doposud neuhradil, nechť se neprodleně dostaví do kanceláře obecního úřadu své povinnosti dostát.
VŠEM OBČANŮM PŘEJI KLIDNÉ A POHODOVÉ PROŢITÍ SVÁTKŮ
VELIKONOČNÍCH.
Milan Váňa - Starosta obce Křimov

Obecní ples

28. února

Podle slov návštěvníků, kterých byl tento večer opravdu úplně plný
sál, se ples vydařil. Všichni odcházeli společensky unaveni, nejen
tancem, mnozí i dobrým mokem. Nálada byla výborná a všichni
V únoru, se uskutečnil tradiční obecní ples. Je k neuvření, mnohé
lístky na ples byly zamluveny dlouho před tím, neţ se konání plesu
veřejně oznámilo. Tak obrovský zájem byl, tolik se lidi těšili. Celé
akci předcházely pečlivé přípravy, některé jiţ od měsíce září. Výběr
kapely, shánění sponzorů, tomboly a občerstvení, výzdoba celičkého sálu...
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přítomní se jistě jiţ těší na ples následující.

Plánovaná uzávěrka silnice 1/7

Zima

2016 – 2017

Tato fotografie zachycuje teprve 17letou Veroniku ze Stráţek, kte-

Od 1.5.2017 do 31.7. téhoţ roku bude po dobu opravy, po-

rá se hrdinsky dokázala postavit za

kládky nového ţivičného povrchu, uzavřena rychlostní

řídítka pekelného sněţného stroje.

silnice 1/7, a to v úseku od křiţovatky Suchdol, pro osobní

Stráţky jsou, kdyţ tedy pominu ony

automobily na křiţovatku Špic a pro nákladní dopravu aţ k

neosídlené obce, jedinou ze vsí kři-

Hoře sv. Šebestiána. Po dobu uzavírky povede objízdná tra-

movska, co se týče zimní údrţby

sa přes Křimov. V tomto období tedy Křimov zaţije největší

závislá na vlastních silách a na pruţ-

dopravní zatíţení v celé své historii. Obecní úřad proto prosí

nosti obecního úřadu. Někdo moţná

všechny o trpělivost a zvýšenou opatrnost, převáţně při

namítne, ţe Suchdol je mnohem více

přecházení vozovky.

zastrčený, ti však zde mají státní sil-

V obci jsou instalovány měřiče rychlosti a je zprovozněn

nici. Kdeţto do Stráţek je cesta jen

přechod pro chodce, to vše jistě přispěje k bezpečnosti

obecní a ţádný pluh do vsi, tedy vy-

obyvatel.

jma smluvní obecní údrţby, nikdy nezajede.

Vítání občánků

4. února

Uvítání nových občánků bývalo v naší obci dávnou tradicí. Proto se
zastupitelé rozhodli, ţe přivítají nové občánky a naváţou na tuto,
jistě ne zapomenutou tradici. Na obecním sále, který se proměnil
v obřadní síň, jsme tedy v tento den přivítali novorozence a batolata narozená v letech 2015 a 2016. Tři děvčátka a čtyři chlapečky.
Na sále bylo plno. Kaţdičké pozvané dítko si s sebou přivedlo
nejen rodiče, babičky a dědy, mnohdy i další příbuzné a kamarády.
Celý slavnostní akt začal úvodním slovem starosty Milana Váni, ve
kterém všechny přítomné přivítal, a mimo jiné vzpomněl, jak důleţité jsou děti pro budoucnost naší obce. Starosta, na tento den
slavnostně se dekoroval svým zlatým řetězem, tak jak se
k podobné společenské události sluší a patří. Následoval kulturní
program. To starší děti připravily si na tento den svá vystoupení.
Michalka, Martinka, Terezka a Sofinka s Hory sv. Šebestiána zaujaly
svým přednesem nádherných veršů. Anička ze Stráţek skvostnou,
sic maličko nervózní, hrou na flétnu a kytaru si na tento den naladila Lucie z Chomutova.
Kaţdý nový občánek po té obdrţel pamětní list s maličkým dárečkem, maminky přáníčko a kytičku, kterou odhodlaně předával můj

Masopust ve Stráţkách 18. března
Masopustní průvod stráţečtí letos

jaksi

nestihly

v termínu

vlastního Masoupustu, čím se
však nesmířili, a nehodlali se o
tuto skvělou kratochvíli ochudit.
Usedlý lid uspořádal si tedy
„Maskopust“,

s jiţ

tradičním

programem a v maskách. Jen datem to jaksi spíše uvítání jara bylo.
Jak je v této vsi jiţ zvykem, sešli se téměř všichni. Masíčko na grilu,
nějaká ta klobáska, dobré pití, i napečeno bylo. Všeho co hrdlo ráčí. Stoly se dobrotami prohýbaly, to kaţdý svým dílem přispěl.
Celá ves se tenkrát sešla, do vesela tváře vznesla. A to v den, kdy
bylo snad to nejvíc nejhnusnější a ještě horší počasí. Foukalo, fičelo, pršelo, aţ chcalo. Přesto se to všecko dalo! A akce byla super!
Masopust to opoţděný, to vítání jara!  Ono nevlídné počasí souvisí s lidovou pranostikou: „Svatý Josef s tváří milou, končí zimu s
plnou silou“. Josefa, však bylo aţ následující den.

osmiletý Kubík. Rodiče zapsali se do pamětní knihy obce, se
slibem, řádné výchovy svého dítka. Po celou dobu byl přítomen i
fotograf, který nejen zaznamenal celý průřez akce, ale hlavně děti,
v připravené kolébce, a ty starší třeba i v auťáku, dokázal
profesionálně nafotit. Tyto pamětní fotografie jiţ byly rodinám

Dětský maškarní karneval

19. března

oslavenců v upomínku darem předány.

Třetí březnovou neděli se v Křimově uskutečnil Dětský maškarní
karneval. Zábavné odpoledne s diskotékou, plné her a soutěţí,
nádherných masek, štěstí a radosti. Upřímné radosti jakou na tváři
s nevinným svým úsměvem dokáţí vykouzlit jen naše děti. Program
moderoval, slovem i skutkem provázel pan Kaňka z umělecké
agentury KAZ Nový Bor, se svým promyšleným a zábavným pro-

Citát:

gramem dokázal potěšit všechny přítomné, nejen dětské duše.

„To co zapomeneš, to nepotřebuješ.“
John Lennon
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Škoda jen, ţe zřejmě špatně zvolený termín, odpoledne nedělní,
zapříčinilo poměrně malou karnevalovou účast.

Loňského roku obec Křimov oslavila 735 výročí první písemné
zmínky, k této příleţitosti byly vydány pamětní pohlednice.

vesnice patřící ke Křimovu a ţe je moţné, ţe byly součástí Bedřichovi neupřesněné donace z roku 1252. To jsou ale jen dohady.
Podnebí v Domině je dost drsné, přesto zde bylo zemědělství a
chov dobytka hlavním zdrojem obţivy.
Domina patřila také do té části bývalého Popelova panství, kterou
si roku 1605 město Chomutov koupilo a přičlenilo ji ke svému
městskému statku Krásná Lípa. V té době ţilo v Domině 16 poddaných, kteří měli předepsanou robotu při plavení dřeva a při
senoseči.
Domina leţí na silnici z Chomutova do Hory Sv. Šebestiána, dříve
říšské silnici, takţe se jí dotkly všechny válečné události, které se
odehrály mezi Chomutovem a Přísečnicí. Třicetiletá válka, ale přes

Tato a další pohlednice jsou k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

Historie obcí - Domina
Domina, německy rovněţ Domina, od 1.1.1963 část obce Křimov,
leţí v nadmořské výšce 640m. Pravděpodobný původní název, odvozený z osobního jména, byl Domanín, ale vlivem němčiny se
změnil na Dominu. Místní pověst však vypráví, ţe si zde postavili
domky tři lesní dělníci, patřící k hrádku Hausberg, leţícímu poblíţ
Krásné Lípy a svou osadu nazvali Domina podle křestního jména
hradní paní – Dominiky. (pozn. Na některých starých mapách je ves
uvedena jako Třídomí.)

všechno utrpení Dominu nezničila, roku 1654 zde jiţ ţilo opět 11
sedláků, z nichţ jeden také šenkoval a 5 chalupníků.
Staré spisy hovoří o zdejším čilém ruchu na silnici, který téměř
utichl po zprovoznění ţeleznice do Vejprt v r. 1872. Obyvatelé
Dominy tím přišli o vedlejší výdělky z poskytování přípřeţe formanům,

kteří

tak

s nákladem

lépe

zvládli

prudké

stoupání

z Chomutova do hor.
Škola zde vznikla r. 1824, před tím děti chodily do Horní Vsi u
Chomutova. Od r. 1851 chodily do školy v Domině i děti ze Stráţek.
Roku 1851 zde byla postavena kaple Pozdviţení sv. Kříţe, v níţ se
konávaly bohosluţby jen při zvláštních příleţitostech.
V 19. století bylo stále ještě hlavním zdrojem obţivy zemědělství,
ale pracovali tu dva ševci a ještě se paličkovalo podomácku krajky
a šil se „grol“ (korálkové výšivky a krajky). Farou i poštou patřila
Domina ke Křimovu, i kdyţ se stala roku 1850 samostatnou obcí,
ke které byly roku 1868 připojeny Stráţky a v roce 1960 i Krásná
Lípa. K 1.1.1963 pak byla Domina i se svými osadami připojena ke
Křimovu.
Pochod smrti procházející v dubnu 1945 Dominou, i zde zanechal
své oběti. Oplocený pomníček, v současnosti bez pietní desky stojící u silnice v Domině. Pomník, na který byl evidentně pouţit
pomníček starého německého hrobu, bývala osazena pietní deska
s nápisem vztahující se k pochodu smrti. Deska zmizela, zůstaly
po ní jen zrezlé šrouby. (pozn. v současné době jiţ obecní úřad
připravuje obnovu této desky)
Dne 21. května 1945 byla ţelezniční stanice Domina osazena dva-

Na ostrohu nad Bezručovo údolím skutečně stával pod Krásnou Lípou hrádek. Podle toho mála co se dochovalo, lze se domnívat, ţe
byl chráněn třemi různě dlouhými příkopy a kamennou zdí. Jeho

náctičlennou hlídkou z pluku revolučních gard „Albatros“, která se
měla postarat o bezpečnost provozu i personálu. (Roku 2014 byla
budova stanice zbourána).
Z. Binterová, Obce Chomutovska. Úpravy poznámky a doplnění P. Himmel

jádro pravděpodobně tvořilo pravděpodobně dřevěné věţovité stavení. Podle nálezů i dispozice se zdá, ţe byl zaloţen v 1. polovině
14. století, moţná někým z rodu Alamsdorfů, stejně jako Nanštejn

Občasník vydává obecní úřad
Křimov

nad dnešní nádrţí Jirkov. Je sice neobvyklé, aby řád německých rytířů připustil vybudování hrádku v takové blízkosti od svého

Adresa: Obecní úřad, Křimov 1
431 01 Chomutov 1

domini, ale je doloţeno, ţe Alamsdorfové měli platy na vesnicích
Domině, Krásné Lípě i Křimově. Dokládá to např. listina z roku

Telefon: 606 075 924
e-mail: ou@krimov.cz
www.krimov.cz
datová schránka: 9z8bpy2

1359, ve které je Domina prvně zmiňovaná a podle které Jan a Huk
z Alamsdorfu prodávají platy na vesnicích Domeny a Schonlinde
s rychtářstvím, pastvinami, rybníky, loukami, s jejich podíly vody,

Podatelna: 725 821 361
Starosta: Milan Váňa 724 151 129

která teče do říčky Úzká (Chomutovka) aţ k hoře Ranzenberg (Hraniční). V 15. století jsou jiţ zmínky o Domině častější a to

Úřední hodiny:
Pondělí: 8.00 - 17.00
Středa: 8.00 - 17.00

v pozemkových knihách Chomutova i Kadaně. Roku 1560 zde ţilo
14 poddaných. Zdejší svobodná rychta s krčmou měla povinnost
odebírat pivo z Chomutova.
T. Velimský ve své práci „Trans montens, ad fones“ předpokládá,
ţe Domina i Krásná Lípa byly kolonizovány ve stejné době jako
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