Leden 2012

Přivítání nového roku
Přivítání Nového roku proběhlo tradičním způsobem jako každý rok. Na ten letošní se lidé
připravují trochu s obavami o životní úroveň a všichni si přeji hlavně zdraví, neboť ve zdraví se
obtížnější situace lépe zvládá. Od 1. ledna tohoto roku vstupují v platnost nové zákony,
vyhlášky a reformy s cílem udržet státní rozpočet s přijatelným schodkem. O tom poinformoval
občany v novoročním projevu prezident republiky p. Václav Klaus. Obavy jsou hlavně ze
zdražování denních potřeb: potravin, energií (plyn, elektřina), vody, kultury (např. knihy a
vstupy do kulturních zařízení).
Na Nový rok pořádal Svaz důchodců vycházku okolím Křimic. Tento rok se zúčastnilo 17
důchodců a 4 děti. Vycházka se všem velmi líbila.

Tři králové
Dne 4. 1. 2012 navštívili koledníci – Tři králové – Křimice. Jejich první zastávka byla na
ÚMO Plzeň 5 – Křimice, kde zahráli a zazpívali koledy pro seniory, kteří měli své pravidelné
setkání v zasedací místnosti. Jejich vystoupení bylo odměněno finančním příspěvkem pro
Tříkrálovou sbírku 2012. Poté koledníci odešli do ulic obce, kde hráli a zpívali u jednotlivých
domků. Při této příležitosti většina lidí obdarovala koledníky finančním obnosem dle svých
možností.
Koledníci byli zorganizováni Salesiánským hnutím mládeže z Plzně Skvrňan, kde několik
křimických dětí navštěvuje zájmové kroužky. Jako doprovod Tří králů chodila křimická
občanka pí. Mašlová.
Při každém finančním daru do pokladničky dárce dostal letáček s informací, kam budou
vybrané peníze směřovat a kde budou pro jaký účel použity.
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Výroční členská schůze hasičů
V sobotu 7. 1. od 17,00 hod. se uskutečnila výroční členská schůze místního sboru
dobrovolných hasičů. Zprávu o činnosti za uplynulé období přednesli pp. Miroslav Tintschl,
Miroslav Vavřík a Jaroslav Ráb. Za celoroční úspěšnou činnost této jednotky poděkovali i
přítomní hosté. Na závěr bylo podáno občerstvení.

Havárie vodovodního řadu
Dne 8. 1. v neděli ve večerních hodinách došlo v obci k havárii vodovodního řadu na
Prvomájové ulici před domem p. Kodalíka. Voda v úseku mezi ulicemi Kozolupská a
Vochovská byla uzavřena a oprava byla provedena v pondělí v ranních hodinách příslušnou
firmou.
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Výstava fotografií p. Hladíka
Od pondělí 9. 1. byla uveřejněna výstava fotografií p. Ludvíka Hladíka v prostorách budovy
ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Tato výstava je tématicky zaměřena na oslavy Silvestra a nového
roku na náměstí Republiky v Plzni. Trvání expozice bude cca 14 dnů a poté bude obměněna
fotografiemi s jinou tématikou. Výstavka v prostoru před čekárnami lékařů byla přístupná
v otevíracích hodinách úřadu.

Ples Sokola Křimice
První letošní ples pořádala organizace Sokol Křimice – oddíl kopané dne 14. 1. a tím byla
zahájena plesová sezóna v obci.
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Činnost Svazu důchodců v lednu
Ve čtvrtek 12. 1. uskutečnil Svaz důchodů návštěvu Národopisného muzea v Plzni.
Další akcí, kterou Svaz uskutečnil, bylo pravidelné čtvrteční setkání v zasedací místnosti
ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Důchodci si pozvali hosta paní Martu Trázníkovou, která pro
přítomné připravila přednášku spojenou s besedou na téma“Rehabilitační péče o nohy, zejména
o klenbu nožní“.

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
Dne 16. 1. v pondělí se konal na odloučeném pracovišti 15. ZŠ Plzeň zápis dětí do 1. ročníku
v Křimicích. Bylo zapsáno celkem 17 prvňáčků. V posledních letech toto číslo neustále narůstá
i díky nové výstavbě a osídlení mladými rodinami s dětmi. Seznámení dětí se zdejší Základní
školou ovšem proběhlo již 10. 1., kdy děti předškolního věku navštívily své starší kamarády v 1.
třídě a mohly si vyzkoušet, jak se sedí v lavicích.

Výstava klauzurních prací studentů
Dne 24. 1. od 12,00 do 17,00 hod. uspořádali studenti Soukromé střední uměleckoprůmyslové
školy Zámeček výstavu svých klauzurních prací. V jednotlivých ateliérech byly vystaveny práce
podle zadání, takže k vidění byla grafika, kresba a malba. Výstava byla ve všech ateliérech
včetně chodby v budově na Zámeckém náměstí v Křimicích.
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Únor 2012
Velká změna v teplotách
Po celkově příznivém a teplém počasí v měsíci lednu nastaly začátkem února v celé České
republice velmi silné mrazy. V obci a okolí v noci klesla teplota až k –15 st. C, ve dne se teplota
pohybuje v rozmezí – 5st.C až -12 st.C, což při těchto mrazech bez sněhu příliš neprospívá jak
přírodě, tak lidem. V těchto mrazech je velmi znát, čím lidé topí ve svých domovech. Téměř do
všech domů a domků je zaveden plyn. Mnozí občané používají plyn pouze k vaření a jen malá
část obyvatel jej používá k vytápění. V silných mrazech však plynové topení domy nevyhřeje
naplno a navíc – ceny plynu stále rostou. Pro mnohé občany je topení plynem drahá záležitost
a proto si přitápějí nebo naplno topí uhlím a dřevem v kotlích na tuhá paliva. Je to levnější a
navíc je teplo sálavější a příjemnější. Topení tuhými palivy je v současné době pro většinu
občanů cenově dostupnější. Ekologům se nelíbí, že kouřem z komínů je ovzduší znečišťováno,
ale je to jen po dobu mrazů.
Nový strážník městské policie v Křimicích
Začátkem měsíce byl v ulicích Křimic vidět opět městský strážník a to p. Václav Vůcha. Po
měsíčním lednovém výcviku p. Vůchy mají tedy Křimice opět svého ochránce veřejného pořádku.

Výstava konstrukčních stavebnic
Ve dnech 2. 2. – 3. 2. byla v zasedací místnosti hasičské zbrojnice výstava konstrukčních
stavebnic značky MERKUR. Tyto stavebnice byly velmi populární v sedmdesátých letech
minulého století a několik nadšenců obnovilo jejich tradici. Byly zde vystaveny ukázky
stavebnic ze soukromé sbírky p. Martina Moravce a v pátek v době školních prázdnin zde bylo
vidět mnoho dětí, které si se stavebnicemi pohrály. Ale nehrály si jen děti, hráli si i dědečkové a
někteří tatínkové. Pro slečny a ženy byla současně v pátek s merkurovým programem i výtvarná
enkaustická dílna – vytváření obrázků voskovými pastely a žehličkou.
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Sněžení
Po tuhých holomrazech na začátku měsíce začalo koncem první dekády tohoto měsíce konečně
sněžit. Nejsou to žádné velké přívaly sněhu, ale přesto napadlo cca 5 cm sněhu. I takto malá
vrstva sněhu způsobila dopravní kolaps, řidiči nejsou zvyklí na ztížené podmínky a často je
vidět drobná nehoda.

Výstava fotografických prací p. Ludvíka Hladíka
Začátkem tohoto měsíce p. Hladík obměnil svoji výstavku v přízemí budovy ÚMO Plzeň 5 –
Křimic. Nové téma, které nahradilo oslavy Nového roku je vzpomínka na velkou vodu v roce
2011. Zájemci si opět mohou bezplatně výstavku prací prohlédnout v době, kdy je budova
otevřena.

Valná hromada šipkařů
Počátkem února šipkaři hodnotili svoji činnosti za rok 2011. Na své valné hromadě vyhlásili
nejlepší hráče a to Zdeňka Růžka a Láďu Kohouta. Z hráček je nejlepší Markéta Fleišmanová.
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Bylo zde zmíněno, že díky finanční pomoci ze strany křimického zastupitelstva odpadly
starosti s proplácením startovného a cestovného. Na další období byl zvolen předsedou klubu
Zdeněk Fleišman. Závěrem si šipkaři stanovili priority na další období, a to: pro ZŠ dvakrát
ročně uspořádat soutěž, podpořit akce pořádané křimickým obvodem, po dohodě se Sokolem
zlepšit podmínky pro činnost dětí, dvakrát ročně bude pořádán turnaje v mixu.

Soutěž o nejlepší křimické nakládané zelí
Již čtvrtým rokem byla vyhlášena soutěž „O nejlepší nakládané křimické zelí“ MO Plzeň 5 –
Křimice. Tento ročník mají účastníci soutěže donést vzorky nakládaného zelí na úřad v termínu
22. – 27. února. V zasedací místnosti proběhne vyhodnocení dne 28. 2. a to porotou odbornou
ve složení Jaroslav Lobkowicz, Zdeněk Forejt a Martin Otásek (jako největší pěstitelé a
výrobci v regionu) a porotou laickou ve složení zastupitelů městského obvodu.

Maškarní ples
Dne 11. 2. pořádala místní organizace Sokol Křimice tradiční maškarní ples v místní
sokolovně. Vstup pro masky byl jako každý rok zdarma a sešlo se zde několik desítek velmi
hezkých masek. Tento večer provázely velmi nízké teploty, v noci klesla teplota až k – 18 st.C.
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Mrazová a sněhová kalamita
Dne 15. a 16. 2. začalo i v naší obci a okolí konečně sněžit a stoupla teplota až na 2 st. C. Pár
dní předtím byly neobvykle silné mrazy, dosahující ve dne -10 st. C a v noci klesala teplota až k
– 20 st. C. V obci a okolí sněžení nebylo až tak výrazné, ale v severních a středních regionech
České republiky a Moravy byla vyhlášena sněhová kalamita. Sníh zavál silnice a znemožnil
dopravu. Musela být nasazena těžká technika na vyprošťování uvízlých vozidel, na
Prostějovsku byla nasazena armáda. Kolony stojících vozidel, hlavně kamionů, dosahovaly
délky až 30 km.
Masopustní veselice Svazu důchodců v hotelu York
Dne 23. 2. odpoledne od 16,00 hod. pořádal Svaz důchodců Křimice masopustní veselici
s tradičními maskami v hotelu York. K tanci i poslechu hrál oblíbený muzikant p. Petr
Ondráček. Letošního reje se zúčastnilo více masek než loni a to 26. Při slavnostním nástupu
mohli přítomní diváci hodnotit nápaditost masek. Byly zde masky od pionýrek až po
čarodějnice. V následném vyhodnocení byla za nejúspěšnější masku vybrána skupina právě
pionýrek. Po reji masek byla představena krátká hra s hlavním režisérem p. Ženíškem a
několika aktéry, kteří předvedli ukázku za doprovodu písně od režiséra. A že se senioři
v Křimicích dokáží velice pěkně bavit dosvědčuje i bohatá fotodokumentace kronikáře p. Pavla
Novotného.
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Zvyšování cen
Od ledna letošního roku došlo v důsledku ekonomické krize v Evropě i jinde ve světě ke
zvyšování cen. Naše vláda reagovala na situaci navýšením spodní hranice DPH na 14 %.
V důsledku toho se značně zvýšily ceny potravin, energií, spotřebního zboží i nájemného za
bydlení, jízdné v dopravních prostředcích a hlavně ceny pohonných hmot. Dopadá to hlavně na
střední vrstvy občanů, na rodiny s dětmi, na důchodce i lidi s postižením. Většina lidí sice
chápala nutnost navýšení daní. Ale nikdo si neuměl představit, jaký dopad v kontextu se
světovou situací a dalším navyšováním cen bude mít na životní úroveň v našem státě.
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Březen 2012
Zápis dětí do MŠ – podání informací
Dne 1.3. od 15,00 do 16,00 hod. ředitelka mateřské školy pí. Jiřina Kavalírová uspořádala
konzultace pro zájemce o předškolní vzdělávání dětí v naší mateřské škole. Zároveň přítomné
seznámila s termínem zápisu dětí do tohoto zařízení. Zápis bude probíhat ve dnech 14. a 15. 3.
od 14,00 do 17,00 hod. v budově MŠ.

Dětský maškarní ples
Dne 3. 3. od 15,00 do 18,00 hod. se konal maškarní ples pro děti pořádaný Sokolem Křimice –
oddílem všestrannosti. Ještě po 15,00 hodině docházely opozdivší děti se svými rodiči do sálu,
který se postupně takřka celý naplnil. Bylo zde vidět více než 60 dětských masek, mezi nimi
čertice, princezny, čarodějnice, černoška, řada pirátů, berušek, vodníků, kominíka, víly a
několik masek představovalo Pipi - dlouhou punčochu. Při koupi vstupenek byla nabízena
bohatá tombola. Při otevření obálky někteří zjistili, že jsou výherci. Ostatní si počkali na 17
hodinu, kdy se losovalo o nevyzvednuté ceny. Dva dětští účastníci, kteří slavili právě své 6. a
10. narozeniny si mohli vybrat nějakou skladbu. Zajímavé je, že si vybrali skupinu Kabát,
která hraje spíše tvrdý rock.

Výroční členská schůze Svazu důchodců Křimice
Dne 8. 3. od 15,00 hod. proběhla výroční členská schůze Svazu důchodců v Křimicích. Schůze
se konala v prostorách zasedací místností budovy ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Po slavnostním
zahájení, které pronesl p. Zdeněk Fleišman vystoupily děti z mateřské školy v Křimicích, které
si pro tento okamžik připravily pásmo básniček a vystoupení i ku příležitosti svátku
Mezinárodního dne žen.
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Tato schůze jednomyslnou volbou ukončila činnost Svazu důchodců a zároveň proběhlo
ustavení nového sdružení a to Klubu seniorů Křimice – občanské sdružení. Prakticky šlo o
formální převod sdružení pod jinou hlavičku, neboť výbor zůstal ve stejném složení a pouze
revizní komise byla rozšířena o další dvě členky.

Svátek MDŽ
8. březen je slaven jako Mezinárodní den žen. V naší zemi byl slaven za totalitního režimu až
do roku 1989. Po pádu totalitního režimu byl opomíjen. Dnes se k němu naše společnost opět
vrací. Je to svátek žen v mezinárodním rámci, který vznikl na paměť demonstrujících švadlenek
v New Yorku v roce 1909.

Country skupina BOBELIN v YORKu
Ve čtvrtek 15.3.2012 od 18,00 hod. byla pozvána country kapela Bobelin do Křimic, aby
zahrála a zazpívala oblíbené písničky. A skutečně, úderem 18,00 hodiny se v salonku hotelu
YORK rozezvučely akordy prvních písniček. Nejprve k poslechu, posléze i k tanci kapela
zahrála známé skladby. Mezi nimi zazněla i skladba „Křimice, Křimice“, kterou si s kapelou
zanotovali všichni návštěvníci.
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Akce se zúčastnilo necelých 60 návštěvníků, převážně z řad seniorů. Vstupné bylo, jak je již
zvykem dobrovolné. Produkce skupiny byla ukončena před devátou hodinou večerní a všem se
tento večer velmi líbil.

Vydání Křimického zpravodaje
V týdnu od 12. 3. byl do všech domácností v obci roznesen „Křimický zpravodaj“ a to číslo 1
ročník 5. Časopis opět roznášeli členové Klubu seniorů Křimice. Občané byli informováni o dění
v poslední době a zprávy o tom, co se v obci a okolí připravuje. Jednou z důležitých zpráv pro
občany je přemístění kontejnerů pro odpad, které až dosud jsou v ulici Průkopníků a budou
přemístěny do prostoru u nádraží, kde obvod ve spolupráci s městem odkoupil pro tento účel
pozemek od ČD.
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Výroční členská schůze MO ČRS Křimice
Dne 24 . 3. dopoledne od 09,00 hod. se konala výroční členská schůze MO ČRS Křimice. Na
tomto jednání rybáři zhodnotili svoji činnost v uplynulém roce. Byl představen nový člen
výboru MO a to místopředseda p. Josef Vild. Byly předány diplomy se stříbrným odznakem za
práci v organizaci členům pp. Šrámkovi, Mlnaříkovi a Pajerovi, jediný zlatý odznak obdržel p.
Maxa za dlouholetou činnost. Závěrem představili členové výboru nástin nových akcí, které by
měly přilákat do organizace nové členy.

Papírová sobota
V sobotu 24. 3. od 13,00 hod. do 18,00 hod. zájemci o stavby papírových modelů navštívili
výstavku k tomuto tématu v sále místní hasičské zbrojnice. A nebyla to jen výstavka, zájemci si
zde mohli pod vedením zkušených modelářů slepit jednoduchý model. Ty návštěvníky, které
stavby modelů nadchly, si mohli i papírové modely zakoupit.
Akci pořádalo „Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň“ ve spolupráci s MO Plzeň 5 –
Křimice. Hlavním organizátorem této papírové soboty byl p. Martin Moravec a ten tuto akci
velmi dobře zvládl.
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Vítání občánků
V sobotu 24. 3. od 15,00 hod. přivítal starosta obce p. Petr Otásek nově narozené děti. Vítání
zorganizovala sociální komise ve spolupráci s ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Příchozí rodiče s dětmi
a jejich doprovod – rodinné příslušníky přivítala předsedkyně sociální komise pí. Marcela
Wagnerová. Úvodem tohoto slavnostního setkání pronesly děti z mateřské školy pásmo písní a
básní pro rodiče. Po projevu starosty a podpise rodičů do pamětní knihy každá z maminek
dostala kytičku a každé miminko dostalo jako upomínku zlatý přívěšek s iniciálou svého jména.
Byly přivítány děti: Ondřej Duchek, Šárka Fleišmanová, Viktorie Jurčová, Matyáš Klíma,
David Sýkora, Adéla Tintschlová, Mateo Visentin, Matyáš Vopat, Kryštof Vorlíček a Jáchym
Zahradník.
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Společenský ples
V sobotu 24. 3. ve večerních hodinách se konal společenských ples pořádaný MO Plzeň 5 –
Křimice ve spolupráci s kulturní komisí obvodu. Tento již 5. ročník nekuřáckého plesu se opět
těšil velkému zájmu místních podnikatelů i občanů. Byla zde připravena bohatá tombola, do
níž přispěli tyto firmy a podnikatelé: Amesbury West Plzeň Busines, s.r.o., Broněk Forejt, Král
PM Centrum s.r.o., Florplant, s.r.o., Truhlářství GÖSL INTERIER v.o.s., Hotel YORK,
s.r.o., Instalatérství – Fanta, Jana Jamrichová – kosmetika AVON, Keramika Soukup, s.r.o.,
Michal Macháček – ČS Michal´s, KS – Europe, s.r.o., MO Plzeň 5 – Křimice, Studio
VISAGE, Restaurace u Vadlejchů, SILBA – Elstav, s.r.o., TROLLI Bohemia, s.r.o.,
Truhlářství – Kodalík, ZAMOS Plzeň v.o.s., Darja Mieglová, Václav Benetka –
Autoopravna, ZP Metal – Aliance, Salon Dita – Eva Hosnedlová, IPN, s.r.o., DYBS Plzeň,
s.r.o., EIBE Česko, s.r.o., Jan Cubr – Údržba zeleně, Jaroslava Otásková, Martin Otásek,
Cortusa Group, s.r.o., Ladislava Edlová – Restaurace u Mže, Penzion VION – Manželé
Zampomělovi, Vít Mojžíš – MOBE, RIKIMOTO, s.r.o., Smíšené zboží J+J Jamrichovi,
František Juhász, Josef Vilc, Zelárna Lobkowicz, Ateliér Maur, s.r.o..
V bohatém programu plesu, který již zkušeně moderoval p. Zdeněk Fleišman, byly vyhlášeny
výsledky soutěže „O nejlepší nakládané křimické zelí“. Vítězem se stal Jan Podaný na druhém
místě byl vyhlášen Martin Otásek a na třetím hodnoceném místě byl vyhlášen Jaroslav
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Běhounek. Těmto všem akcím předcházelo předtančení skupiny Virginia, které bylo odměněno
bohatým potleskem přihlížejících. K tanci a poslechu hrál taneční orchestr Jaroslava Matějky.
Zábava byla ukončena po druhé hodině ranní, kdy se návštěvníci pomalu začali rozcházet do
svých domovů.

Sportovní den se Sportiness
V sobotu 31. 3. pro občany Křimic připravil plzeňský Sportiness relaxačně sportovní den.
Bohužel tento den počasí těmto aktivitám příliš nepřálo. Proto účast na tomto dnu nebyla
velká, dle vyjádření organizátorů přišlo celkem 16 účastníků. Pro všechny byla připravena
procházka okolím Křimic, která vedla trasou kolem bývalého ovčína, přes obec Radčice, kolem
kapličky k Malesické skále a přes zříceninu hradu Kyjov a obec Malesice zpět podél pravého
břehu řeky Mže do Křimic. Odpolední program byl díky nízké účasti a nepřízni počasí výrazně
zkrácen.
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Výsledek hospodaření MO Plzeň 5 – Křimice za rok 2011
Za loňský rok 2011 byly vyhlášeny hospodářské výsledky v měsíci březnu 2012. Před finančním
vypořádáním vykazuje hospodaření MO 5 přebytek ve výši Kč 1 969 783,05. Toto vypořádání
ke stanovení výsledku hospodaření bylo zpracováno dle příslušných platných pokynů a předpisů
a bylo odsouhlaseno odborem financování a rozpočtu MMP.
Výsledek hospodaření MO 5 po finančním vypořádání vykazuje přebytek ve výši Kč
1 958 296,02, který bude po schválení závěrečného účtu města Plzně ZMP převeden do Fondu
rezerv a rozvoje MO Plzeň 5 – Křimice.
Stav Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 5 – Křimice po finančním vypořádání roku 2011 bude
ve výši Kč 4 975 242,46.
Stav Sociálního fondu MO Plzeň 5 – Křimice po finančním vypořádání roku 2011 bude ve výši
Kč 33 729,55.
Podrobný rozpočet na letošní rok je v písemné podobě v příloze ručně psané kroniky. Pro tento
rok odhlasovalo zastupitelstvo MO Plzeň 5 – Křimice na výdaje celkem Kč 8 271 000,-. Příjmy
do rozpočtu by měly činit celkem Kč 8 171 000,-,

Jubilea
V měsíci lednu se dožili životního jubilea tito naši občané: pí. Vitásková Miloslava – 87 let,
bytem Prvomájová 82/80, pí. Samuelová Marta – 75 let, bytem Chebská 433/54, p. Petelík
Bořivoj – 92 let, bytem Průkopníků 113/36, pí. Lukášková Libuše – 87 let, bytem Prvomájová
420/72, pí. Škoulová Anna – 92 let, bytem Kozolupská 125/17.
V měsíci únoru se dožili životního jubilea tito naši občané: pí. Burdová Zdeňka – 80 let, bytem
Průkopníku 194/15, p. Janoušek Josef – 70 let, bytem Traťová 176/14, p. Brousil František 75 let, bytem Žitná 207/7, p. Eret Miroslav – 75 let, bytem K nádraží 251/5, pí. Holá
Vojtěška – 70 let, bytem Křimické náměstí 39/3, pí. Václavovičová Marie – 75 let, bytem
Prvomájová 94/44.
V měsíci březnu se dožili životního jubilea tito naši občané: pí. Šaurová Jiřina – 89 let, bytem
K nádraží 146/43, p. Svoboda Josef – 70 let, bytem Plzeňská 138/25, pí. Cimrmanová Růžena
– 75 let, bytem Plzeňská 561/107, p. Hladík Ludvík – 70 let, bytem Květinová 259/7, pí.
Ryplová Jana – 75 let, bytem Učňovská 179/6, pí. Kohoutová Vlasta – 80 let, bytem
Průkopníků 123/34, p. Görner Jan – 70 let, bytem Minská č.ev. 187/16, pí. Šmídová Vlasta –
70 let, bytem Vrbová 205/1, pí. Kodalíková Bohuslava – 75 let, bytem Prvomájová 110/51, pí.
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Matiásková Vlasta – 80 let, bytem Vrbová 205/1, pí. Petelíková Miloslava – 91 let, bytem
Průkopníků 113/36, p. Hlaváč Jiří – 70 let, bytem Průkopníků 256/6.

Úmrtí
V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši občané:
p. Jan Herget zemřel 13. 3. 2012, bytem Květinová 136/25, p. Zdeněk Marek zemřel 14. 3.
2012 , bytem Vochovská 103/17 a pí. Emilie Bachová 20. 3. 2012 bytem Plzeňská 559/105

Počasí v I. čtvrtletí
Leden: byl dosti teplý, teploty ve dne od 2 st. C do 11 st. C (nejtepleji (2.1.), noční kolem 0 st.
C, koncem ledna do -6 st. C. Sněžilo pouze 13.1. a 19.1. – byla ledovka, 21.1. napadly 2 cm
sněhu, který vrzy roztál.
Únor: na počátku měsíce uhodily silné mrazy, ve dne od -5 st. C do -12 st. C, velmi silný mráz
5. 2., v noci od -10 st. C do -19 st. C nejchladněji v noci 11. 2.. Sněhu bylo velmi málo. Koncem
měsíce se oteplilo na 4 – 6 st. C ve dne, v noci kolem 0 st. C. Nejteplejší byl 29. 2. ve dne 12 st.
C a v noci 5 st. C.
Březen: celkově teplý, velmi suchý. Teploty v noci od 3 st. C do -5 st. C, ve dne od 7 st. C do 20
st. C (25.3.). Skoro nepršelo, obloha byla slunečná. Změna nastala 29. 3. – došlo k citelnému
ochlazení.
Letošní jarní rovnodennost připadla na 20. 3. od 6 hodin 14 minut. V noci z 24. 3. na 25. 3.
Byl opět nastaven letní čas.
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Duben 2012
Násada nových ryb
Na aprílovou neděli nezaháleli ani členové MO ČRS Křimice. Ve večerních hodinách převzali
násadu nových ryb na chovné revíry. Všechny ryby byly roztříděny dle velikosti, převáženy a
odvezeny na předem určená místa. A i když této akci nepřálo příliš počasí, všichni pracovali
s velkým elánem. Každý rybář přesně věděl, kde je jeho místo a co má dělat. Celá akce trvala
pouhou hodinu.

Velikonoční jarmark v místní mateřské škole
Dne 4. 4. pořádala mateřská škola velikonoční jarmark u příležitosti příchodu jara. Děti a
jejich učitelky měly vystavené výrobky s touto tématikou a všechny bylo možné odkoupit.
Finance, a bylo vybráno přes čtyři tisíce korun, dle přání dětí budou použity pro zvířátka
v plzeňské ZOO. Akce se těšila velkému zájmu občanů Křimic.
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Velikonoční posezení Klubu seniorů
Občanské sdružení Klub Seniorů Křimice uspořádal 4. 4. pěkné velikonoční posezení, kterého se
zúčastnilo 52 členů. Na začátku programu vystoupily děti z křimické základní školy, poté
následovala přednáška členky Policie ČR o tom, jak se mají senioři chovat, aby pokud možno
předcházeli trestným činům, které jsou v poslední době na nich páchány.
Každý účastník tohoto posezení dostal na památku velikonoční kraslici, kterou vyrobily
seniorky z klubu Dovedných rukou a pro tento účel jich připravily 70 kusů. Závěrem p.
Stadther zahrál na harmoniku, takže všichni si mohli zazpívat.

Velikonoční svátky
Letos připadly Velikonoce na 8. a 9. dubna. Oslavy těchto svátků probíhají částečně podle
křesťanských tradic a více podle lidových zvyků. Naši občané je vnímají též jako svátky jara a
nového života. Ženy uklízejí byty, umývají okna a chystají velikonoční dobroty. Mezi nimi
nesmí chybět mazance z kynutého těsta, pečený beránek, nádivka s jarními bylinkami. Barví se
vajíčka či vyfouknuté kraslice. Letos se opět kraslice povedly členkám kroužku Dovedných
rukou v Klubu seniorů, které je vyzdobily různými technikami. Děti a mládež chystaly pletené
pomlázky a na velikonoční pondělí obcházely obec. Do košíčků dávaly vykoledovaná vejce,
bonbóny i peníze. Počasí svátkům nepřálo, byla citelná zima.
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Sokolové začínají slavit 100 let výročí vzniku
Hlavní oslavy jsou sice naplánovány na 26. května, ale již v pondělí 16. dubna byl v rámci
oslav uspořádán fotbalový turnaj. Ze tří zúčastněných mužstev mělo být fotbalové družstvo
pražského divadla Sklep největším lákadlem. V tomto družstvu se objevila i jedna žena a ze
známých herců se na hřišti objevil David Vávra. Slavnostní výkop provedl starosta Sokola
Jaroslav Martínek.
Bohužel velmi nepříznivé počasí odradilo od účasti dosti občanů.

Ředitel ZOO na návštěvě v mateřské škole Křimice
18. 4. uvítala místní mateřská škola Křimice vzácnou návštěvu. Ředitel ZOO p. Jiří Trávníček
si přijel osobně převzít dar v hodnotě šeku na Kč 4 500,-, které byly vybrány jako výtěžek na
již konaném velikonočním jarmarku školky. Doprovod p. ředitele, mluvčí ZOO pan Vobruba,
přivezl živého hada. Děti se hada nebály, dokonce si jej mohly pohladit. To se nedá říci o paní
ředitelce. Když pan Vobruba hada položil užaslé pí. ředitelce kolem krku, byla neschopna
jakékoliv reakce. Děti se samy rozhodly pro sponzoring oslíka. S ředitelem ZOO si školka
domluvila možnost další spolupráce.

Otevření prodejny řeznictví
V polovině dubna přibyl do obce další malý obchod a to řeznictví. Je to vlastně znovuotevření
prodejny po krátké přestávce.
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Vzpomínková slavnost
V sobotu 21. 4. proběhla v naší obci slavnost, která připomenula občanům události z konce 2.
Světové války. Krátce po poledni projela ulicemi obce historická vojenská vozidla Military Car
Clubu Plzeň. Stejná vojenská auta a bojová vozidla přijela do Křimic v r. 1945, ovšem osádky
vozů byli skuteční vojáci americké armády. Letošní oslavy osvobození se zúčastnilo mnoho
občanů, mnozí s dětmi. Jako hosté přijeli poslanci p. Jiří Bis, p. Jaroslav Lobkowicz, primátor
města Plzně p. Martin Baxa, náměstkyně primátora pí. Eva Herinková, zástupci americké
ambasády kapitán Alen Kent a rada Robert Zimmerman s rodinami, členové Military Car
Clubu, členové Obce legionářské, Leteckého historického klubu a Svazu letců ČR. Oslavu
zahájil starosta obce p. Petr Otásek, poté pronesli krátké projevy: člen zastupitelstva MO
Plzeň 5 – Křimice p. Jaroslav Běhounek, dále hovořili Jiří Bis a Martin Baxa, za válečné
veterány plk. Jiří Neliba a za Velvyslanectví USA Alen Kent. Ve svých projevech zmínili oběti
amerických vojáků, kteří padli na samém konci války za naši svobodu. Poté následovalo
položení kytic a věnců ke všem třem pomníkům padlých. Oslavu zakončily křimické děti
zpěvem několika amerických a českých písní.
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Stavění máje
Tento rok se stavění máje uskutečnilo v odpoledních hodinách posledního dubnového dne. Za
přispění mnoha ochotných dobrovolníků se podařilo postavit krásně ozdobenou máj. Tato akce
byla přípravou na večerní „Slet čarodějnic“, akci pořádanou MO Plzeň 5 – Křimice ve
spolupráci s MO ČRS Křimice.

Slet čarodějnic
30. 4. od 17,30 začal oficiální program „Pálení čarodějnic“ zapálením vatry. Tento zvyk
pochází z pohanské doby, kdy na návrších byla obětována domácí zvířata a symbolicky
upalovány čarodějnice, aby lidem neškodily. Podvečerní a večerní program moderoval již všem
známý p. Zdeněk Fleišman. Ten dal také pokyn k zapálení vatry – ohně, který tuto slavnost
tradičně doprovází. Děti, které měly chuť si opéci špekáček jej zdarma dostaly od pracovnic
úřadu a zastupitelek obce.
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V rámci tohoto večera probíhala soutěž o nejlepší čarodějnici – „Missis čarodějnice“ a „Miss
čarodějnice“. Všechny přítomné masky se seřadily, proběhlo jejich společné vyfocení a porotci v
následujících minutách měli čas k hodnocení. Začal rej masek za doprovodu kapely „PEON
BAND“, která hrála k tanci i poslechu. V 18,30 byly dvěma čaroději druhého stupně
„Čáryfukem“ a „Dobrodějem“ vyhlášeny nejlepší masky. Jako missis čarodějnice byla
vyhodnocena sl. Vitáková a první místo v Miss čarodějnice obhájily z loňského roku paní
Štorkánová a paní Uzlová. Všechny malé čarodějnice dostaly od pořadatelů drobné dárky
v podobě sladkostí.
Podvečerní vystoupení skupiny historického šermu „GLORIA“ bylo sledováno velkým počtem
diváků. Ti se rozsadili na svah a bedlivě sledovali vtipnou scénku herců této skupiny. Poté
následovala volná zábava, kdy večer mělo být ještě jedno vystoupení a to „ohnivá show“.
Bohužel toto vystoupení překazila prudká bouře s vydatným deštěm. Diváci se schovali před
deštěm pod nově postavenou pergolu, případně do prostor restaurace, kde počkali, než se počasí
opět umoudřilo. Poté pokračovala zábava za doprovodu kapely „PEON BAND“ do pozdních
hodin.
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Květen 2012
Svátek práce – 1. květen
1. května se po celém světě slaví jako Svátek práce. V naší zemi je tento den dnem pracovního
klidu. Přesto již do ulic nevychází žádné průvody oslavující tento svátek, ale politické strany a
různá sdružení pořádají na různých místech své mítinky. Na veřejných budovách jsou vyvěšeny
státní vlajky ČR. V naší obci se žádné shromáždění nekonalo.

Den vítězství – 8. květen
Dne 8. 5. si celá ČR připomenula 67. výročí konce druhé světové války. Tento den nazvaný
Den vítězství je dnem pracovního klidu, na veřejných budovách byly vyvěšeny vlajky ČR a
v Křimicích vlajka USA. Osvobození Americkou armádou si naši občané připomenuli již při
pietním aktu dne 21. 4. 2012 (zapsáno v měsíci dubnu). Křimičtí občané se zúčastnili oslav
v městě Plzeň, které probíhaly ve dnech 5. – 8.května 2012. Zde byla také velká přehlídka
současné i historické bojové techniky.

Zájezd do Německa
Dne 8.5. pořádal MO Plzeň 5 – Křimice zájezd do německého města Mnichova. Odjezd byl již
v 06,00 hod. Do Mnichova výletníci dorazili kolem 10,00 hod. dopolední a měli hodně času na
prohlídku historického centra s možností nákupů. Zájezd se vydařil i díky příznivému počasí,
celý den bylo slunečno.
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Tablo dětí mateřské školy Křimice
Letos měla mateřská škola Křimice na vývěsní tabuli u konečné MHD vyvěšené tablo
předškoláčků. Z fotografií se usmívali chlapci a děvčata, kteří zasednou v září do lavic v 1.
třídě místní základní školy.

Požár na katastru Křimic
Ve výrobní hale firmy HP Pelzer, která je na katastru Křimic, při silnici do Radčic, vypukl 9.
5. 2012 požár. Příčinou byla žhavá jiskra, která odlétla při svařování. Při požáru bylo
evakuováno na tři sta zaměstnanců. Při hašení byly uchráněny zásoby chemikálií. Škoda byla
vyčíslena na cca dvanáct miliónů korun. Tři lidé se nadýchali zplodin, jeden z nich byl popálen
v obličeji. Tento požár lokalizovalo 15 hasičských sborů a díky jejich včasnému zásahu nedošlo
k dalšímu rozšíření ohně.
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Dětské rybářské závody v plavané
Dne 26. 5. již od 07,00 hod. se scházely děti na rybářské závody, které místní organizace ČRS
pořádá tradičně ke Dni dětí. Začátek závodu byl stanoven na 08,00 hod. ranní. Soutěžilo se
dvoukolově, vždy se chytalo jednu hodinu a o přestávce mezi prvním a druhým kolem každý
soutěžící obdržel občerstvení. Počasí tento den všem velmi přálo, bylo teplo a svítilo sluníčko.
Po druhém kole bylo provedeno vyhodnocení všech 28 závodníků, kdy nejlepším rybářem mezi
chlapci byl Ondřej Beran a první děvče byla Hana Novotná, která závody celkově vyhrála
s nachytanými rybami o délce v součtu 186 cm. Tento ročník měl ještě jedno prvenství, dle
moderátora p. Zdeňka Fleišmana byla na prvním a druhém místě vyhlášena děvčata, na
druhém místě byla vyhlášena sl. Patricie Vlčková. Ceny pro vítěze věnovali členové - sponzoři
z řad rybářského sportu. Pro nejlepší tři byly hodnotné dárky dle vlastní výběru, na těchto
místech dostalo každé dítě upomínkový pohár k dnešnímu dni, nejlepší děvče navíc nádherně
vyřezanou hlavu rybářské čertice a nejlepší soutěžící, Hana Novotná, obdržela putovní pohár,
kde bude přidána vizitka s jejím jménem. Ceny předával starosta obce p. Petr Otásek, předseda
organizace p. Miloš Vykoupil a ředitel závodu p. Pavel Mlnařík. Každé dítě závěrem dostalo
balíček s cukrovinkami. Soutěž byla ukončena rybářským pozdravem „Petrův zdar“.
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Oslavy k stému výročí založení Sokola v Křimicích
26. 5. odpoledne v 13,00 hod. byly zahájeny oslavy Sokola k stému výročí založení organizace
v Křimicích. Program byl na všech místních nástěnkách vyvěšen s týdenním předstihem.
Odpoledne začalo turnajem ve fotbale dětí. Ve 14,00 hod. proběhlo oficiální zahájení a uvítání
hostů: p. Soboty – nejvyššího představitele obce Sokolské, Plzeňské župy a dále starostů třech
obvodů – Křimice, Radčice, Malesice. Odpoledne dále zpestřilo vystoupení mažoretek
„Maršálky“ a ukázka cvičení na skladby XV. Všesokolského sletu. Po těchto ukázkách
následovalo ocenění hráčů florbalového týmu a fotbalového týmu dorostu a příslušníků Sokola,
paní Maurerové a pánů Lukáška a Zábranského, kterým za jejich dlouholetou obětavou
činnost předal pamětní list p. Jaroslav Martínek, starosta Sokola Křimice. Odpoledne ještě před
prezentací skákacích chůd, které si zájemci mohli zapůjčit na prostranství před restaurací,
předvedli cvičení se psy členové místní kynologické organizace. Podvečer zpestřilo program
vystoupení souboru divadla „Jezírko“ hrou „Příběh z peří“. Celé odpoledne byl v přilehlých
prostorách doprovodný program, kde si na své přišli nejen děti, ale i dospělí. Byla zde i výstava
fotografií a dokumentů od založení organizace až po dnešek. Celé odpoledne se mohlo chlubit
nejen zájmem diváků z řad místních občanů, ale i okolních obcí, ale také krásným počasím.
Večer byl zakončen taneční zábavou
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Dětský den s hasiči Křimic
V úterý 29. 5. odpoledne od 16,00 hod sezvali křimičtí hasiči všechny děti a jejich doprovod do
prostor kolem hasičské zbrojnice. Tady pro děti v rámci Mezinárodního dne dětí připravili
zábavné odpoledne plné her a soutěží. A díky krásnému slunečnému počasí byla účast veliká.
Děti, které se do soutěží přihlásily, měly za úkol projít kolečkem pěti doprovodných soutěží, kde
jim porotci každou účast ve hře potvrdili a odměnili malou sladkostí. Po poslední soutěži
dostávaly děti občerstvení, buřta, kterého si opekly na ohýnku. Co se týká soutěží, byly zde již
známé soutěže z minulých let a to hod kroužkem na kužel, skákání v pytlích, soutěž na
procvičení paměti, hod mincí do hrnku ve vodě a chůze na chůdách. Všechny soutěže byly dětmi
hojně obsazené. Navíc pro zájemce o techniku zde byla k vidění i technika, kterou hasiči
používají při výjezdech.
Odpoledne si děti včetně svého doprovodu, tj. rodičů, babiček a dědečků pořádně užily a po
ukončení akce se všichni spokojeně rozešli do svých domovů.
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Nainstalování značky a zábrany na křižovatce Prvomájové a Kozolupské ulice
V úterý 29. 5. byla umístěna zábrana u přechodu pro chodce před prodejnou potravin, která
zamezuje parkování vozidel přímo na přechodu pro chodce. Ve středu byla označena
žlutočernými výstražnými pruhy. Zároveň byly znovu osazeny informativní značky „Přechod
pro chodce“ z obou směrů. Vše bylo po projednání v příslušných odborech magistrátu a policie
ČR.
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Červen 2012
Mezinárodní den dětí v základní škole
V pátek 1. 6. kolem desáté hodiny se sešly děti ze základní i mateřské školy v Křimicích na
chodbě školy, aby soutěžemi oslavily svůj svátek MDD. Tady pozdravil nastoupené žáky a
předškoláky i starosta Křimic pan Petr Otásek. Ten dětem přinesl k jejich svátku drobné dárky.
Oslavy zahájila paní Kloudová – družinářka ZŠ. Ku pomoci při posuzování sportovních
výkonů dětí bylo deset seniorů vedených svojí předsedkyní paní Eliškou Hladíkovou. Z důvodu
nepříznivého počasí byly všechny soutěže přemístěny do učeben. Děti mohly volně procházet
mezi jednotlivými soutěžemi a od rozhodčích dostávaly dle svého výkonu „peníze“ – body
označené hodnotou jedna až tři. Děti si za určitý obnos mohly zakoupit různé drobnosti a tím
se vlastně též učily poznávat hodnotu peněz. Role prodávajících převzaly paní učitelky a
spokojenost dětí a jejich zářící oči byly jistě výrazem radosti z pěkné oslavy jejich svátku.

Zahájení rekonstrukce budovy statku „U Jílků“
Byla zahájena rekonstrukce fasády starého statku zvaného „U Jílků“ na Prvomájové ulici čp. 9
(podle staršího názvu „U Kolářů“). V současné době je vlastníkem budovy firma IPN. Tento
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statek patřil sedláku Jílkovi, který byl v padesátých letech ze statku vystěhován a celý objekt
připadl Státnímu statku Křimice. Budova v minulém století sloužila jako obytná, bydlela zde
rodina Kolských, pracovníků Státního statku. Současnou rekonstrukci dozoruje i památkový
úřad s tím, aby byla zachována původní podoba průčelí včetně sošky sedláka Jana Koziny.

Zahájení Zámeckých slavností
V pátek měly být zahájeny Zámecké slavnosti hrou divadelního spolku „Jezírko“ Lovu zdar.
Bohužel pro nepřízeň počasí bylo představení odloženo na jiný termín, a to neděli 10.6.
V sobotu 2. 6. toto představení se již uskutečnilo. Na hru, „Lovu zdar“, která zahájila letošní
divadelní Zámecké slavnosti divadelního spolku Jezírko se sešlo velké množství diváků a zcela
zaplnili připravené hlediště. Toto první zábavné představení si určitě užili diváci i samotní
herci.
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Poslední zápas šipkařů Úlet Křimice
V neděli 3. 6. se konal poslední zápas sezóny. Proti domácímu mužstvu Úlet Křimice „A“
nastoupil tým Strašice „B“. Domácí tým měl postup do krajské extraligy zajištěný již
z předchozího kola, přesto tento zápas nevypustili. Vítězstvím 13 : 5 potvrdili celkové
prvenství v této soutěži.

Pokračování Zámeckých slavností
Od 6. 6. pokračovaly Zámecké slavnosti 2012 divadelními představeními od spolku „Jezírko“.
6. 6. byla sehrána divadelní hra „Lucerna“ od A. Jiráska
7. 6. byla sehrána divadelní hra „Nejkrásnější válka“ od V. Renčína
8. 6. byla sehrána divadelní hra „Sen noci Svatojánské“ od W. Shakespeara
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9. 6. byla sehrána divadelní hra „Sen noci Svatojánské“ od W. Shakespeara
10. 6. byla sehrána odložená hra „Lovu zdar!“ od K. a K. Kohoutových

Křimický zpravodaj č. 2/2012, ročník VI.
V týdnu od 11. 6. roznesli křimičtí senioři do všech schránek Křimický zpravodaj. Občané se
prostřednictvím časopisu dozvěděli o událostech v obci během letošního jara a také byli
informováni o tom, co se pro ně připravuje pro letní období, neboť přílohou je kompletní
program Zámeckých slavností 2012. Toto číslo je přiloženo jako příloha ke kronice.

Archeologický průzkum
S plánovanou výstavbou Západního okruhu města Plzeň probíhá na katastru obce
archeologický průzkum. Archeologové Západočeského muzea pod vedením Mgr. Antonína
Zelenky a Mgr. Aleny Novotné odkryli bohaté naleziště, které svědčí o osídlení v době neolitu a
v pozdní době bronzové až do doby halštadtské. Kromě části kruhových obydlí byly vykopány
části nástrojů a střepin nádob i větší celky různého nádobí. Tento průzkum dokládá, že podél
řeky Mže již v době neolitu žili lidé.

Tisková konference
Ve středu 13. 6. na 11,00 hodin pozval starosta obvodu MO Plzeň 5 – Křimice pan Petr
Otásek několik novinářů do prostoru zámeckého parku, aby je seznámil s prostory, kde se
konají tradiční Zámecké slavnosti. Na tuto konferenci byla pozvána i místostarostka paní
Wagnerová, předseda kulturní komise pan Bayer a za Klub seniorů paní Hladíková. O tuto
akci bohužel mezi novináři nebyl velký zájem, neboť v tuto dobu se konaly jiné akce v městě
Plzni.
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Zámecké slavnosti 2012 - Dětské odpoledne
Program Zámeckých slavností letošního roku pro občany a návštěvníky připravil MO Plzeň 5
– Křimice, Český rybářský svaz Křimice, Sbor dobrovolných hasičů Křimice, Klub seniorů
Křimice o.s., Středisko volného času dětí a mládeže Plzeň, Sdružení občanů Plzeň – Křimice.
V sobotu 16. 6. od 15,00 hod. začal program letošních Zámeckých slavností. První akci
provázelo pěkné počasí, které přálo všem návštěvníkům. V zámeckém parku agentura
„Sportiness“ připravila pro děti i dospělé čtyři průchozí stanoviště. Prvním stanovištěm byla
lanová dráha. Druhé stanoviště „Elfové a koukalové“ – povídání o přírodních bytostech,
kreslení „koukalů“, základy automatické kresby apod.. Třetí stanoviště bylo dovednostní
s pozornostní stezkou, hudebním koutkem apod.. Poslední stanoviště byla hrací louka, která
byla zaměřena na pohybové hry.
Součástí dětského odpoledne byla i prezentace Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy
Zámeček, která pro návštěvníky připravila workshop, kde si každý mohl udělat výrobek podle
své fantazie. Během odpoledne tuto prezentaci školy navštívila i paní ředitelka Šindelářová.
Zajímala se o zájem ze strany dětí, promluvila s panem Otáskem, starostou obce.
Celým odpolednem provázel již osvědčený moderátor pan Zdeněk Fleišman, který navíc pro
malé i větší děti připravil hudební produkci z oblíbených dětských filmů, seriálů a pohádek.
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Večer byl promítnut film „V PEŘINĚ“. Protože to byl první promítací večer a přálo počasí,
byla poměrně vysoká návštěvnost. Na toto promítání přišlo přes 80 diváků.
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Zahradní slavnost v mateřské škole Křimice
Dne 21. 6. odpoledne od 16,00 hod. se konala zahradní slavnost v areálu MŠ Křimice.
Hlavním bodem tohoto setkání bylo vyřazení předškoláků. Ovšem slavnost byla doplněna
průvodním programem, který jistě zaujal všechny přítomné děti a dospělé. Prvním bodem
programu po přivítání moderátorem p. Zdeňkem Fleišmanem a úvodním slovu od p. starosty
Petra Otáska bylo vystoupení taneční skupiny SPIDER. Taneční vystoupení dětského souboru
bylo na motivy filmu pro děti „PŘÍBĚH ŽRALOKA“. Poté vystoupily mažoretky z Vochova.
Samotní předškoláci si připravili pohádkový příběh o mravenečcích a motýlcích. Po tomto
úvodním programu byli předškoláci paní učitelkou stužkováni a každý z nich obdržel
upomínkový dárek od pí. ředitelky Kavalírové, starosty p. Otáska a malou pozornost od
předsedkyně školské komise pí. Forejtové. Na závěr děti předaly učitelkám kytičku a tím se
formálně rozloučily s mateřskou školou. Po tomto programu následovaly písničky k tanečním
hrám, kde děti se svými učitelkami se spontáně bavily.
Počasí celému dni přálo, bylo až velmi teplo. Účast byla ze strany rodičů a ostatních dospělých
osob velká.
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Slovo občana Křimic v měsíčníku Plzeňský kraj
Pan Ing. Jaroslav Lobkowicz, zastupitel Plzeňského kraje za SNK ED, napsal článek o stavu
české krajiny. Varuje před devastací krajiny, zneužíváním nejlepší orné půdy k různým
stavbám a instalováním fotovoltaických panelů přímo na polích. Snaží se upozornit na to, že
v budoucnu by dobrá orná půda mohla citelně chybět našim potomkům. Článek je přiložen jako
příloha ke kronice. My bychom měli být panu Lobkowiczovi za jeho slova vděčni a hodně se
nad nimi zamyslet.

Zámecké slavnosti – mezinárodní den seniorů
V sobotu 23. 6. 2012 se jako další akce letošních Zámeckých slavností uskutečnilo mezinárodní
setkání seniorů. A program pro své přátele z Německa, Domažlic a Klatov připravili křimičtí
senioři opravdu bohatý. Již od 10,00 hod. se v prostoru areálu restaurace U Mže sehrál turnaj
v minigolfu, jehož se zúčastnilo 32 hráčů. Výsledky byly vyhlášeny až při odpoledním
programu. Na prvním místě se umístil p. Fleišman, druhé místo obsadil p. Gerhard Würl a na
třetím místě se opět umístila křimická seniorka pí. Vavříková. Po hře byl pro návštěvníky
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připraven oběd v hotelu YORK, kde mezi přítomné zavítala náměstkyně primátora města
Plzně pí. Eva Herinková. Ta přítomné pozdravila a přislíbila účast na dalších akcích konaných
v Křimicích. Odpolední program byl zahájen ve 14,00 hod. v zámecké zahradě. Již hodinu
předem přicházely návštěvy, které vystavovaly své ruční práce. Jednalo se o keramické výrobky,
výrobky z papíru a výrobky z proutí. K vidění byla i jemná práce krajkářky. V průběhu
odpoledne mohli návštěvníci zhlédnout i výstavu fotografických prací p. Hladíka, tématicky
zaměřenou na celou Plzeň. Odpoledne pozdravila přítomné návštěvníky i paní Marcela
Krejsová, která všem přiblížila Plzeň jako Evropské hlavní město kultury 2015. Poté
následovala vystoupení jednotlivých seniorských klubů, pěveckého souboru z Klatov,
vystoupení taneční skupiny Hanka z Domažlic, country tance pod záštitou klubu z Klatov.
Ale nevystupovali pouze senioři. Zahrát a zazpívat přišli i mladí dudáci z Domažlic, mladí
hudebníci z Plzně – folklórní soubory Komořinka a Plzeňáček. Tato vystoupení na sebe velmi
rychle navazovala a čas velmi rychle ubíhal. Po 16,00 hodině všechny vystupující vystřídal
dechový soubor Amátovka, který je mezi seniory velmi oblíben. Návštěvníci si se zpěváky
souboru zanotovali známé písně a našlo se i několik tanečních párů. Celodenním programem
provázel doprovodným slovem oblíbený moderátor p. Zdeněk Fleišman. Celému dni přálo
slunečné počasí.

40

První rybářské závody v sezóně
V neděli 24. 6. 2012 se uskutečnily rybářské závody pořádané MO ČRS Křimice na rybníce
Dravý v Malesicích. Protože to byly první závody v tomto roce, byla účast velká. Začátek
závodu byl stanoven na 07,00 hod. ranní, chytalo se jako obvykle dvoukolově a míry
jednotlivých chycených ryb se závodníkům sčítaly. Vítězem závodu se stal Roman Vican
s nachytanými rybami o celkové délce v součtu 385 cm, na druhém místě se umístil Miloslav
Harant s 385 a na třetím místě byl vyhodnocen porotou Jiří Půta s 265 cm. Pro vítěze a další
účastníky byly připraveny věcné ceny.
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Vyřazení žáků 5. ročníku ZŠ
V pondělí 25. 6. 2012 odpoledne v 15,30 hod. proběhlo slavnostní vyřazení žáků 5. ročníku
ZŠ v Křimicích. Tento zvyk byl převzat z 15. ZŠ v Plzni, pod kterou místní odloučené
pracoviště patří. Vyřazení se konalo v zasedací místnosti budovy ÚMO Plzeň 5 – Křimice.
Děti z pátého ročníku si připravily krátké pásmo pro přítomné rodiče a další návštěvníky. Při
této příležitosti byli prvňáčci pasováni na čtenáře. I tito žáčci si pro přítomné připravili pásmo
písniček. Na závěr akce každé dítě dostalo upomínkový předmět z rukou vedoucí učitelky paní
Dočekalové a dárkový balíček z rukou starosty obce pana Otáska.

Závěr školního roku
V pátek 29. 6. 2012 - poslední školní den se konalo rozloučení se školním rokem v ZŠ Křimice.
Po předání vysvědčení všem školákům byl schován zvonek, který ohlašuje začátek prázdnin.
Ten byl uschován v okolí školy a děti měly za úkol jej vyhledat, aby mohly začít prázdniny. Po
několikaminutovém hledání byl zvonek nalezen a zvoněním ohlášen začátek prázdnin. Vše
sledovali přítomní rodiče a příbuzní jednotlivých dětí.
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Pitbake závod Na Horničce
RIKIMOTO racing team uspořádal v sobotu 30. 6. dopoledne již II. ročník závodů DACHL
Cup a Pitbike. Soutěž se uskutečnila v prostorách bývalého státního statku Křimice na
Horničce. Závodilo se v pěti různých kubaturách vždy dvoukolově. Byly k vidění jak moderní
závodní stroje, tak historické motorky s kubaturou do 50 ccm. Závody byly ukončeny kolem
17,00 hodiny. K vidění byly i bike pro malé závodníky kolem 6 let věku.

Zámecké slavnosti
Poslední červnovou sobotu od 15,00 hod. připravili organizátoři Zámeckých slavností pro
všechny návštěvníky vyjímečný zážitek. Odpoledne bylo věnováno melodiím z muzikálů a
operet v podání sólistů divadla J. K. Tyla. Své hosty, Hanu Spinethovou a Romana Krebse,
pozvala a hlavně přivedla do Křimic pí. Stáňa Topinková. Tito sólisté všem návštěvníkům
zazpívali známé melodie za klavírního doprovodu Táni Vaněčkové. Tento nevšední kulturní
zážitek si přišlo do zámecké zahrady poslechnout téměř 150 návštěvníků. Co je nejvíce
potěšitelné, nepřišli jen senioři, mezi diváky bylo mnoho příslušníků mladších generací a i dětí.
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Rybářské závody
V sobotu 30. 6. 2012 se konaly rybářské závody na rybníku Dravý pořádané MO ČRS Křimice.
Závody byly ovlivněny příliš teplým počasím a možná i více akcemi pořádanými v okolí. Proto
byla účast rybářů výrazně menší, než na závodech minulých. Ani ryby v tomto teplém počasí
přiliš nebraly, takže vítěz tohoto závodu p. Petr Rubáš nachytal v součtu délku ryb 333 cm, na
druhém místě se umístil Michal Soukup s nachytanými rybami o délce v součtu 270 cm a třetí
místo obsadil František Němeček se souhrnnou mírou všech ryb 220 cm. Pro rybáře byly
připraveny opět hodnotné ceny, které si každý vybíral dle svého uvážení.

Zámecké slavnosti – promítání
Večer 30. 6. byl promítnut film „Jak vycvičit draka“.
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Výročí
V měsíci dubnu se dožili životního jubilea tito naši občané: p. Jiří Fák – 75 let, bytem
Kozolupská 15/14, p. Ladislav Míka – 70 let, bytem Chebská 98/56, pí. Zdeňka Bártová – 91
let, bytem Plzeňská č.ev. 165/133, pí. Věra Maxová – 75 let, bytem Traťová 166/12, pí. Eliška
Švormová – 90 let, bytem Kozolupská 115/18, pí. Jiřina Boublíková – 86 let, bytem K nádraží
243/10, pí. Emilie Ptáčníková – 91 let tohoto času domov důchodců Kotíkovská ul., Plzeň.
V měsíci květnu se dožili životního jubilea tito naši občané: pí. Jana Krýdová – 70 let, bytem
Průkopníků 193/17, pí. Anna Fremrová – 86 let, bytem Květinová 136/25, pí. Marta
Hauserová – 89 let, bytem Křimické náměstí 32/7, pí. Marie Hauerová – 70 let, bytem
Prvomájová 21/33, pí. Milena Čechová – 80 let, bytem Plzeňská 258/9, p. Josef Eret – 70 let,
bytem K nádraží 231/20.
V měsíci červnu se dožili životního jubilea tito naši občané: pí. Anna Trčková – 70 let, bytem
Průkopníků 441/40 a p. Václav Bystřický – 80 let, bytem Prvomájová 101/63.

Úmrtí
V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši občané:
Pí. Miloslava Petelíková zemřela 12.4.2012, pí. Anna Škoulová zemřela 6.5.2012, p. Vladimír
Vyhlas zemřel 8.5.2012, pí. Anna Čmolíková zemřela 16.5.2012, p. Jan Görner zemřel
1.6.2012, p. Karel Peca zemřel 14.6.2012.

Počasí ve II. Čtvrtletí
Duben: první dny byly teplé, ve dne 15 st.C – 18 st.C, v noci 3 st. C až 0 st.C. Od 6.4. se
ochladilo, ve dne bylo 6 st.C – 12 st.C, v noci na 10.4. byly -2 st.C. O Velikonocích bylo velmi
chladno, 12.4. celý den pršelo. 23.4. se oteplilo na 16 st.C – 20 st.C ve dne.
Květen: od začátku měsíce až do 13.5. bylo teplé počasí, ve dne 18 st.C – 22 st.C, v noci 8 st.C
– 11 st.C. Velmi teplé dny byly 9., 10. a 11.5., kdy ve dne byla teplota 25 st.C – 29 st.C, v noci
12 st.C. 13.5. nastalo prudké ochlazení na 12 st. C ve dne a v noci na 4 st.C. Poslední dekáda
byla velmi teplá od 23 st.C do 28 st.C. Bylo větrno a celý měsíc nepršelo.
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Červen: na začátku bylo deštivo a větrno. Teploty ve dne byly 15 až 22 st.C, v noci od 6 do 10
st.C. V polovině měsíce se oteplilo, ve dne bylo 25 st.C až 30 st.C (18. 6.). Tentýž den přišla
večer bouřka se silným větrem, deštěm a kroupami velkými 2 cm. 20.6. večer byla další bouře,
velmi silná, s prudkým deštěm, která trvala asi hodinu. Poslední dny byly velmi teplé,
s tropickými teplotami od 30 st.C do 33 st.C ve dne, v noci 14 až 16 st.C.
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Červenec 2012

Státní svátky 5. a 6. 7.
Den 5. 7. je státním svátkem, který občanům našeho státu připomíná příchod křesťanských
kněží Cyrila a Metoděje. Pro naši zem to znamená počátky vzdělanosti a křesťanské víry.
Den 6. 7. je rovněž státním svátkem a je připomínkou upálení Mistra Jana Husa v Kostnici.
Odezvou na jeho mučednickou smrt byly husitské války.

Zámecké slavnosti – promítání filmu
Dne 7. 7. byl ve večerních hodinách promítnut film „Fotři jsou lotři“.

Dokončení stavebních úprav a rekonstrukcí rybářské restaurace
Začátkem tohoto měsíce byly dokončeny stavební a terénní úpravy v okolí restaurace „U Mže“.
Za restaurací byly za pomoci dobrovolných brigád členů rybářské organizace vymýceny
náletové dřeviny a provedena úprava terénu. Objekt proti restauraci byl kompletně
zrekonstruován, neboť jeho stav již nevyhovoval po technické stránce bezpečnosti. Zároveň
byla kompletně vystavena nová pergola včetně osvětlení a přilehlého krbu. Pod touto novou
pergolou vzniklo útulné posezení.

Zámecké slavnosti – rybářský den
V sobotu 14. 7. od 14,00 hod. v rámci pokračování Zámeckých slavností uspořádala MO ČRS
Křimice rybářský den. Program byl zahájen rybářskými závody volně přístupnými pro každého.
Chytání ryb bylo vyhlášeno dvoukolové, po první soutěžní hodině následovala přestávka na
občerstvení a pak opět hodinová soutěž. Jako u jiných závodů se hodnotil součet délek
jednotlivých ryb. Závody se těšily velkému zájmu, neboť se zúčastnilo 45 soutěžících. Bez
rozdílu zde vedle sebe chytali ryby profesionálové, amatéři, děti i dospělí. Během závodů pro
děti byly připraveny různé doprovodné soutěže a programy od pracovnic České pošty. Po
ukončení lovu porota vyhodnotila výsledky, které moderátor celého odpoledního programu p.
Zdeněk Fleišman vyhlásil. Pro prvních deset soutěžících byly připraveny hodnotné ceny, které
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si od prvního místa každý vybíral dle svého uvážení. Při přebírání cen poblahopřáli každému
vyhodnocenému účastníkovi předseda organizace p. Miloš Vykoupil a místopředseda p. Josef
Vild. Program závodu a vyhodnocení byl ukončen kolem 17,00 hod. Od této doby se o zábavu
starala oblíbená skupina – hudební duo „Kyseliny“. Občerstvení zajistila rest. U Mže, která
připravila pro žíznivé návštěvníky výčep piva a bar i venku před restaurací. O hladové
návštěvníky se letos poprvé a to velmi dobře postarala obsluha z rest. HOOTERS Praha.
Všichni návštěvníci se dobře bavili, celému dni přálo pěkné počasí. Při muzice si návštěvníci
nejen zazpívali, ale také zatančili. Program byl ukončen hodně po půlnoci, kdy se všichni
rozešli do svých domovů.
Nejstarší občanka Křimic oslavila své životní jubileum
Dne 20. 7. slavila své 93. narozeniny pí. Jarmila Švehlová, která několik posledních let žije
v domově důchodců v Plzni. Nejstarší občance naší obce přišli poblahopřát starosta obce p. Petr
Otásek a předsedkyně Klubu seniorů Křimice pí. Eliška Hladíková. V gratulaci nechybělo přání
pevného zdraví a dobré pohody do dalších let.

Opravy kanalizace na Prvomájové ulici
V tomto měsíci byly provedeny opravy kanalizačních vpustí v Prvomájové ulici. Praskající
asfalt upozornil na možné závady kanálů. Opravu provedla specializovaná firma, která zjistila
závadu v instalaci a postupně ji v celé ulici opravila. Závady byla specifikována v přímém
usazení kanálových vpustí přímo na keramické roury.
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Zámecké slavnosti
Pro nepřízeň počasí bylo promítání filmu „JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ“ dne 21. 7.
zrušeno a přesunuto na 27. 7.
Dne 28. 7. byl promítnut film „MILENCI A VRAZI“
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Srpen 2012
Vydání Křimického zpravodaje
Začátkem srpna roznášeli členové Klubu důchodců nové číslo Křimického zpravodaje (srpen
2012, číslo 3 viz.příloha). Občané si opět mohli přečíst o událostech, které proběhly v obci
v období od března do srpna. Dověděli se, co se v obci plánuje pro další období, zejména
informace o stavbě Západního okruhu a o stavbě kruhové křižovatky u hotelu York.

Svatba v zámecké kapli
Dne 4. 8. byli v nově zrestaurované kapli v křimickém zámku oddáni snoubenci slečna Petra
Kheilová a pan Filip Mayr. V krásném starobylém prostoru kaple snoubence oddal starosta
obce p. Petr Otásek.

Zámecké slavnosti
V rámci Zámeckých slavností byl 4. 8. promítnut film „RANGO“
a 11. 8. byl promítnut film „HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI“
Obě promítání se těšila velkému zájmu diváků nejen z Křimic, ale i z blízkého okolí.

Zámecké slavnosti – NECKYÁDA
Dne 18. 8. proběhl další program Zámeckých slavností a to „Neckyáda“. Byl to již 12. ročník,
který pořádala MO ČRS Křimice, letos ve spolupráci s ostatními organizátory Zámeckých
slavností. Start plavidel byl ve 14,00 hod. u Malesického mlýna pod jezem, odkud měly všechny
soutěžní posádky doplout do cíle pod křimickým mostem. A protože v letošním roce je toto
jediná organizovaná neckyáda v Plzni, ke startu se přihlásilo 14 netradičních plavidel. Zde
jsou vyjmenovány jejich názvy: „Sněhurka a 7 trpaslíků“, „Ponorka“, „Vesnička má
středisková“, „Fakír“, Cirkus vodní „Elipot“, „Fešáci na TIRu“, „Baby-boat (Sunar již dávno
nepijem)“, „Svadba“, „Čerti na Mži“, „Upíři“, „Krtek na Mži“, „Křimičtí pytláci“, „Káča“ a
„Tank“.
Organizaci závodu nikdo z organizátorů nepodcenil. Na startu i uprostřed závodu, kde se
plavidla přenášejí, bylo pojízdné občerstvení. Zde si mohli diváci i soutěžící zakoupit nápoje
nealkoholické i alkoholické a mražené výrobky. Již před startem se ujal slova osvědčený
moderátor křimických akcí p. Zdeněk Fleišman, který ke každému plavidlu připravil krátkou
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básničku. Ve 14,00 hod. odstartoval plavbu, kterou moderoval i v průběhu trasy. Při
vytahování plavidel zopakoval rýmy na jednotlivá plavidla, neboť v cíli byli již i jiní diváci.
Porota měla s vyhodnocením velkou práci a tak čas vyplnily hry pro děti, ukázka výcviku psů
kynologického klubu a na závěr i soutěže pro dospělé. Vítězem letošního ročníku „Neckyáda
2012“ bylo vyhlášeno plavidlo „Baby-boat (Sunar již dávno nepijem)“ s osádkou Karel Němec
ml. a Lukáš Čečil, na druhém místě byla vyhlášena osádka plavidla „Vesnička má středisková“
a na třetím místě se umístila malesická posádka „Svadba“.
Po ukončení všech soutěží a po vyhlášení výsledků pokračovala zábava vystoupením oblíbené
hudební skupiny „Kyseliny“. Hudba k tanci, poslechu a ke zpěvu byla oceňována potleskem
přítomných. A jak je zvykem v Křimicích, nejprve začaly skotačit děti, s přibývajícím šerem
tančit dospělí. A k dobré zábavě určitě přispěla i rychlá obsluha při čepování nápojů. Ani
v tomto teplém počasí se nedokázaly vytvořit příliš dlouhé zástupy žíznivých návštěvníků. Pro
hladové zde byla opět rybářská kuchyně, která uspokojila různé chutě přítomných.
Zábava byla ukončena hodinu po půlnoci, kdy se hosté rozcházeli do svých domovů.

Oslava životního jubilea p. Lobkowicze a jeho choti
V pátek 24. 8. dopoledne oslavil své životní jubileum 70 let p. Jaroslav Lobkowicz spolu se
svoji chotí, Elisabeth Lobkowiczovou, která v těchto dnech měla polokulaté narozeniy. Na
společnou oslavu pozval příbuzné a známé rodiny Lobkowiczů. Oslavenci postupně přijímali
blahopřání a dary od všech příchozích. Za křimické občany oběma popřál pevné zdraví a
životní pohodu starosta obce p. Petr Otásek. Na oslavy přijela i garda Granátníků
z Stornsteinu ze SRN. Ti na závěr oficiální části rozezněli své bubny a vystřelili čestnou salvu.
Poté následovala neformální část oslav, kdy přítomní mohli využít cateringových služeb,
podebatovat a prohlédnout několik již dokončených částí zámku. Odpoledne se všichni rozjeli
do svých domovů.

Koncert „Starých Psů“ v Křimicích
V pátek 24. 8. se od 18,00 hod. uskutečnila nová kulturní akce. Pozvání přijala rocková kapela
„Starý Psi“. Vystoupení se uskutečnilo v příjemném prostředí areálu restaurace „U Mže“. Pro
kapelu bylo připraveno mobilní pódium. Koncert začal krátce po 18,00 hod. a kdo přišel určitě
nelitoval. Výborná muzika v rockovém a bigbeatovém stylu rozehřála všechny přítomné. O
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občerstvení se postarali členové MO ČRS Křimice, peklo se zde prasátko, které bylo vynikající.
A jak je již tradicí, obsluha za výčepem posílila své řady, vybudovala další mobilní výčep, takže
nikdo dlouho nečekal. Počasí příliš koncertu nepřálo, ba dokonce na chvíli krátký deštík zahnal
návštěvníky pod střechu a pod roztažené slunečníky. Naštěstí krátká přeháňka rychle ustala a
před kapelou se brzy objevily hloučky tančících posluchačů.

Zámecké slavnosti 2012 – „Jak Švejk ochutnal křimické zelí“
V sobotu 25. 8. Pokračovaly Zámecké slavnosti vystoupením Josefa Švejka a C. K. Šramlu
v podání herce p. Kubišty a spol. Humorné představní oproti programu začalo s téměř
hodinovým zpožděním, ale kdo vydržel a zůstal, určitě nelitoval. „Josef Švejk“ humornými
písničkami a povídáním provedl bojovými liniemi v 1. svétové válce po celé Evropě. Do svého
vystoupení zapojil i diváky. V polovině pořadu byla krátká přestávka na občerstvení a po ní
došlo na soutěž v „požírání“ křimického zelí. Hlavním rozhodčím byl jmenován p. Zdeněk
Fleišman, který do soutěže vybral 6 účastníků. Soutěž vyhrála pí. Jana Bokrová a obdržela
hlavní cenu – flašku rumu Josefa Švejka. Každý z účastníků soutěže obdržel „Řád moudrého
ksichtu“ a certifikát umožňující pití piva do půlnoci a i po ní. Pořad skončil kolem 18 hodiny a
diváci si mohli zakoupit i CD s písničkami nejen z tohoto vystoupení. Počasí bylo bohužel
poměrně nejisté, byla velká oblačnost a tak na tuto akci přišlo jen asi 50 diváků.
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Září 2012
Svatba v zámecké kapli
Dne 1. 9. se konala v kapli lobkowiczkého zámku v Křimicích již druhá svatba. Starosta obce
p. Petr Otásek zde oddal snoubence slečnu Ivanu Kašparovou a pana Aleše Jílka.

Zámecké slavnosti - výstava historických aut Veteran Car Clubu
Dne 1. 9. ve 14,00 hod. mohli občané z Křimic a okolí navštívit v zámeckém parku výstavu
historických vozidel. Byla zde k vidění stará auta, například Aero 30, 662, Pragovky,
Škodovky, Tatrovky a vozy zahraničních výrobců. Nejstarši vozidlo bylo z roku 1911 a to
HUPP Mobile. Popis jednotlivých vozidel v příloze ke kronice.
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Zámecké slavnosti – posezení s křimickými seniory
Dne 1. 9. od 14,00 hod. se konalo posezení s křimickými seniory. Na tomto setkání seznámil
přítomné s děním v obci starosta obce p. Petr Otásek. Ten zodpověděl i několik dotazů z řad
přítomných. Hlavním bodem bylo ovšem představení nové obvodní lékařky pí. MUDr.
Michaely Sporkové, která začne ordinovat již od září. Od měsíce října přislíbila po vyřešení
administrativních záležitostí otevření ordinace každý pracovní den.

Zámecké slavnosti – vystoupení skupiny BOBELIN
Po vystoupení starosty obce a besedě s křimickými seniory pokračoval program hudbou country
skupiny Bobelin. Tato kapela získala v řadách křimických občanů mnohé příznivce. Ti se
přidávali ke známým skladbám svým zpěvem. Mezi kapelou a obecenstvem panoval vřelý
vztah, takže celé odpoledne zde byla dobrá nálada. K této náladě přispělo i výtečné občerstvení
od rodiny Šedivcových.
Celý den bylo oblačno a dost chladno, což se zřejmě podepsalo i na účasti, která bylo tentokrát
menší.
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Zámecké slavnosti – promítání filmu
Ve večerních hodinách 1. 9. Byl promítnut film „SHERLOCK HOLMES“.

Zahájení školního roku 2012 – 2013
První školní den letos připadl na pondělí 3. 9. Kolem půl osmé ráno přicházely ke školní
budově svátečně oblečené děti, ty nejmenší – prvňáčky doprovázeli rodiče. Prvňáčky v novém
prostředí přivítala paní učitelka Mgr. Jana Hašlová a dále krátce promluvila zástupkyně
ředitelky 15. ZŠ Mgr. Čechová. Poté přivítal děti starosta obce Petr Otásek. Dětem popřál
mnoho štěstí, samé jedničky. Také všem prvňáčkům předal spolu s předsedky školské komise pí.
Hanou Forejtovou balíček se školními pomůckami jako dárek od MO Plzeň 5 – Křimice.
Do místní MŠ v Křimicích nastoupili rovněž noví žáčci – ti nejmladší. Na všech třídách byl
vyvěšen jmenný seznam, které dítě patří do které třídy. Letos nebyly připraveny na nástup
nových dětí jen třídy, ale o prázdninách byla provedena celková rekonstrukce kuchyně. Ta
v dnešní podobě splňuje přísná hygienická pravidla a normy. I vzhledově působí velmi krásně.
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Zároveň s dětmi z Křimic navštěvujících ZŠ a MŠ zahájili tento školní rok i studenti Střední
průmyslové školy dopravní a učni Dopravního učiliště.

Otevření nového sběrového místa
V pondělí 3. 9. bylo zprovozněno nové sběrové místo pro odpad v prostoru bývalého
kontejnerového překladiště. Sběrové místo je otevřeno pouze pro občany mající trvalý pobyt na
území obce Křimice. Otevřeno je v pondělí a středu odpoledne a v sobotu dopoledne. Dohled a
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organizace uzavřeného prostoru byla svěřena p. Václavu Cubrovi, který se o pořádek vzorně
stará.

Zámecké slavnosti – SLÁMOVÁNÍ
Zámecké slavnosti pokračovaly 8. 9. slámováním, které bylo doprovázeno velmi bohatým
kulturním programem. Vyzkoušet slámování si mohly děti ze základních a středních škol
vyzkoušet již den předem. U dětských návštěvníků vypomáhali senioři z Klubu seniorů
v Křimicích. Tento den zde vytvářelo svá díla mnoho dětí z různých škol například Střední
umělecko průmyslová škola Zámeček, 14. ZŠ, Gymnázium Luďka Pika. Jejich díla byla pro
sobotní návštěvníky určitým vzorem a inspirací. V sobotu při hlavním programu zámecký park
navštívilo přes 700 účastníků, kteří si nejen vyzkoušeli slámování, ale i poslechli bohatý
doprovodný program. Sobotní program navštívil primátor města Plzně p. Martin Baxa
v doprovodu tajemnice magistrátu pí. Dagmar Škubalové. Těmto hostům dělal doprovod
starosta obce p. Petr Otásek a organizátor slámování p. Martin Moravec. Své výtvory mnoho
návštěvníků ponechalo vystavené v prostoru zámecké zahrady jako ukázky výtvarných prací.
Nejlepší výtvory byly po ukončení akce vystaveny za hradbou zámecké zahrady do ukončení
Zámeckých slavností. Doprovodný program vyplnily dětské soubory Jiskřička a Mladinka.
Celým odpolednem provázela návštěvníky hudba skupiny HT2. Tato skupina, byť v Křimicích
poprvé, si ihned získala své příznivce mezi posluchači. Na závěr programu vystoupila
s doprovodným kytaristou Eliška Ptáčková. Bohatý sobotní program byl ukončen po 18,00
hodině. Celému odpoledni přálo počasí, bylo slunečno a teplo.
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Vyhodnocení soutěže O nejkrásnější květinovou výzdobu
V rámci Zámeckých slavností v sobotním odpoledni byl vyhodnocen čtvrtý ročník soutěže „O
nejkrásnější květinovou výzdobu“. Vítězem se stal dům rodiny Krkoškových na Prvomájová
ulici, na druhém místě se umístil dům rodiny Korbelových v ulici Pod Tratí a na třetím místě
dům rodiny Dirnových a Kučerových v ulici K Dolovu. Ocenění, kytice a putovní pohár předal
vítězům primátor města Plzně p. Martin Baxa spolu se starostou obce p. Petrem Otáskem.
Vyhodnocení obdrželi i poukázku od Zahradnictví Lobkowicz.

Poslední promítací večer v rámci Zámeckých slavností
V sobotu 8. 9. v 20,00 hodin byl promítnut český film „Okresní přebor“. Tento film přišlo
shlédnout nejvíce diváků v letošní sezóně slavností.

Poutní mše
V sobotu 8. 9. odpoledne od 15,00 hodin se konala poutní mše v kostele Nanebevzetí P.Marie
Na Horničce.

Zámecké slavnosti 2012 – křimická pouť
Poslední letošní akcí Zámeckých slavností byl 1. ročník „Křimické pouti“. Pouťové atrakce
postupně dojížděly na Zámecké náměstí již od pondělí a postupně byly rozmístěny a postaveny
na celém prostranství. Oproti loňskému roku zde navíc přibyl velký řetízkový kolotoč. Hlavní
organizátor akce, firma Lagron, ve spolupráci s ÚMO Plzeň 5 – Křimice zorganizoval na
páteční dopoledne svezení dětí z mateřské školy v Křimicích zdarma. Poté se pouťové atrakce
pro veřejnost otevřely v 16,00 hodin, odkdy se křimičtí občané mohli svézt a navštívit atrakce.
Atrakce byly otevřeny do nedělního večera, kdy tento ročník křimické pouti a letošních
Zámeckých slavností 2012 byl ukončen. Pokud bych hodnotil návštěvnost, oproti loňskému
ročníku byla výrazně menší. V sobotu došli návštěvníci až odpoledne kolem patnácté hodiny,
do té doby pouť navštívilo jen několik dětí. V neděli opět dopoledne na pouti nebyl takřka
nikdo, odpoledne jen ojedinělé rodiny s dětmi. Možná za nižší návštěvnost může počasí, možná
ekonomická situace v republice a možná více akcí v Plzni a okolí, pravděpodobně vše
dohromady.
Závěrem musím pochválit firmu Lagron, organizátora křimické pouti, že stejně jako v loňském
roce po odvezení všech atrakcí z prostranství vše uvedla do původního stavu. Již následujicí
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úterý po pouti bylo Zámecké náměstí upravené jako dříve, nikde nebyly žádné odpadky, jámy a
výmoly byly zasypány.

Zámecké slavnosti – Punťa cup
V sobotu jako jednu z posledních akcí Zámeckých slavností uspořádal Kynologický klub
Křimice tradiční soutěž „PUNŤA CUP 2012″.
Letos poprvé proběhla soutěž v prostoru zámeckého parku. Zde členové kynologického kroužku
vytvořili tři soutěžní stanoviště, kde se soutěžilo. Psi byli roztříděni do třech kategorií a to
KŘÍŽENCI, VELKÁ PLEMENA a MALÁ PLEMENA. Soutěž moderoval předseda
kynologického kroužku p. Václav Vůcha.
Bohužel této soutěže se oproti loňskému ročníku zúčastnilo méně psů. V kategorii „kříženci“
bylo přihlášeno 11 soutěžících, ve „velkých plemenech“ pouze 5 soutěžících a v „malých
plemenech“ 8 soutěžících.
Celá akce byla vyhodnocena před 14,00 hodinou, kdy výherci obdrželi diplomy a poháry a
každý
soutěžící
pamětní
medaili. Ceny
všem
výhercům
předával předseda
kynologického kroužku p. Václav Vůcha a vzácný host p. Jaroslav Lobkowicz. V kategorii
„KŘÍŽENCI“ první místo vyhrála Jana Hiršlová s pejskem Meggie, na druhém místě se umístil
Tereza Miltová s pejskem Bady a na třetím místě byla vyhodnocena porotou Dana Šejbová s
pejskem Annie.
V kategorii „VELKÁ PLEMENA“ vyhrál první cenu Vojtěch Plic s pejskem Abbaye, na
druhém místě se umístila Marie Viktorová s pejskem Honey a třetí místo obsadila Anežka
Oliberiusová s pejskem Borkou.
V kategorii „MALÁ PLEMENA“ vyhrála první cenu Kateřina Špalková s pejskem
Franciskou, na druhém místě se umístila Dana Burtová s pejskem Tinou a na třetím místě byla
vyhodnocena Mirka Pešková s pejskem Tedíkem.
Těchto devět pejsků se ještě zúčastnilo soutěže „Pejsek roku“, kterou vyhrál pejsek Abbaye s
majitelem Vojtěchem Plicem, na druhém místě a titul 1. vicepejsek 2012 pejsek Meggie s
majitelkou Jana Hiršlovou a titul 2. vicepejsek 2012 pejsek Franciska s majitelkou Kateřinou
Špalkovou.
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Soutěž o nejlepší pouťový koláč
V sobotu 15.9.2012 byla v průběhu křimické pouti vyhlášena soutěž „O nejlepší pouťový
koláč“. Soutěžní vzorky byly doneseny do třetí hodiny odpolední do rest. U Mže, kde byla
soutěž vyhlášena. Celkem bylo doneseno 10 vzorků – pouťových koláčů, převážně výrobků
křimických občanů. Večer byla ustavena 3 členná porota, která koláče ochutnala a následně
bodově vyhodnotila. Nejvíce bodů a nejlepší koláč obdržela a tím vítězkou soutěže byla
vyhlášena pí. Dana Uzlová. Po vyhodnocení soutěže byly zbývající vzorky naporcovány a
rozdány na stoly hostů, kteří do restaurace přišli na pouťovou zábavu a živou muziku. Škoda
jen, že sobotě příliš nepřálo počasí, bylo poměrně chladno, takže bylo méně návštěvníků.

Zahájení soutěžní sezóny oddílu šipkařů „Úlet Křimice“
Mužstvo „A“ zahájilo sezónu zápasem v domácím prostředí a to v neděli 16. 9. „A“ doma
vyhrálo v prodloužení 10 : 9 (na legy 25:24) a získalo 2 body nad družstvem Sport Darts 22
Plzeň. Je to velký úspěch a jejich role nováčka Extraligy – sever nebude jednoduchá.
Příjemně překvapilo i „B“ družstvo, které v nejsilnější sestavě přivezlo výhru a celé 3 body z
Plzně od družstva Asvaltérů. Vyhrálo 10 : 8 (na legy 23:21). Tento výsledek je povzbuzením
před dalším utkáním, které se hraje opět venku.

Mimořádná událost
Dne 14. 9. vyhlásil ministr zdravotnictví prohibici na prodej tvrdého alkoholu s obsahem více
než 20 % objemového obsahu. Je to důsledek hromadných otrav spojené s úmrtími. Ke dni 27. 9.
Zemřelo na otravu metanolem 26 lidí. Další lidé jsou hospitalizováni s otravou v nemocnicích,
někteří mají těžce poškozené zdraví. Zákaz se týká nejen prodeje, ale i nabídky tohoto alkoholu
spotřebitelům ve všech oblastech distribuce.

Uzavření obchodu a výrobny lahůdek
Ke konci srpna uzavřel prodejnu řeznictví ve Vochovské ulici pan Štangl. Vedlejší výrobna
lahůdek – salátů, chlebíčků apod. – také v té době ukončila také provoz. Zůstalo zde jen
druhé, větší řeznictví, kde působí nový kolektiv prodejny.
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Čínská delegace v Křimicích
Po roce opět navštívila jedna oficiální čínská delegace naši obec. V pondělí 24. 9. starosta obce
pan Petr Otásek přivítal zástupce vedení města Jiujiang. Zástupci tohoto města s panem
starostou a tajemnicí úřadu diskutovali o příbuzných tématech. Po krátkém rozhovoru delegace
odjela do Prahy, kde měla naplánované setkání s poslanci Parlamentu ČR.

Výročí
V měsíci červenci se dožili životního jubilea tito naši občané: pí. Oldřiška Kreismanová – 91
let, bytem Vochovská 117/18, pí. Jarmila Švehlová – 93 let, bytem Květinová 214/5, toho času
DD Kotíkovská, Plzeň, p. Josef Křížek – 70 let, bytem Prvomájová 271/100, pí. Marie
Zábranská – 75 let, bytem Prvomájová 97/59.
V měsíci srpnu se dožili životního jubilea tito naši občané: p. Zdeněk Tománek – 80 let, bytem
Kozolupská 279/2, p. Jaroslav Lobkowicz – 70 let, bytem Plzeňská 401/7, pí. Kamila
Mašková – 70 let, bytem Průkopníků 282/7, pí. Alena Pytlíková – 70 let, bytem Učňovská
409/7, pí. Zdeňka Martínková – 85 let, bytem Kozolupská 244/3, p. Eduard Maxa – 75 let,
bytem Traťová 166/12, p. Josef Fiala – 80 let, bytem Učňovská 411/3, pí. Alena Schejbalová –
80 let, bytem Kozolupská 114/16.
V měsíci září se dožili životního jubilea tito naši občané: p. Jaroslav Ráb – 88 let, bytem Žitná
175/23, p. Miroslav Mašek – 80 let, bytem Průkopníků 282/7, p. Alfréd Otásek – 80 let,
bytem Průkopníků 190/13, p. Václav Mašl – 75 let, bytem Žitná 267/27.

Úmrtí
V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši občané:
Paní Vlasta Sobotová zemřela 2. 7. 2012, paní Emilie Ptáčníková zemřela 31. 7. 2012 a paní
Libuše Lukášková zemřela 30. 8. 2012.
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Počasí ve třetím čtvrtletí
Červenec: počátkem měsíce byly nadprůměrné teploty – ve dne až 32 st. C v noci 18 st .C. Ve
dnech 4. až 6. 7. přišly prudké bouře s vydatným deštěm a kroupami. Denní teploty poklesly na
21 st. C až 28 st. C. Vál silný vítr. Koncem měsíce opět teploty stouply až ke 32 st. C.
Srpen: celkově teplý, na počátku od 25 do st. C ve dne. Ochlazení na stalo 6. 8. – teplota klesla
na 20 st. C. Poté se opět oteplilo od 28 do 34 st. C (20. 8.). 22. 8. byla bouře s prudkým lijákem.
Jinak bylo poměrně sucho.
Září: první polovina: velmi teplo od 20 do 26 st. C ve dne, v noci kolem 10 st. C. Rekordní
teploty byly 10. a 11. 9. – 30 st. C ve dne v noci 16 st. C. Poté nastalo ochlazení ze 30 st. C na
16 st. C. Nastaly přeháňky a silný vítr. Ve druhé polovině byly kolísavé teploty – ve dne k 27
st. C a pak náhle jen 15 st. C. V noci od 4 do 7 st. C.
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Říjen 2012
Ekonomická situace
Na počátku ledna je v kronice uvedeno, že se občané v naší zemi obávají vzrůstu cen. Obavy
nebyly liché, ale pomalu se naplňují. V prvním pololetí stouply ceny většiny potravin, což se
projevilo v menším objemu nakupovaného zboží a poznamenalo tržby. V září stoupla cena
masa a uzenin. Zdražuje se plyn, elektřina, zdražily se i ceny jízdného v MHD. Pro rodiny
s dětmi i pro seniory to je dost značný zásad do rodinného rozpočtu. Lidé jsou nespokojeni,
protože není záruka, že někdo v rodině nepřijde o práci. Vláda také dost citelně očesala státní
příspěvky postiženým občanům, kteří si tak nemohou pořídit různé zdravotní pomůcky, protože
na to nemají peníze.

Nové číslo Zpravodaje
V týdnu od 1. 10. roznášeli členové Klubu seniorů Křimický zpravodaj č. 4 (říjen 2012).
Občané jsou jím informováni o všech akcích, které proběhly v uplynulém období a také o
změnách v některých zařízeních (lékař, sběrné místo). Zpravodaj je uložen jako příloha ke
kronice. Zároveň s tímto Zpravodajem roznesli senioři i volební lístky tak, aby je každý občan
v zákonné době měl k dispozici a nahlédnutí.

První výlov ryb v revíru MO ČRS Křimice
V sobotu 6. 10. 2012 provedli rybáři MO ČRS v Křimicích první výlov ryb této sezóny. Již
několik dní před touto sobotou začalo vypouštění vody z rybníka Dravý v Malesicích, kde mají
rybáři chovný rybník. V sobotu od 08,00 hodiny ranní proběhly poslední přípravy a úderem
09,00 hod. začal vlastní výlov. Hospodář organizace pan Šrámek vydal poslední povely, všichni
přítomní znali svůj úkol a nastala tvrdá dřina. Rybáři v lovišti se brodili bahnem až po pás,
těžké lodny s rybami museli další vynést do připravených kádí. Tam probíhalo přebírání a
vážení ryb. Vše bylo perfektně sehrané, vždyť na výlovy chodí téměř ti samí rybáři. Výlovu
přihlíželo i početné obecenstvo, některé místní děti pomáhaly rybářům u třídění. A tak za
pomoci všech byl výlov ukončen před dvanáctou hodinou s výsledkem výlovu přes 4000 kg ryb,
převážně tradiční české ryby kapra. K vidění byl i lín, okoun, tolstolobik, úhoř a štika.
Vylovené ryby byly průběžně odváženy a vysazovány do revírů k lovu.

63

Dětská hasičská soutěž
V sobotu 6. 10. se konal 13. ročník křimické hasičské soutěže pro dětská družstva na hřišti
SPŠD. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to v kategorie mladší děti od 6 do 11 let a kategorie
starší od 11 do 15 let. Každá hlídka měla 4 členy a na každou čekalo 5 disciplín.
Štafeta v motání hadice – každý musel rozvinout a poté svinout hadici C . Uzlová štafeta –
každý musel uvázat vylosovaný uzel. Útok se džberovou stříkačkou – družstvo muselo
překonat překážku a pak pomocí džberových stříkaček srazit připravené plechovky. Opičí dráha
– každý postupně spojuje a rozpojuje připravené spojky hadic. Hod granátem – házení granátu
na vyznačený terč. V kategorii mladší soutěžilo 14 hlídek z celkem 9 sborů dobrovolných hasičů
a v kategorii starší 13 hlídek ze 7 sborů dobrovolných hasičů. V kategorii mladší zvítězilo
družstvo z Koterova, druhé místo Nýřany a třetí místo naši závodníci z Křimic. První místo
v kategorii starší získala hlídka z Božkova, druhé místo Skvrňany, třetí místo Litice. Všechna
družstva byla odměněna sladkostmi a cenami a od našich sponzorů a první tři v kategorii
dostali dort.
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Slavnostní odhalení busty Václava Havla
Dne 8. 10. ve 13,00 hod. se v budově ÚMO Plzeň 5 – Křimice konala malá slavnost. – byla
odhalena busta zesnulého prezidenta Václava Havla u příležitosti nedožitých 76. narozenin.
Bustu vytvořil křimický rodák akademický sochař Jaroslav Bocker a věnoval ji rodné obci.
Slavnostního aktu odhalení busty se zúčastnil hejtman Plzeňského kraje p. Milan Chovanec,
náměstkyně primátora města Plzně pí. Eva Herinková a autor p. Jaroslav Bocker. Přítomni
byli i další významní hosté, a také novináři a reportéři z tisku, rozhlasu a televize. Tuto
událost okomentoval „Plzeňský deník“ (výstřižek přiložen mezi přílohy ke kronice). Ti
z novinářů, kteří tento článek napsali, asi neposlouchali slova přítomného p. Jiřího Blažka
z Českého rozhlasu Plzeň, jinak by se takové nepřesnosti nedopustili.

Volby do krajských zastupitelstev
Ve dnech 12. a 13. 10. se konaly volby do krajských zastupitelstev. Volební místnost v naší
obci byla jako vždy v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 – Křimice. V pátek 12. 10. byla
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otevřena od 14 hod do 22,00 hod. a v sobotu 13. 10. od 08,00 hod. do 14,00 hod. Volební
komisi tvořili: předseda volební komise p. Ferdinand Horčička, členové: pí. Anna Štěpánová,
pí. Monika Seifertová, Monika Mašlová, Petr Hájek, Milan Janků, Alena Vítovcová,
Martina Lejsková, Petr Černý. V záznamech volební komise bylo zapsáno 1437 voličů,
k volbám přišlo 511 voličů, tj. 35,56 %. Na prvních třech místech v počtu hlasů se umístila
ČSSD se 128 hlasy, na druhém místě ODS se 117 hlasy a na třetím místě KSČM se 77 hlasy.
Volební výsledky jsou přílohou ke kronice.

Výlov rybníku Dravý II v Malesicích
V sobotu 13. 10. v dopoledních hodinách rybáři MO ČRS Křimice provedli další výlov na svém
revíru – Dravý II, Malesice. Začátek byl opět v 09,00 hod. a protože se jednalo o menší rybník,
výlov rychle probíhal. Každý ze členů rybářského svazu znal své místo a svoji úlohu při této
práci. Bylo zde také méně ryb, rybáři po zvážení mohli konstatovat úlovek přes 1100 kilogramů
ryb, opět převážně kapra. Po hodině práce byl výlov u konce a rybáři uklízeli připravené kádě a
potřeby k výlovu. Tento rybník se po výlovu již nebude napouštět, v příštím roce zde bude
provedeno odbahnění a vyčištění rybníka.
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Havárie vodovodního řadu
Dne 19. 10. ve večerních hodinách došlo k havárii vodovodního řadu v Kozolupské ulici před
domem č.p. 15. Voda unikala po ulici i chodníku a natekla do sklepa do domku Fákových. Pan
Novotný havárii oznámil a pracovníci Vodárny Plzeň přes noc tok vody uzavřeli a druhý den
prasklé potrubí opravili.

Výstavba v obci
V letošním roce byla dokončena stavba dvou bytových domů v ulici Žitné a do všech bytů se
nastěhovali nové rodiny – noví občané Křimic. Pokračuje stavba rozestavěných rodinných
domků. Jeden je v Kozolupské ulici a druhý v Květinové ulici. Další stavba rod. domku je ve
Ztracené ulici, dokončují se stavební práce na domech za Žitnou ulicí. Zbourán byl starý dům
rodiny Slepičkových na Prvomájové ulici, zde bude provedena kompletní rekonstrukce.
Dokončena je fasáda na bývalém statku rodiny Jílkových na Prvomájové ulici. Fasáda byla
obnovena podle požadavků Památkového úřadu v Plzni a je velmi působivá, neboť zůstal
zachován starobylý ráz statku. V průběhu celého roku občané Křimic svá obydlí renovují a
modernizují, každý dle svých finančních možností.

Amátovka v Yorku
Ve čtvrtek 25. 10. odpoledne od 16,00 hodin hrála Amátovka Stříbro křimickým seniorům v
salónku hotelu York. Úderem čtvrté hodiny odpolední začal připravený program. První se ujala
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slova pí. Hladíková – předsedkyně Klubu seniorů v Křimicích. Přítomné seznámila s akcemi na
listopad a krátce zhodnotila akce konané v uplynulých dnech. Poděkovala seniorům za práci,
kterou si při obálkování volebních lístků a roznosu Křimického zpravodaje a volebních obálek,
dokázali přivydělat do společné pokladny cca 7 500,- Kč. Poté se ujal slova moderátor tohoto
odpoledne p. Zdeněk Fleišman, který vyzval hudebníky k první sérii skladeb. O pauzách mezi
jednotlivými kousky vtipně zpovídal hosta kapely, zpěvačku Zlatu Kráčmerovou. Ta při svých
vystoupeních navázala s křimickými seniory vřelý kontakt. Ti ji také na závěr poděkovali
potleskem a pí. Hladíková za všechny předala kytičku. Ludvík Hladík ji předal fotografii z
vystoupení letošních Zámeckých slavností. Poděkování dojalo zpěvačku až k slzám, přesto
spolu s ostatními zpěvačkami zazpívala ještě navíc dvě písničky. Vystoupení bylo velmi
povedené, takřka všechna místa v sále byla obsazena křimickými seniory. O tom, že zde
panovala skvělá nálada svědčí i fakt, že všichni si známé skladby zanotovali spolu s kapelou a
bylo zde i pár tanečních dvojic. Sponzorem této akce byl Jan Jamrich a MO Plzeň 5 – Křimice.
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Poslední výlov letošní sezóny MO ČRS Křimice
V sobotu 27.10. v obvyklém čase 09,00 hod. byl zahájen poslední výlov na rybníce pod správou
MO ČRS Křimice. Lovilo se na rybníce pod Vochovem, kde rybáři měli mateční ryby kapra,
tolstolobika a amura a samozřejmě násadu K1 a K2. V rybníce byly i další ryby – lín, úhoř. A
výlov přes velkou nepřízeň počasí, neboť sněžilo a teploty se pohybovaly kolem 0 st.C,
pokračoval ve standardním tempu. Rybáři v lovišti dávaly ryby do přepravek, odkud je další
nosili do připravených kádí, přebírka a kontrola ryb a následné vážení. Tento rybník byl loven
po dvou letech a rybářům přinesl příjemné překvapení. Celkově zde vylovili kolem 2050 kg ryb.
Z tohoto počtu bylo 100 kg tolstolobika o váze jednotlivých kusů mezi 7 a 9 kilogramy, 100 kg
amuru o váze jednotlivých kusů mezi 5 – 7 kilogramy a 500 kilogramů matečních kaprů o váze
jednotlivých kusů mezi 3 – 5 kilogramy. V ostatní váze byly násadovi kapříci K2 a K1, líni.
Mateční ryby byly převezeny do sádky k zakomorování přes zimu a násadoví kapříci vysazení
do chovných rybníků. Při výlovu o přestávkách všichni zúčastnění vždy spěchali si dát něco pro
zahřátí čaj, kávu, grog, neboť zima byla opravdu velmi lezavá.
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Státní svátek 28. říjen
Dne 28. 10. oslavili občané ČR Den vzniku samostatné ČSR (28.10.1918). Je dobře, že tento
den je stále naším státním svátkem a že se nezapomíná na osamostatnění Čechů a Slováků po
rozpadu Rakouské monarchie. Na veřejných budovách tento den visí státní vlajky a ve velkých
městech se konají oficiální oslavy.

Mimořádná událost
Koncem října se přihnala k východním pobřeží USA velmi silná bouře zv. „Sandy“. Plnou silou
udeřila 30. 31. 10., kdy vítr o rychlosti 120 km/hod. přihnal k pobřeží vysoké vlny a silný liják.
Mořské vlny zaplavily města na pobřeží – New York – Manhatan, New Jersey a další města.
Bylo pobořeno, odplaveno vodou a odneseno větrem mnoho menších domků, zatopeno
newyorské metro, vyvráceny stromy a bohužel byly i ztráty na životech. Bouře „Sandy“ se
v dalších dnech hnala dále směrem ke Kanadě a trochu se její síla zmírnila.
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Listopad 2012
Setkání členů Svazu měst a obcí ČR
Ve dnech 1. a 2. 11. 2012 se konalo pracovní setkání členů Svazu měst a obcí ČR. Ve dne 1. 11.
se uskutečnila prohlídka města Plzně, zejména dominanty jako Plzeňský pivovar, prohlídka
plzeňského podzemí a historického jádra města. Druhý den se všichni účastnici sešli v zasedací
místnosti ÚMO Plzeň 5 – Křimice, kde proběhlo jejich pracovní jednání.

Vítání občánků
V sobotu 3.11.2012 od 15,00 hodin MO Plzeň 5 – Křimice zorganizoval vítání občánků – dětí
narozených v letošním roce. Na vítání občánků bylo původně pozváno 9 dětí, ale z důvodu
nemoci dětí se někteří rodiče omluvili. Úderem 15,00 hodiny bylo v zasedací místnosti přítomno
6 dětí včetně jejich rodičů a dalších rodinných příslušníků. Po krátkém přivítání všem
zazpívala Adélka Forejtová ukolébavku od W.A.Mozarta. Poté krátce promluvil ke všem
přítomným starosta obce pan Petr Otásek, přivítal nové občánky obce Křimice. Při podpisu
rodičů do kroniky každá z maminek jako dárek dostala růžičku a dítě již tradičně zlatý
přívěsek ve tvaru písmene – iniciály křestního jména.
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Lampiónový průvod
V sobotu 3. 11. 2012 v podvečerních hodinách tzn. od 17,00 hodin se uskutečnil jednou
odložený lampionový průvod. Průvod měl být původně uspořádán 26.10. k výročí Dne vzniku
samostatné ČSR v roce 1918, ale pro nepřízeň počasí byl odložen. Sraz všech účastníků byl v
Žitné ulici nad místní školkou. Účastníky přivítal, průvod zorganizoval a průběžně moderoval
p. Zdeněk Fleišman. Čelo průvodu opět tvořil pár jezdeckých koní, za nimi šly děti s lampióny
a dále následovali rodiče a další děti. O bezpečný a volný průchod ulicemi se postarali členové
Městské policie, jimž samozřejmě patří dík všech účastníků. Průvod se odebral ze Žitné ulice
přes ulici Kozolupskou, prošel ulicí Průkopníků, přešel Chebskou ulici a přes Ztracenou prošel
Křimickým náměstím na Zámecké náměstí a dorazil do prostoru Rest. U Mže. Zde byla
zapálena velká vatra, kde si zájemci posléze mohli opéci špekáčky. K poslechu i tanci hrála
muzika, kterou moderoval p. Zdeněk Fleišman. A na dětech bylo vidět, že se jim strefil do noty.
Již na první písničky si někteří začali do taktu podupávat a poskakovat. Celé akci přálo
příjemné podzimní počasí, takže postupně se přidávali další a další účastníci průvodu. Nakonec
do cíle dorazilo více jak 400 účastníků průvodu s více jak 110 lampiony.
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Drakiáda
V neděli 4. 11. 2012 od 14,00 hodin uspořádali místní hasiči tradiční „DRAKIÁDU“. Každý
příchozí účastník se zaregistroval u organizátorů. Akci přálo počasí, bylo slunečno a větrno.
Z tohoto důvodu již od samého začátku bylo ve vzduchu více jak 40 draků. Prostranství
určené pro tuto akci bylo zaplněno jen zčásti, loňskou rekordní účast se nepodařilo překonat.
Hasiči zde pro zaregistrované děti připravili oheň, kde si děti mohly opéci špekáčky, byly zde i
stánky se suvenýry – náušnice, řetízky, ale i pochutiny mandle v karamelu. Vítr příjemně vál a
tak nebylo těžké draky do vzduchu nejen dostat, ale i udržet. Naopak, někteří draci byli divocí
a utrhli se, takže bylo i pár účastníků, kteří šli své draky hledat a sundávat z okolních stromů.
Všichni si drakiádu určitě užívali, bylo příjemné slunečné podzimní počasí, a proto docházeli i
další účastníci dlouho po začátku. Nakonec se sešlo zde více jak 50 soutěžících.
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Vyhlášení soutěže „O nejlepší nakládané křimické zelí“
Jako za poslední 4 roky, tak i letos byla vyhlášena soutěž „O nejlepší nakládané křimické zelí“.
Tento rok to bude již pátý ročník. Termín dodání vzorků bude zveřejněn na nástěnkách ÚMO
Plzeň 5 – Křimice a vyhlášení vítěze proběhne tradičně na Společenském plese v březnu 2013.

Dopravní nehody v Křimicích
Dne 15. 11. byl v Křimicích černý čtvrtek, alespoň co se dopravních nehod týká. Dopoledne
byla dopravní nehoda pod viaduktem, kdy osobní auto srazilo nepozorného hocha a přejelo jeho
psa, který mu utekl.
Ve večerních hodinách na křižovatce u hotelu York se při dopravní nehodě srazila 3 vozidla,
zde zasahovala záchranná služba, hasiči i dopravní policisté.

Výsadba stromků na Prvomájové ulici
Byla dokončena výsadba jednotné zeleně v ulici Prvomájová. Bylo zde vysázeno 31 ks stromků
druh javor BABYKA. Další výsadba zeleně bude probíhat v ulici Květinová a to v části od
Kozolupské k Vochovské a opět jednotný druh SAKURA.

Křimické děti z MŠ v ZOO
Děti z křimické MŠ navštívily 19. 11. v zoologické zahradě Plzeň tématickou výstavu zvanou
„Česká řeka“. Jedná se o spolupráci dětí z MŠ se ZOO, kdy se vzájemně navštěvují na různých
akcích. Ve výstavce „Česká řeka“ jsou k vidění ve vodním živlu sladkovodní ryby, jejichž
domovem jsou české řeky.
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Beseda se seniory
Dne 22. 11. v 15,00 hod. se konala schůze členů křimického Klubu seniorů. Na schůzi byli
pozváni oba kronikáři: pí. Marie Fáková a p. Pavel Novotný. Seniorům kronikářka pí. Fáková
přečetla ze staré školní kroniky o událostech, které se v obci staly od roku 1919 do roku 1939.
Úryvky zápisů byly hlavně o oslavách různých výročí v duchu vlastenectví. Kromě toho bylo
čteno o některých významnějších událostech např. o volbách do obecního zastupitelstva, o
zřízení pomníku padlým z první světové války, o vzniku hřbitova a o péči o chudé děti v době
hospodářské krize. V druhé části schůze promítnul kronikář p. Novotný dobový záznam
z oslav staročeských májů z roku 1958. Dále promítnul fotografie z akcí Klubu seniorů od
listopadu roku 2011.
Vánoční strom
V neděli 25. 11. v dopoledních hodinách byl poražen stříbrný smrk v Květinové ulici a následně
převezen a postaven na tradičním místě na Chebské ulici před poštou. Letošní pokácení
vánočního stromu a následný převoz zajistil pan Václav Cubr spolu s ÚMO Plzeň 5 – Křimice.
K tomu mu dopomáhal pronajatý jeřáb, který při podříznutí strom přizdvihl. Transportu, který
byl poměrně obtížný, neboť podjížděl dvě elektrická vedení, přihlíželi někteří občané Křimic.
Strom byl při přejezdu v Květinové ulici pod elektrickým vedením napnut mezi jeřábem a
traktorem tak, aby se příliš nepoškodily větve. Až teprve na Chebské ulici mohl jeřábník
zdvihnout strom do výše a v této poloze jej převézt na nové místo. Zde po úpravách kmene byl
strom zasazen do připravené železné skruže.

Kroužek dovedných rukou
Několik členek Klubu seniorů Křimice založilo kroužek dovedných rukou již v loňském roce.
Náplní činnosti jsou různé ruční práce: paličkování krajek, háčkování, vyšívání a i práce
s papírem, textiliemi a různým drobným materiálem. Šikovné ruce seniorek již zhotovily celou
řadu krásných výrobků k různým účelům. K Velikonocům zdobily kraslice, pro Den seniorů
v rámci Zámeckých slavností krajkové ozdoby a výšivky, ozdoby a přáníčka k Vánocům.
Podrobněji zapsáno v knize „Přílohy ke kronikám“.
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Prosinec 2012
Vánoční výzdoba ulic v Křimicích
V sobotu 1. 12. v dopoledních hodinách členové sboru dobrovolných hasičů ozdobili vánoční
výzdobou ulice Křimic. Jako první byl ozdoben vánoční strom, který byl zasazen na tradičním
místě do země. Se zapůjčenou plošinou, aby dosáhli na vrchol stromu, byla práce snazší.
Nejprve se strom ozdobil několika řetězy s elektrickými světly. Na závěr byly použity řetězy s
ozdobami. Po ozdobení stromu došlo také na výzdobu hlavní Prvomájové ulice. Zde byly na
sloupy elektrického vedení dány světelné vločky a vánoční stromky. Svou práci hasiči ukončili
krátce po poledni.

Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 2. 12. v 17,00 hod. byl slavnostně rozsvícen vánoční strom před poštou. Shromáždilo
se zde velké množství křimických občanů, hlavně rodiče s dětmi. Občany přivítal moderátor
akce p. Zdeněk Fleišman a předal slovo i mikrofon starostovi panu Petru Otáskovi. Ten
přítomné krátce pozdravil a poprosil o pozornost pro paní Jarmilu Švehlovou, která všechny
přivítala a popřála pevné zdraví. Poté rozsvítila strom za doprovodu zvonění zvonků. K
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podkreslení celé akce hrály přítomným z reproduktoru známé koledy. Lidé si u stánku mohli
koupit občerstvení pro zahřátí a křimický zvoneček. Cinkáním zvonečků a rozsvícením stromu
ohlásili občané Křimic, že nastal čas vánočních příprav – úklidu domovů, pečení cukroví,
nákupu dárků – to vše dospělým a dětem těšení se na Ježíška.

Křest kalendáře Křimic 2013
Dne 3. 12. se sešli členové zastupitelstva MO Plzeň 5 – Křimice i se starostou panem Petrem
Otáskem v salónku restaurace „Vion“, aby pokřtili kalendář Křimic pro rok 2013. Přítomen byl
autor kalendáře pan. Ing. Ludvík Hladík, který kalendář pokřtil sektem a uvedl svoje velmi
zdařilé fotografie. Dalšími hosty byli : pan Ing. Jaroslav Lobkowicz, pan Ferdinand Horčička
a oba kronikáři – paní Marie Fáková a pan Pavel Novotný. Následovala beseda o životě
v obci a připravovaných akcích pro příští rok
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Mikuláš se svojí družinou v Křimicích
Jak bývá každoročním zvykem a dlouholetou tradicí v předvečer svátku sv. Mikuláše chodí
Mikuláš s andělem a čertem po rodinách s malými dětmi. Nejinak tomu bylo i letos. Nejenže
chodil Mikuláš, anděl a čert, ale i křimický vodník se svými housličkami. Navštívili několik
domácností, většinou s malými dětmi. A letos to nebyla v ulicích Křimic jen tato jedna družina.
Objevily se i další skupiny, tentokráte bez vodníka. Určitě každé dítě mělo připravenou
básničku či říkanku pro čerta, aby si je s sebou neodnesl do pekla. Anděl měl pro hodné děti
připravené pamlsky. A tak, ač se některé děti této návštěvy obávaly, určitě po odchodu
zavládla radost nad dárky.
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Předvánoční posezení se seniory
Dne 11. 12. 2012 odpoledne od 16,00 hod. uspořádal MO Plzeň 5 – Křimice předvánoční
setkání se seniory Křimic, kterého se zúčastnilo 64 členů Klubu seniorů Křimice. Na úvod
setkání starosta Křimic pan Petr Otásek poděkoval za spolupráci s místním úřadem všem
seniorům a krátce zhodnotil jejich činnost jako příkladnou všem ostatním. Poté seznámil
s výhledem akcí v obvodu na další období a předal slovo předsedkyni klubu paní Elišce
Hladíkové, která přítomné seznámila s plánem akcí již na leden 2013. Následně starosta
místního obvodu v diskusi odpověděl na dotazy přítomných seniorů. O výborné občerstvení se
postarala paní Alena Švábová a lahodnou medovinu seniorům dodal pan Ladislav Jedlička.
Program podvečera pokračoval hudební produkcí varhaníka pana Jaroslava Matějky. Ten hrál
pro přítomné oblíbené skladby k tanci a poslechu. Po několika tónech již si přítomní zanotovali
známé písničky a netrvalo dlouho a objevily se první taneční páry. Zábava byla ukončena
kolem 19 hodiny. Všem se dnešní odpoledne velmi líbilo.

Nové číslo Křimického zpravodaje
V týdnu od 10. 12. do 15. 12. roznášeli členové Klubu seniorů prosincové mimořádné číslo
Křimického zpravodaje. Občané Křimic si přečtou informace o událostech na sklonku roku
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2012. Na posledním listě jsou uvedeny vánoční koledy, které se budou zpívat na Štědrý den
odpoledne v kosteliku Na Horničce. Zpravodaj je přiložen ke kronice

Letošní první sníh
V noci z 8. 12. Na 9. 12. začalo v celé ČR – tedy i u nás hustě sněžit. Teplota klesla ve dne pod
0 st. C, proto sníh neroztál a další dny byly opět sněhové přeháňky. Ulice i chodníky byly
uklizené, takže občanům Křimic problémy nevznikly. Bylo vidět, že občané mají zažité
uklízení chodníků před svými baráčky a mnozí si tento úklid prováděli svépomocí. Zasněžené
střechy domů i zahrádek skýtají pěkný pohled a navodí lidem předvánoční náladu.

Vernisáž děl výtvarného kroužku Skřítek
Výtvarný kroužek Skřítek vznikl ve spolupráci SSUPŠ Zámeček se školou a školkou v
Křimicích. Zde jsou děti pod vedením Mgr. Dany Raunerové vedeny k výtvarnému umění. Svá
díla, dnes tj. 13. 12. vystavily v areálu základní školy v prostoru chodby před družinou.
Výstavu uvedla a úvodní slova pronesla Mgr. Dana Raunerová, která poděkovala dětem za
jejich činnost a rodičům za podporu. Při úvodní řeči, jak kroužek vznikl, vzpomenula na své
začátky, kdy učila v „Lidušce“ (lidová škola umění). Vernisáž díky Mgr. Raunerové měla svůj
doprovodný kulturní program. Děti přednesly básničku, paní Raunerová přečetla svoji básničku
a na závěr všichni společně zazpívali tři vánoční koledy. Díla vystavená na této výstavce
vznikla během prvních dvou měsíců činnosti kroužku. Vernisáže se zúčastnili rodiče a děti,
zástupce televize ZAK a kronikář obce, který pořídil fotografie.
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Předvánoční setkání členů MO ČRS
V pátek 14. 12. ve večerních hodinách si rybáři MO ČRS Křimice udělali předvánoční večírek.
A pokračovali v tradici z předchozích let. K podbarvení zábavy a veselí vyhrával D.J. Pavel
Steiner retro muziku z let 80. a 90.tých. Na stolech bylo připravené občerstvení pro členy MO
ČRS. Zábava byla doplněna i o tombolu - většinu donesli sami členové organizace. Před půlnocí
uspořádali pánové Steiner a Štorkán vtipnou scénku. Zábava pokračovala do pozdních hodin.
Poté se návštěvníci rozešli do svých domovů.
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Ledovka v Křimicích
Dne 15. 12. od časných ranních hodin znepříjemnila život občanům ledovka. Způsobil to déšť
padající na zamrzlou zem, kde se tvořila ledová vrstva. Silnice i chodníky byly jako nerovné
kluziště nebezpečné pro vozidla a chodce. Řidiči jezdili opatrně a chodci se pohybovali ještě
opatrněji, takže nedošlo v Křimicích k žádnému úrazu.

Vánoční jarmark na odloučeném pracovišti 15. ZŠ
V pondělí 17. 12. od 08,00 hod. do 15,30 hod. uspořádaly děti a učitelky vánoční jarmark na
zdejší základní škole v Křimicích. Děti výrobky, které se tento den prodávaly, zhotovovaly se
svými učitelkami v pátek. V nabídce výrobků byla velká rozmanitost, od malých dárků
(vánoční ozdůbky) až po větší předměty. Jarmark se těšil velkému zájmu, což dokazují
fotografie, které byly pořízeny dvě hodiny před ukončením akce a přesto stoly již byly takřka
poloprázdné.

Přípravy na Vánoce
Celá doba adventu přináší vánoční přípravy. Lidé nakupují dárky pro své blízké, za nákupy se
jezdí nejvíce do plzeňských obchodních domů, ale i do Prahy nebo k našim nejbližším sousedům
do Německa. Křimické maminky a babičky za doprovodu svých ratolestí pečou vánoční cukroví
podle starých i nových receptur. Při pečení to v domácnostech voní po různém koření a
čokoládě. Zbývá nakoupit ryby, maso, upéci vánočky, ozdobit stromeček a Vánoce mohou přijít.
V tento předvánoční čas došlo i na výzdobu kostela Nanebevzetí P. Marie Na Horničce
zastupiteli obvodu. V tomto kostele se již tradičně na Štědrý den zpívají koledy, proto musí
být s předstihem provedena vánoční výzdoba.
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Prodej vánočních kaprů
Členové MO ČRS Křimice opět letos od 21. 12. 2012 připravili pro občany Křimic a blízkého
okolí prodej vánočních kaprů. Ke každému zakoupenému kapru kupující dostal kalíšek
svařeného vína a při placení byla u pokladny umístěna sklenice na dobrovolné příspěvky pro
děti z místní mateřské školy. Ryby byly dovezeny již den předem a tak byl prodej otevřen již od
20. 12. od 14,00 hod. Zájemci o ryby chodili průběžně po 3 dny, kdy byl prodej ukončen den
před Štědrým dnem ve 13,00 hod. Bylo prodáno cca 18 metrických centů ryb, převážně českého
kapra, neboť v nabídce byl i amur. Zbytek neprodaných ryb byl rybáři převážen a vysazen do
sádky v rybářském areálu u rest. U Mže.
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Zpívání koled
Na Štědrý den, tj. 24. 12. od 14,00 hod. se uskutečnilo v kostele Nanebevzetí P.Marie Na
Horničce tradiční zpívání koled. Jedná se již o tradiční setkání křimických občanů, kde si
společně zazpívají v tento vánoční čas koledy a navzájem si popřejí zdraví, pohodu a
spokojenost. Jako minulý rok, tak i letos přivítal přítomné starosta obce pan Petr Otásek,.
Koledy zpívala paní Stáňa Topinková-Fořtová s dětským sborem. Jako hosta si přivedla
sólistku divadla J.K.Tyla paní Venuši Dvořákovou, se kterou zazpívala barokní koledu.
K přítomným promluvil i farář diecéze západ pan Verčimák. Po poslední koledě se návštěvníci
odebrali ke svým domovům s krásným zážitkem z tohoto setkání.
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Výročí
V měsíci říjnu se dožili životního jubilea tito naši občané: pí. Danuše Šrámková – 88 let, bytem
Vochovská 127/1, pí. Helena Lacinová – 75 let, bytem Chebská 249/58, pí. Jarmila Dobiášová
– 88 let, bytem Květinová 142/18, pí. Božena Jeslínková – 92 let, bytem Plzeňská 225/39, p.
Pavel Feřt – 70 let, bytem Průkopníků 255/4, p. František Míka – 85 let, bytem Průkopníků
192/19, pí. Jaroslava Mainzerová – 88 let, bytem Průkopníků 161/25, pí. Milada Radová –
87 let, bytem Prvomájová 287/62, pí. Miluška Koutňáková – 85 let, bytem Pod Tratí 495/13.
V měsíci listopadu se dožili životního jubilea tito naši občané: p. Bohumír Vodička – 90 let,
bytem Vrbová 204/6, pí. Jana Benešová – 70 let, bytem Učňovská 412/1, p. Jaroslav
Widerlechner – 70 let, bytem Průkopníků 171/22
V měsíci prosinci se dožili životního jubilea tito naši občané: pí. Anna Míková – 80 let, bytem
Průkopníků 192/19, pí. Vlasta Bayerová – 89 let, bytem Zámecká 86/4, p. Miroslav Šimáně –
70 let, bytem Vochovská 132/7.
Úmrtí
V tomto čtvrtletí nás opustila občanka:
Pí. Petra Bokrová zemřela 22. 11. 2012

Počasí ve 4. čtvrtletí
Říjen: začátkem měsíce bylo teplo od 15 st. C do 21 st. C. Od poloviny října se začalo citelně
ochlazovat – ve dne bylo 10 st. C, v noci kolem 0 st. C. Celou dobu byla inverze. Velmi silně
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ochlazení přišlo 27. 10. a 28. 10., kdy napadl sníh a teplota byla ve dne 3 – 5 st. C, v noci 0 –
mínus 2 st. C. Vál silný vítr.
Listopad: začátkem měsíce bylo dost teplo – od 8 st. C do 11 st. C (8. 11.). Opět nastala inverze
a ovzduší bylo dost znečištěné. Teplota pak poklesla ve dne na 5 st. C a v noci na mínus 2 st. C.
Koncem měsíce se oteplilo ve dne na 6 – 9 st. C, v noci kolem 4 st. C. Změna nastala 29. 11. –
celodenní déšť se sněhem, vál studený vítr, teplota byla ve dne 1 – 3 st. C, v noci 0 st. C.
Prosinec: teploty na začátku byly od 2 st. C do 6 st. C ve dne, v noci 0 – mínus 2 st. C. Byly
sněhové přeháňky. V noci ze 4. 12. na 5. 12. se vytvořilo silné náledí a další noc napadlo 2 cm
zmrzlého sněhu. Další sněžení bylo 8. a 9. 12., teplota ve dne od 0 do mínus 5 st. C, v noci až
mínus 12 st. C (12.12.). 15. 12. začalo pršet a tvořila se ledovka. Další dny se oteplilo, sníh
roztál a Vánoce byly bez sněhu. Velmi teplo bylo na Štědrý den tj. 11 st. C.

Knihovna

Zhodnocení výstavby v obci
Výstavba nových domků a bytových domů pokračovala i v tomto roce. V Kozolupské ulici se
staví domek rodiny Hečlových (bytem Vochov), téměř vedle v Květinové ulici další rodinný
domek staví firma p. Zapoměla. Dokončeny byly domky na konci Žitné ulice směrem k silnici
na Stříbro. Ve výstavbě je rodinný domek v ulici Ztracená a na Prvomájové ulici staví nový
dům rodina Slepičkových, kteří starý dům nechali zbourat. Dostavěny a obydleny jsou bytové
domy v Prvomájové ulici. Další domky se staví za Žitnou ulicí směrem k Vochovu. Nový
domek vzniká na ulici Chebská u firmy čalounictví Šemora. Rekonstrukce a výstavby dále
probíhají v lokalitách Na Brůdku a v zahrádkách na Plzeňské ulici. Je viditelné, jak se Křimice
rozrůstají a přibývá obyvatel.

Zhodnocení roku 2012 v obci očima kronikářů
Tento rok byl opět úspěšný na poli kulturním. Konalo se mnoho akcí, které přilákaly svou
pestrostí i nápaditostí velké množství občanů. Je správné, když se lidé scházejí, mají si o čem
popovídat a pobaví se spolu. Dávají dobrý příklad svým dětem i vnoučatům, aby i ony
poznávaly společenský život. Při zhodnocení činností spolků musíme vyzdvihnout činnost a
práci dvou organizací a to Klubu seniorů Křimice a MO ČRS Křimice. Tyto organizace dávají
při své činnosti něco navíc pro občany a pro děti v našem obvodu.
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