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Leden 2020 

 

Příchod nového roku 

Konec starého a příchod nového roku proběhl v naší obci tradičně. O půlnoci zazářily na 

noční obloze krásné ohňostroje a ozývalo se bouchání petard. V domácnostech touto dobou 

bouchaly také zátky od šampaňského. Lidé si popřáli navzájem úspěšný nový rok ve zdraví. 

 

Akce KSK 

Dne 1. 1. pořádali členové KSK tradiční pochod z Křimic do Křimic obvyklou trasou přes 

Radčice. Na tuto vycházku měli pěkné počasí. Celkem bylo 31 účastník této krásné 

vycházky a opět byla možnost volby trasy. Pro méně zdatné byla vycházka pohodlnou 

asfaltovou cestou, pro zdatnější přírodním terénem. Cíl trasy byl opět v rest. U Mže, kde si 

všichni připili se starostou obvodu p. Vítem Mojžíšem na zdraví. 

 

Tříkrálová sbírka 

Dne 8. 1. zavítali do Křimic „svatí Tři králové“. Přišli z daleka – ze střediska Salesiánů 

v Plzni Skvrňanech. Navštívili školy, mateřskou školu, obvodní úřad, obchody a 

kronikářku. Zazpívali starou tříkrálovou koledu a do pokladničky jim přibývaly peněžité 

dárky. Vybrané peníze byly dány na charitativní účely. 

 

Sundání vánoční výzdoby 

O víkendu 11. - 12. 1. byla sundána vánoční výzdoba v obci. Týkalo se to vánočního stromu, 

vánoční výzdoby v ulicích a různých stromku u jednotlivých restaurací. 

 

Maškarní ples 

Dne 18. 1. uspořádal TJ Sokol Křimice maškarní ples ve 20,00 hod. v křimické Sokolovně. 

K tanci i poslechu hrála skupina „Bells“. Vstupné v předprodeji u pí. Ludmily Šmídlové bylo 

za Kč 130,-, na místě plesu Kč 150,-. Tímto plesem začala letošní plesová sezóna. 



  

2 
 

 

 

Akce KSK 

Ve čtvrtek 23. 1. uspořádali členové KSK akci s názvem beseda s přáteli. Konání bylo 

v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice 

 

Fotbalový ples 

Dne 24. 1. se konal v místní sokolovně „Ples fotbalistů“. Začátek byl ve 20,00 hod., k tanci i 

k poslechu hrál DJ Hajajs. Zábava byla spíše neformální, pojatá jako diskotéka. 

 

Křimický zelmistr 

Dne 25. 1. se konala v rest. Saracena tradiční soutěž o nejlepší nakládané zelí zvaná 

„Křimický zelmistr“. Vzorky nakládaného zelí mohli účastníci do restaurace přinést od 16,30 

hod. a zde je vyhodnotila 10 členná porota smíchaná z pěstitelů i laiků. Hodnotila se chuť, 

vůně a vzhled naloženého zelí. Po sečtení jednotlivých bodů, kdy se hodnotilo jako ve škole 

tj. 1 nejlepší, 5 nejhorší byly vyhlášeny výsledky. Na prvním místě se umístil, putovní pohár 

a věcné ceny převzal p. Karel Němec st., na druhém místě se umístil p. Antonín Danihilík a 

třetí místo obsadil p. Vlastimil Bayer. Letos bylo vítězství obzvlášť ceněné, neboť soutěže se 

zúčastnilo 21 vzorek. V průběhu večera byly pro návštěvníky k ochutnání výrobky 

z křimického zelí – zelné placky, halušky se zelím, segedin a zelný závin., K poslechu hrála 

skupina Wenda Gang. Večer moderoval a průběžně návštěvníky informoval p. Zdeněk 

Fleišman. 
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Únor 2020 

 

Akce KSK 

Dne 6. 2. uspořádali členové KSK vycházku kolem Boleveckých rybníků. K dopravě do 

Plzně použili MHD autobus č. 41. 

Dne 13. 2. navštívili členové KSK Národopisné muzeum v Plzni. Kromě stálé expozice si 

prohlédli výstavu zvanou Rok na vsi – obyčeje a zvyklosti lidí. 

 

Mimořádná událost 

V pondělí 10. 2. dorazila do ČR od severozápadu bouře zvaná Sabina. Už v neděli 9. 2. 

řádila ve státech západní Evropy. U nás se ohlásila silnou vichřicí, která na horách měla 

v nárazech sílu orkánu. Nad Křimicemi a okolím byla tato bouře velmi intenzivní v pondělí 

v poledních hodinách, kdy hřmělo a se silným větrem přišel i vydatný liják. Síla vichřice byla 

v takové intenzitě, že ohýbala konstrukce bilboardů, vyvracela dopravní značení, vyvracela 

vzrostlé stromy především kolem řeky. Po celé ČR způsobila bouře velké škody, neboť 

vichřice vyvracela stromy, shazovala střechy a padlé stromy způsobily omezení jak vlakové 

tak automobilové dopravy. Byly zrušeny i některé lety z letiště Václava Havla v Praze. 

V našem obvodě byl v pondělí vypnut elektrický proud až do večerních hodin. 

 

Maškarní ples dětí 

Dne 15. 2. od 15,00 hod. se konal v místní sokolovně dětský maškarní ples. Pořadatelem 

byla TJ Sokol Křimice. Vstupné bylo Kč 40,- pro děti i dospělé. Děti v různých maskách 

postav z pohádek a večerníčků se dosyta vyřádily. K maškarnímu reji hrála reprodukovaná 

hudba.  

 

Maškarní rej pro seniory 

Dne 20. 2. v odpoledních hodinách uspořádali členové KSK tradiční maškarní rej v salonku 

hotelu York. K tanci i poslechu hrál p. Petr Vondrášek. Po úvodních skladbách byl plný 

taneční parket, nejen vtipných masek, ale i dalších tanečnic a tanečníků. 
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Křimická zabijačka 

22. 2. se konala na nádvoří křimické Sokolovny akce zvaná „Křimická zabijačka“. 

Pořadatelem byl MO Plzeň 5 – Křimice se Sokolem Křimice. Již po deváté hodině přicházeli 

občané – milovníci vepřových hodů a měli zde opravdu velký výběr. Byla tu jelítka, jitrnice, 

klobásy, tlačenky, paštiky, škvarky, uzená žebírka, ovárek i teplá zabijačková polévka. To 

vše připravil řezník z Pernareckého řeznictví a uzenářství. Návštěvníkům vyhrával na 

harmoniku a na elektronické varhany křimický muzikant p. Lenčeš a celou akci moderoval p. 

Zdeněk Fleišman. Mezitím řezník ukazoval porcování prasátka a výrobu jitrnic. Na 

vyrovnání chutí závěrem akce rozdával p. starosta Mojžíš s manželkou sladké koblihy. 

Přestože bylo připraveno 200 ks koblih, byly rozdány rychle a ani se nedostalo na všechny 

zájemce. 

 

Masopustní rej 

Po ukončení  Křimické zabijačky dne 22. 2. byl připraven koňský povoz a kdo chtěl, mohl se 

svézt do Radčic na masopustní maškarní průvod. Takový průvod v Křimicích zatím nikdo 

neorganizoval v posledních letech a naši spoluobčané navštěvují tradiční průvod v blízkých 

Radčicích. 

 

Údržba a opravy v našem obvodě 

Než přijde jaro, nechal ÚMO Plzeň 5 – Křimice provézt některé opravy na veřejných 

prostranstvích. Dokončeno bylo schodiště a nájezd ze zámkové dlažby na Horničce na 

křižovatce Prvomájová a ulice K Dolovu. U kostela Panny Marie na Horcičce byly vyřezané 

náletové dřeviny a tak vyniknou na prostranství staleté duby. Byla vylepšena pěší stezka až 

k Brůdku. V MŠ byly ze zahrady odstraněny dětské hrací prvky, které již dosloužily a byly 

pro děti nebezpečné. Byly nahrazeny novými. Opravena byla i oblíbená mašinka 

s vagónkem. 
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Březen 2020 

 

Mimořádný stav v ČR 

Během letošního února občané ČR zaznamenali zprávy o šířící se velmi nebezpečné virové 

epidemii COV 19 (koronavirus). Epidemie vypukla na konci roku 2019 v Číně a rychle se 

šířila po světě. V Evropě nejvíce postihla Itálii, zejména rekreační alpskou oblast, Francii, 

Německo, Británii a Španělsko. 

K nám ji přinesli 1. 3. nakažení lyžaři z italské alpské lyžařské oblasti. Odtud se nakazili 

Švýcaři, Rakušané a občané dalších států. Virus je velmi nakažlivý a rychle se šíří 

kapénkovou infekcí (při mluvení, kašlání, kýchání) nebo dotykem. Lékaři s tímto virem 

neměli žádné zkušenosti, ale u nás vláda vydala dost brzy přísná opatření, aby se zabránilo 

šíření nemoci. Dosud není spolehlivý lék, ani vakcína. Od 16. 3. Začal platit v ČR nouzový 

stav. Lidé museli omezit vycházky a pobyt venku na nejnutnější případy: nákup, cesta 

k lékaři a k rodině, do zaměstnání. Byly zavřeny obchody mimo potravin, drogerií a lékáren, 

zakázány návštěvy v nemocnicích a domovech důchodců, zavřeny školy všech stupňů, 

restaurační zařízení a výrazně omezily provoz státní úřady, včetně samospráv. Lidé 

omezeně chodili do zaměstnání, někteří zaměstnavatelé pro své zaměstnance umožnili tzv. 

„home office“. Bylo nařízeno venku nošení roušek, dvoumetrové rozestupy lidí a přísná 

hygiena a desinfikování. Byly zavřeny hranice, kde hlídkovali policisté a vojáci. Přesto se 

virus rychle šířil, nejvíce ho roznesli lyžaři, kteří byli s rodinami v ohrožených zemích. 

Nejohroženější skupinou byli senioři, nebo lidé jinak vážněji nemocní. První senioři začali 

umírat v domovech důchodců a v nemocnicích. Lékaři začali proti viru bojovat. V našem 

obvodě (a zároveň po celé republice) byly zrušeny všechny hromadné, tradiční akce. 

 

Úmrtí v I. čtvrtletí 

V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: p. Ladislav Kočandrle zemřel 9.1. ve 

věku 70 let, p. Emil Melichar zemřel 23. 1. ve věku 76 let, p. František Nováček zemřel 

29.1. ve věku 72 let. 

 

Jubilanti v I. čtvrtletí 

V tomto čtvrtletí se dožili svého životního jubilea tito naši spoluobčané: 
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70 let pí. Marie Lenčešová bytem Průkopníků 156/38 

 p. Bedřich Mareček bytem K Rozvodně 226/2 

 pí. Karla Přindová bytem Vejprnická E228 

 pí. Danica Zaklová bytem Žitná 618/22 

75 let pí. Milena Bártová bytem Křimické náměstí 29/10 

 Pí. Drahomíra Fialová bytem Traťová 140/4 

 p. Ferdinand Horčička bytem Žitná 536/10 

 p. Josef Simbartl bytem Prvomájová 64/40 

80 let pí. Eva Chejlavová bytem Květinová 292/4 

81 rok p. Jiří Dědič bytem Žitná 464/36 

82 roky p. Jiří Samuel bytem Chebská 436/54 

 Pí. Jana Uhlová bytem K Nádraží 269/6 

83 roky pí. Růžena Cimrmanová bytem Plzeňská 561/107 

 Pí. Bohuslava Kodalíková bytem Prvomájová 110/51 

 Pí. Jana Ryplová bytem Učňovská 179/6 

86 let pí. Ludmila Štekrová bytem K Dolovu 576/16 

 p. Václav Šváb bytem Květinová 134/23 

87 let pí. Josefa Krupičková bytem Průkopníků 165/31 

89 let  pí. Vlasta Korbelová bytem Vochovská 174/26 

90 let p. Vladimír Elias bytem K Nádraží 130/32 

 

 

Počasí v I. čtvrtletí 

Leden: letošní leden vůbec nevypadal jako zimní měsíc. Průměrná denní teplota byla 6 st. C, 

v noci 1 st. C. Nejtepleji bylo 28. 1., kdy ve den bylo 9 st. C, v noci 5 st. C.celý tento den 

hustě pršelo a vál silný vítr. Sníh nebyl žádny. 
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Únor: také nadprůměrně teplý. Ve dne bylo od 4 st. C do 9 st. C, ve dnech 24. a 25. 2. bylo 

ve dne 11 st. C. občas byly dešťové přeháňky, někdy se sněhem. Často vál silný vítr, který 11. 

2. dosáhl síly vichřice. 

Březen: teplotně průměrný. Ve dne bylo do 4 do 9 st. C, v noci 2 až 4 st. C. V noci 23. a 24. 

3. bylo mínus 4 st. C. vydatný déšť nebyl, často jen mrholilo, nebo byla ráno mlha. 
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Duben 2020 

 

Koronavirová pandemie 

Všechny tradiční kulturní, sportovní a společenské akce byly zrušeny kvůli pokračujícímu 

nouzovému stavu vyhlášeného vládou ČR (nemoc Covid 19).  

 

Pietní akt u pomníku padlých 

Uctění památky obětí v obou světových válkách se konalo 25. 4. v parku na Křimickém 

náměstí bez účasti občanů. Na oběti válek u všech třech pomníků vzpomenuli a kytice a 

věnce položili zástupci našeho obvodu, starosta p. Vít Mojžíš, místostarostové pí. Marcela 

Wagnerová a p. Vladimír Lobkowicz. Za magistrát města Plzně přijel primátor p. Martin 

Baxa, zástupci Leteckého klubu a československých legionářů. 
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Květen 2020 

 

Omezení dopravy 

Byla ohlášena dlouhodobá omezená doprava mezi Křimicemi a Plzní z důvodu výstavby 

obchvatu Západního okruhu 

 

Slavnostní poražení májky 

Dne 30. 5. po uvolnění restriktivních opatření ohledně koronaviru rybáři spolu s místními 

štamgasty zorganizovali akci v areálu rest. U Mže. Byla pokácena májka, zapálena vatra a 

nájemce rest. P. Michal Bureš rozdával dětem zdarma špekáčky k opékání. Večřer náladu 

vylepšila živá hudba a protože se jednalo o jednu z prvních akcí po ukončení nouzového 

stavu byla návšěvnost opravdu velká. Jídla i pití byl dostatek a vše ve vzorné kvalitě 

obstaral nájemce restaurace. Počasí akci přálo a bylo vidět, že odpoledne si nejvíce užívají 

děti, které byly se svými kamarády. 
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Červen 2020 

 

Uvolňování opatření po nouzovém stavu 

Vláda ČR uvolnila některá přísná opatření kvůli koronaviru, protože nákaza u nás 

zpomalila. Proto se tento měsíc mohly uskutečnit některé akce při dodržování některých 

pravidel.  

 

Noc kostelů 

Dne 12. 6. od 17,00 hod. se konala tradiční akce Noc kostelů. V našem obvodě se týjkala 

kostela Narození Panny Marie Na Horničce. Byla zde výstava prací žáků SSUPŠ a ZUŠ 

Zámeček a ochutnávka mešního vína. Letos díky přísnějším podmínkám byl zrušení 

doprovodný kulturní program 

 

Křimice INFO 

V polovině června roznesli členové KSK nové číslo Křimice INFO do všech domácností. 

Mimo jiné jsou v něm vytištěny akce Křimického Kulturního Léta. Zároveň zde bylo 

vytištěno poděkování starosty obvodu p. Víta Mojžíše všem lidem, kteří během pandemie 

pomáhali a vyráběli roušky. 

 

Hromadná akce všech spolků v Křimicích 

Dne 20. 6. odpoledne se konala společná akce, která spojila Dětský den, Otevření stezky 

kolem řeky Mže a roční výročí otevření Pláže. Všechny Křimické spolky během 3 

kilometrového putování zajistily kontrolu plnění úkolů pro děti, na které při vyplněném 

lístku na závěr čekala sladká odměna. Zahájení akce bylo mezi 14,00 a 15,30 v areálu rest. 

U Mže, následovala procházka po nové lávce přes slepé rameno a putování novou stezkou 

kolem řeky Mže. Po vrácení do Křimic pokračovala procházka do sportovního areálu Sokola 

a následně cestičkou dolů k řece na otevřenou a zrekonstruovanou pláž. Zde na závěr byl 

doprovodný program, u ohně hrála country muzika, děti mohly opékat špekáčky a 

občerstvení zajistil p. Šedivec. Záštitu nad organizováním této společné akce převzal MO 

Plzeň 5 – Křimice. 
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Křimické Kulturní léto 

Letošní KKL  zahájilo promítání filmů v letním kině v zámeckém parku. 

Dne 26. 6. byl promítnut film – pohádka „Zakleté pírko“ 

Dne 27. 6. byl promítnut film – komedie „Vlastníci“ 

 

 

Jubilanti ve II. čtvrtletí 

V tomto čtvrtletí se dožili svého životního jubilea tito naši spoluobčané: 

70 let p. Miroslav Vlček bytem Vochovská 403/4 

 Pí. Danuše Nikodemová bytem Žitná 531/10a 

 Pí. Alena Kecková bytem Prvomájová 427/70 

 Pí. Anna Štěpánová bytem K Nádraží 217/29 

75 let pí. Jaroslava Korbelová bytem Pod Tratí 488/6 

 Pí. Anna Hlaváčová bytem Průkopníků 256/6 

 Pí. Eliška Hladíková bytem Květinová 259/7 

 Pí. Zdeňka Plasová bytem Pod Tratí 492/14 

 Pí. Marie Radová bytem Prvomájová 12/20 

80 let  p. Karel Hauer bytem Prvomájová 438/90 

 

Úmrtí ve II. čtvrtletí 

V tomto čtvrtletí nás opustil náš spoluobčan p. Jiří Zíka, který  zemřel 15. 4. ve věku 76 let. 
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Počasí ve II. čtvrtletí 

Duben: průměrná teplota byla 19 st. C ve dne, 3 st. C v noci. Velmi teplo bylo 12. 4. kdy ve 

dne bylo 22 st. C. Teplo bylo o Velikonocích, což by byli uvítali koledníci na velikonoční 

pondělí, ale kvůli vyhlášení nouzového stavu se letos nekoledovalo. V druhé polovině měsíce 

bylo chladněji. Téměř nepršelo.  

Květen: průměrně chladný měsíc. Zpočátku bylo kolem 19 st. C, ale „ledoví muži“ přinesli 

velké ochlazení. Dne 11. 5. se ochladilo z 20 st. C na 8 st. C a chladné dny trvaly do konce 

měsíce. 

Červen: průměrná teplota ve dne byla 21 st. C, v noci 6 st. C. nejtepleji bylo 17. A 27. 6., kdy 

ve dne bylo 27 st. C a v noci 18 st. C. konečně začalo vydatněji pršet. V některých oblastech 

České republiky způsobil ničivé povodně s oběťmi na životech a na majetku. Podle 

dlouhodobého měření byl letošní červen nejdeštivější od r. 1961. V Křimicích a okolí žádné 

škody nebyly a lidé uvítali, že je konečně dost vláhy na polích a na zahradách 
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Červenec 2020 

 

Křimické Kulturní Léto 

V rámci KKL byly v letním kině v zámeckém parku promítnuty tyto filmy: 

Dne 3. 7. komedie ČR „Ženská na vrcholu“ 

Dne 5. 7. komedie ČR „Chlap na střídačku“ 

Dne 6. 7. komedie ČR „Příběh mrtvého nebožtíka“ 

Dne 10. 7. komedie ČR „Poslední aristokratka“ 

Dne 11. 7. komedie ČR „Teroristka“ 

 

Dne 4. 7. se uskutečnil v areálu rest. U Mže koncert rockových kapel pod názvem „Rock 

fest Křimice“. Nejprve vystoupila kapela  žáků 15. ZŠ „Loading“, dále hrály kapely 

„‘Cliché“, „Hookers and Covers“ a „ILL FISH“. Koncertům přihlíželo velké množství diváků 

a bylo zde i mnoho návštěvníků z blízkého okolí. Občerstvení jak pro gurmány tak pro 

žíznivé zajistila s výbornou obsluhou rest. U Mže v čele s nájemcem p. Michalem Burešem. 

  

 

Koncert Františka Nedvěda 

Dne 17. 7. od 19,00 hod. se v zámeckém parku konal koncert zpěváka Františka Nedvěda 

s kapelou „Tie Break“ Koncertu přálo letní počasí a protože vstupenky byly dlouho 

v předprodeji, hlediště bylo zcela zaplněno. Písničkář Nedvěd zahrál skladby, které většina 
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návštěvníků dobře znala, takže chvílemi zpívali všichni posluchači. Celý program byl 

v přátelském prostředí. 

 

Rybářský den 

Dne 18. 7. uspořádali členové MO ČRS tradiční akci „Rybářský den“. Členové i nečlenové 

rybáři mohli soutěžně chytat ryby v sádce od 14,00 hod.. Soutěž probíhala jako každý rok, 

dvoukolově. Po prvním kole byla krátká přestávka na změnu stanoviště a po další hodině 

byl závod ukončen. Vítězem se stal p. Pavel Beran, který nachytal ryby v součtu délek přes 

450 cm, na druhém místě se umístil p. Jiří Půta s celkovou délkou přes 350 cm. Po závodech 

byl připraven kulturní program pro děti. V rámci tohoto programu vystoupila klaunka 

Josefína, která měla pro děti připravené pohybové aktivity a zábavnou formou je učila. 

Následovalo dětské divadelní představení a po 19,00 hodině zahrála naživo kapela. Během 

celého odpoledne se o návštěvníky jak hladové, tak žíznivé vzorně starala obsluha rest. U 

Mže. Byla prodávána teplá jídla, studené nápoje a samozřejmostí byly i veselé kalíšky. 

  

  

Osázení stromy 

Dne 8. 7. nechal MO Plzeň 5 – Křimice osadit novými stromy místa, kde stávající stromy 

zaschly nebo byly jinak poškozeny. Zahradnická firma Florian vysadila 21 javor a hloh. 
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Sázení stromů se zúčastnily děti z místní MŠ. Většinu financí na tuto akci získal MO 5 

z dotace Fondu životního prostředí. 

 

Výstava obrazů 

Výstava prací zvaná „Detaily“ byla otevřena ve výstavní místnosti ÚMO Plzeň 5 – 

Křimice. Jsou to kresby a malby studentů – vzdělání 3. generace ZUŠ Plzeň a jsou velmi 

působivé. Výstava potrvá celý červenec a srpen. 

 

Kimické Kulturní Léto 

Dne 24. 7. proběhl  koncert v rámci KKL rockové kapely „Extra band revival“. Konání bylo 

vyjimečně  v křimické Sokolovně na nádvoří. Bylo zde připraveno pódium pro kapelu a večer 

tak nic nebránilo poslechu, tanci i zpěvu přihlížejících návštěvníků. O občerstvení se vzorně 

postarala obsluha rest. Sokolovna. 

Dne 25. 7. byl v letním kině v zámeckém parku promítnut film „Přes prsty“ komedie ČR 
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Srpen 2020 

 

KKL Neckyáda 

Dne 15. 8. odpoledne se konala v rámci KKL tradiční akce, kterou pořádá MO ČRS a to 

neckyáda. Letošní rok již 20. Ročník. Na startu se sešlo 12 netradičních plavidel se svými 

osádkami. Plavidla byla postupně spouštěna na vodu a úderem 14 hodiny odstartovala směr 

křimické mosty. V polovině cesty na křimickém jezu bylo jako obvykle přenášení plavidel 

spojeno s malou občerstvovací zastávkou. Diváci, jichž přišlo velké množství, a doprovázeli 

plavidla po souši celou cestu, pomáhali při transportu po souši. Po krátké pauze plavidla 

pokračovala v cestě po řece Mži do cíle.  

Při vstupu do areálu rest. U Mže mohli diváci hodnotit plavidla. Na základě tohoto 

diváckého hodnocení porota sečetla hlasy a stanovila celkové pořadí. Vyhlášení výsledků 

s předánim cen pomáhal předseda organizace p. Miloš Vykoupil, za MO Plzeň 5 – Křimice 

předaval ceny i starosta obvodu p. Vít Mojžíš. Divácky nejúspěšnějším plavidlem byla 

posádka Malesic s názvem „Děda Mráz“, na druhém místě se umístila „Ježibaba“ v podání 

Karla Němce ml. s dětmi a na třetím místě bylo vyhodnoceno plavidlo „Maková panenka a 

motýl Emanuel“. 

V podvečer započala hudební produkce, několika skupin: „Steven Daniels“, „Velvet 

revolver“ a vyvrcholením večera bylo vystoupení Báry Zemanové s kapelou. Celý den bylo 

pěkné počasí. O obsluhu se vzorně postaral nájemce rest. p. Michal Bureš s kolektivem. 
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KKL – Křimické slámování 

Dne 29. 8. od 14,00 hod. se konalo v rámci KKL tzv. Křimické slámování. Akce byla opět 

umístěna do zámeckého parku za hlediště letního kina. V okolí byly stánky s domácími 

výrobky, které si návštěvníci mohli i zakoupit. Občerstvení jako obvykle na výbornou splnila 

rodina Šedivcova. Nevýhodou dnešního dne byla malá účast podmíněná pravděpodobně 

počasím (chladno a deštivo) a také strachem z pandemie. Návštěvníci docházeli postupně až 

před třetí hodinou odpolední a děti se svými rodiči začali vyrábět výrobky ze slámy, drátu a 

provázku. K vidění byly i výtvory z let minulých. 

  

 

KKL – vyhodnocení soutěže o nejlepší květinovou výzdobu 

V rámci křimického slámování proběhlo tradičně vyhodnocení výsledků Soutěž o nejlepší 

květinovou výzdobu. Ceny předávala radní plzeňského kraje pí. Trylčová, za rodinu 

Lobkowiczovu Vladimír a starosta obvodu Vít Mojžíš. Soutěž byla vyhodnocena ve dvou 

kategoriích a to internetové hlasování a hlasování kulturní komise. 
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V internetovém vyhodnocení se na prvním místě umístila rodina Milfaitova, druhé místo 

rodina Vyskočilova a třetí místo rodina Tomaševských 

V hlasování kulturní komise se na prvním místě umístila rodina Hauerova, na druhém místě 

rodina Tomaševských a na třetím místě rodina Nikodemova. 

Hodnotné ceny a poukázky na nákup zahrádkářských potřeb předávala pí. Trylčová a p. 

Vladimír Lobkowicz, diplomy předával starosta obvodu p. Vít Mojžíš. 
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Září 2020 

 

Začátek školního roku 

V pondělí 1. 9. začal nový školní rok 2020/2021. V 08,00 hod. přívítaly učitelky své žáky z 

1. – 5. ročníku základní školy v Křimicích (odloučeného pracoviště 15. ZŠ Plzeň – 

Skvrňany). Prvňáčky tento den doprovázeli rodiče a další rodinní příslušníci. Všechny děti 

měly na svých stolcích připravené pomůcky potřebné pro začátek školního roku.  

Nový školní rok zahájila také místní mateřská škola, kde rovněž nastoupily malé děti 

v doprovodu rodičů. A nutno říci, že místní mateřská škola tzv. praská ve švech, má zcela 

zaplněné kapacity malých dětí. 

  

  

 

Sportovní den 

Dne 5. 9. od ranních hodin uspořádal pro děti místní Sokol sportovní den. Dopoledne se 

běžela již tradiční Křimická 8 a 2, běh pro dospělé i pro děti. Na odpoledne byly připraveny 
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různé soutěže a sportovní klání pro děti i dospělé např.: atletika, gymnastika, florbal, 

fotbal, stolní tenis, badminton, šipky. 

Letošní běh byl přeložen z důvodu pandemie z dubna na tento den. Slunečné podzimní 

počasí přilákalo celkem 74 závodníků. Děti do 15 let běžely 2 km k dřevěnému mostu 

v Radčicích a zpět, dospělí běželi svoji 8 km trasu loukami podél řeky Mže až k Jíkalce a 

zpět. 

V kategorii 6 – 9 let byli nejrychlejší Kryštof Kremsa a Šáýrka Fleišmanová, v kategorii 10 

– 15 let zvítězili Filip Sýkora a Anna Šmídová. 

V hlavním 8 km závodě v kategorii 15 – 39 let zvítězili u žen Kateřina a u mužů Přemysl 

Švarc (ten běžel s kočárkem, v kterém vezl své dvě děti). V kategorii 40 – 59 let ve svých 

kategoriích zvítězili pí. Dana Císařová a Petr Minařík. 

Ceny a medaile předával starosta obvodu Vít Mojžíš, krajská radní Radka Trylčová a za 

odbor sportu města Plzně Přemysl Švarc. 

Odpolední program, který byl slavnostnější než v jiných letech, zahájil seskok parašutistů na 

plochu fotbalového stadionu. Dále byly na střechu místní sokolovny vloženy opět  tři sochy - 

symboly Sokola za účasti představitelů města Plzně – primátora p. Baxy, senátora p. 

Karpíška, krajskou radní pí. Trylčovou. Poté si děti vyzvedly soutěžní kartičky a začaly 

plnit soutěžní úkoly.  

 Po projití všech disciplin byli malí sportovci odměněni sladkostmi a drobnými dárky. 

Nejlepší získali diplomy, medaile a věcné ceny. 

Ani krátká přeháňka nikomu nezkazila náladu, prostě se jen téměř všichni přemístili do 

vnitřních prostor.  
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KKL – Křimická pouť 

Letošní Křimická pouť se uskutečnila ve dnech 18. 9. – 20. 9. Pouťové atrakce se rozložily 

jako obvykle na Zámeckém náměstí. V pátek 18. 9. odpoledne si na pouti užívaly atrakcí 

hlavně děti. V sobotu 19. 9. přálo pouti i počasí, odpolední přeháňka nikomu nezkazila 

náladu. No a v neděli se počasí umoudřilo, bylo slunečno. Také na návštěvě místních atrakcí 

to bylo znát. 
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Křimické vinobraní 

Dne 19. 9. uspořádal p. Bureš, nájemce rest. U Mže ve spolupráci s městským obvodem 

poslední akci před vyhlášením stavu nouze a zákazu veškerých společenských a sportovních 

akcí. Akce proběhla ve venkovních prostorách u rest. U Mže. Doprovodný program zajistila 

cimbálová muzika Mladí Burčáci z Mikovic. 

Opět se degustovalo víno z vinařství Mádl, kdy majitel vinařství byl akci osobně přítomen. 

Akci provázelo krásné letní počasí, nálada a víno byly skvělé. A samozřejmě i obsluha 

restaurace prokázala vysoký standard. Ke stálému menu byla na přání podávána prkénka 

s různými druhy sýrů a uzenin. 

Ve večerních hodinách vystřídal cimbálovou muziku folklor rock v podání Pilsen Queen 

Tribute Band. Nálada a žízeň byla velká, před ukončením akce bylo veškeré víno vyprodáno. 
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Říjen 2020 

 

Vyhlášení nouzového stavu 

S účinnosti od 5. října byl pro celé území České republiky vyhlášen nouzový stav. Vláda 

přistoupila k tomuto kroku v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1009 Sb., o 

bezpečnosti České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu 

koronaviru (Covid 19) a to na dobu 30 dnů. 

Titmto opatřením se zrušily veškeré kulturní, sportovní a společenské akce. 

 

 

Narozeniny nejstarší občanky 

8. října oslavila své krásné kulatiny – sté narozeniny nejstarší občanka Křimic pí. Božena 

Jeslínková. Letos bohužel díky nouzovému stavu bez velkolepých oslav, přesto si starosta 

obvodu p. Mojžíš spolu s místostarostou pí. Wagnerovou našli chvilku a osobně popřáli pí. 

Jeslínkové u ní doma. Zároveň přinesli i drobné dárky a chvilku si popovídali. 
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Listopad 

 

Nouzový stav 

Na základě předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny o prodloužení o tři týdny rozhodla 

vláda na mimořádné schůzi 30. října vyhlásila prodloužení do 20. listopadu. Současně vláda 

upravila některá opatření dříve vyhlášená, případně vyhlásila výjimky v souvislosti s blížící 

se Památkou zesnulých. 

Na mimořádné schůzi dne 20. 11. vláda opět prodloužila trvání nouzového stavu a to 

prozatím do 12. Prosince. Zároveň opět upravila některá opatření a vyhlásila výjimky 

v souvislosti s blížícími se vánočními svátky. 

 

Rozsvícení vánočního stromu 

Koncem měsíce listopadu byl převezen a usazen vánoční strom. Letošní rok jej našemu 

obvodu věnovala SPŠD ze sportovního areálu, který v minulých dnech zde zahájil stavbu. 

Následnou sobotu jej tradičně nazdobili místní hasiči, kteří zároveň vyzdobili i místní ulice. 

První rozsvícení bylo tradičně o prvním adventu v sobotu 29. 11., díky nouzovému stavu a 

pandemii bez účasti našich občanů. 

  

 


