
  

1 
 

 

Leden 2013 

 

Vítání Nového roku 2013 

Je tu opět nový rok. Lidé v Křimicích jej vítali tradičně petardami, které tvořily pěkné 

ohňostroje. Silvestrovský večer a novoroční noc tráví většina občanů v rodinném kruhu nebo 

s přáteli, někteří jdou do společnosti v restauraci, jiní si vyjedou na hory. Na Nový rok 

většinou sledují projev presidenta republiky v televizi, v tomto roce president vyhlásil 

amnestii v nebývalém rozsahu.  

 

 

 

 

První akce Klubu seniorů 

Tradičně na Nový rok senioři uspořádali vycházku okolo Křimic. V tomto ročníku se 

zúčastnilo 24 dospělých, 4 děti a 1 pes. 
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Předání finančního daru místní MŠ 

Ve čtvrtek 3. 1. v ranních hodinách předali zástupci MO Plzeň 5 – Křimice a MO ČRS 

Křimice dárek MŠ Křimice. Ředitelka MŠ Křimice paní Jiřina Kavalírová převzala 

finanční dar ve výši Kč 5 285,- z rukou místopředsedy MO ČRS Křimice p. Josefa Vilda a 

člena výboru p. Miloslava Štorkána a tajemnice ÚMO Plzeň 5 – Křimice pí. Moniky 

Seifertové. Jednalo se o dobrovolné příspěvky ze dvou akcí a to „Zpívání koled Na Horničce 

na Štědrý den“ a „Prodeje vánočních kaprů“. Peníze budou pí. ředitelkou rozděleny do 

jednotlivých tříd dle potřeb a vlastního uvážení. 

 

 

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Křimice 

V sobotu 5. 1. 2013 proběhla výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Plzeň-

Křimice. Zhodnotili svoji činnost v roce 2012 a m.j. ocenili svého dlouholetého člena  Jiřího 

Hlaváče.  V diskuzi vystoupili hosté, za Územní  odbor HZS plukovník Musil, za SDH 

Plzeň Vlastimil Malina a za MO Plzeň 5 – Křimice starosta Petr Otásek. Všichni tři 

pozitivně hodnotili činnost křimických hasičů. V tomto roce oslaví hasiči 120 let od 

založení,  dárkem pro ně bude i nové zásahové vozidlo Renault Midlum.  Po  oficiální části 

všem chutnal výborný gulášek od mistra kuchaře Martina Tintschla. 
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Demontáž vánoční výzdoby 

V neděli 6. 1. od 09,00 hod. členové místního SDH Křimice pomáhali s demontáží 

vánočního osvětlení v našem obvodu. Se zapůjčenou montážní plošinou odstrojily i symbol 

loňských Vánoc – vánoční strom. Osvětlení zůstane uskladněné až do příštích Vánoc. 

 

 

Tři králové v Křimicích 

Do Křimic letos opět zavítali Tři králové s krásnou tříkrálovou koledou. Byly to děti 

z klubu Salesiánského hnutí mládeže. Navštívily budovu ÚMO Plzeň 5 – Křimice, kde 

v tuto dobu jsou na své pravidelné akci senioři Klubu seniorů Křimice. Všem, kdo přispěl do 

dobrovolné sbírky, zazpívali koledy. Při koledování navštívili také kronikářku pí. Fákovou, 

která slíbila, že o nich napíše do kroniky, což tímto zápisem je učiněno. Fotky dodá pí. 

Mašlová, která koledníky doprovázela. Tím definitivně skončily vánoční svátky. 
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Volby prezidenta republiky 

Ve dnech 11. a 12. 1. 2013 se konalo první kolo prezidentských voleb. Tato volba prvně 

v historii České republiky probíhala přímou volbou. Volič si vybírali z devíti kandidátů a 

těmi byli: Jana Bobošíková, Jiří Dinstbier, Jan Fischer, Taťána Fišerová, Vladimír Franz, 

Zuzana Roithová, Přemysl Sobotka, Karel Schwarzenberg, Miloš Zeman. Z prvního kola 

do druhého postoupil z prvního místa Miloš Zeman a z místa druhého Karel 

Schwarzenberg. Občané v našem obvodu se zúčastnili voleb poměrem přes 60 % a volili 

takto:  

1. Karel Schwarzenberg         220 hlasů 

2. Miloš Zeman                        214 hlasů 

3. Jiří Dienstbier                      147 hlasů 

4. Jan  Fischer                         140 hlasů 

5. Vladimír Franc                      82 hlasů 

6. Zuzana Roithová                      33 hlasů 

7. Taťana  Fischerová                  22 hlasů 

8. Jana Bobošíková                      18 hlasů 

9. Přemysl Sobotka                      14 hlasů 

V Plzni se v tyto volební dny konalo současně referendum proti výstavbě obřího obchodního 

centra „Corso“ na Americké třídě na místě již zbouraného „Domu kultury“. Referendum bylo 

vyhlášeno pro celou Plzeň, proto hlasovali i občané v našem obvodě. Referendum, kterého se 

každý nezúčastnil, skončilo tímto výsledkem: ANO 353 hlasy, NE 296 hlasů, tzn. že 

většina občanů si nepřeje další pokračování výstavby. 

 

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ 

Dne 15. 1. se od 13,30 hod. konal zápis budoucích prvňáčků v budově SPŠD v Křimicích, 

kde má 15. ZŠ své odloučené pracoviště. Paní učitelky vyzdobili třídu pro přivítání dětí – 

budoucích prvňáčků, na stolkách byly obrázky, pastelky. Před koncem zápisu, tzn. v 17,30 

hod. přišlo celkem 21 dětí se svými rodiči, z tohoto počtu 4 děti se svými rodiči požádaly o 



  

5 
 

odklad školní docházky. Přesto by 1. září mělo usednout do lavic první třídy 17 nových 

žáčků. 

 

 

Sněžení 

Tento měsíc konečně napadl sníh i na Plzeňsku – tedy i v Křimicích. Sněžit začalo cca od 

16. 1. Bylo nutné uklidit chodníky a ulice. MO Plzeň 5 – Křimice se o úklid sněhu i 

následně vzniklého náledí dobře postaral. Hlavní vozovky a ulice byly posolené, chodníky 

protažené a v den náledí posypané štěrkovou drtí. Přesto na chodnících před svými domečky 

bylo vidět mnoho našich občanů, kteří sníh pomáhali odklízet. 

 

 

Posezení seniorů 

Dne 24. 1. se od 15,00 hod. konalo tradiční „posezení“ seniorů v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 

– Křimice. Úvodní zprávu přednesla předsedkyně klubu pí. Eliška Hladíková, která 

zhodnotila akce klubu za celý minulý rok a nastínila, co čeká seniory v letošním roce. 

Následovala zábava, která byla v těchto prostorách poprvé, a  která je běžná v rest. „U 

Mže“. Senioři si na svoje setkání pozvali amatérské trio ve složení Pavel Poeta Potlouk 

Šteiner, Míla Štorkán a Petruška Benešová. Toto trio zajistilo zábavu pro 51 spokojených 

přítomných seniorů. Vedle hudební produkce „RETRO STYL“ byla připravena i hudební 

hádanka, kterou uhodla jako první pí. Eva Bystřická a obdržela drobný dárek. Následovala 

scénka, která vtipným způsobem hodnotila činnost seniorů v Křimicích, scénka byla na 

motivy známých komiků Felixe Holzmanna a Stely Zázvorkové. Po tomto programu až do 

konce, který byl kolem 17,30 hod., se tančilo za zvuku melodií skupin ABBA a BONEY M. 
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Ukončení hudební produkce bylo jednoduché, zazněla písnička Křimice-Křimice a v dobré 

náladě se senioři rozešli. Celé setkání seniorů moderoval p. Zdeněk Fleišman. 

 

Výstavka fotografií p. Ludvíka Hladíka 

Již letošní druhou výstavu svých fotoprací vystavil v přízemí budovy ÚMO Plzeň 5 – 

Křimice p. Hladík. Téma této výstavy jsou snímky, které zobrazují „Rozmary této zimy“. 

 

Volby presidenta ČR 2. kolo 

Ve dnech 25. a 26. 2. proběhlo 2. kolo přímé volby presidenta České republiky. Do druhého 

kola postoupili z kola předchozího dva kandidáti: p. Karel Schwarzenberg a p. Miloš 

Zeman. Po sečtení všech hlasů v celé ČR zvítězil ve 2. kole p. Miloš Zeman. Bude od 8. 3. 

naším novým presidentem. P. Miloš Zeman je v české polistopadové politice od samého 

počátku a s nynějším presidentem p. Václavem Klausem a zemřelým minulým presidentem p. 

Václavem Havlem patřil mezi tři nejvýznamnější politiky od r. 1989. Je levicovým politikem 

– nejprve byl členem ČSSD, nyní je zakladatelem a čestným předsedou strany SPOZ (Strana 

práv občanů – Zemanovci). 

V průběhu voleb se k oběma kandidátům přihlašovaly s podporou významné osobnosti 

z akademického a kulturního života. Boj mezi oběma kandidáty rozdělil do druhého kola 

občany ČR na dva tábory. A i po vyhlášení výsledků voleb některé osobnosti dále vedou 

spory ohledně výsledku demokratické volby.  

V Křimicích se v 2. kole těchto voleb zúčastnilo 814 občanů, přičemž do volební urny bylo 

odevzdáno platných 813 hlasovacích lístků. V našem volebním okrsku vyhrál volby p. Miloš 

Zeman s výsledkem 407 hlasů proti p. Karlu Schwarzenbergovi s 406 hlasy. Celkem se 

zúčastnilo druhého kola 56,5 % voličů. 
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Únor 2013 

Zasedání zastupitelstva 

Dne 6. 2. 2013 na jednání zastupitelstva MO Plzeň 5 – Křimice bylo opět projednáno 

využití finančního daru od rodiny Mianiových. Jednání zastupitelstva se zúčastnila i 

ředitelka 15. ZŠ Plzeň Mgr. Soňa Pavelková a praneteř p. Mianiho. Zastupitelé většinově 

odsouhlasili nákup 17 - ti místného mikrobusu pro potřeby školy a i občanů Křimic. Za 

zbývající peníze bude zakoupena interaktivní tabule do 5. třídy 15. ZŠ odloučeného 

pracoviště Křimice. Dále zastupitelé odsouhlasili převod finančních prostředků pro 

odloučené pracoviště 15. ZŠ a to ve výši Kč 225 000,- na tento a na příští kalendářní rok na 

vybavení a aktivity žáků tohoto odloučeného pracoviště. 

Dále zastupitelé odsouhlasili investici 300 000,- Kč jako podíl obce pro mateřskou školu 

v Křimicích na přestavbu zahrady. Dalších 300 000,- Kč poskytne město Plzeň a o zbývající 

částku do téměř 2 000 000,- Kč bude požádáno z dotace ze Státního fondu životního 

prostředí.  Odsouhlasení podílu obce je předpokladem obdržení této dotace. 

 

Vyčištění rybníka Trubecký 

Začátkem února se členům MO ČRS Křimice podařilo částečně vyčistit ještě vypuštěný 

„Trubecký rybník“ (za hřbitovem u hlavní silnice na Stříbro). S pomocí těžké techniky byla 

odbahněna část rybníka a v současné době začíná příprava na odchov násadových ryb. 

Rybník bude pomalu napuštěn, neboť je závislý jen na dešťové vodě a vodě z rybníčka výše 

položeného. 

 

 

Zvýšená kriminalita v obci a nejbližším okolí 

V posledních týdnech došlo k enormnímu navýšení kriminality v celé ČR, což se bohužel 

nevyhnulo ani Křimicím. Policie eviduje množství   případů vloupání do domů a bytů 

v Křimicích, Vejprnicích, Malesicích a v dalších okolních obcích. Zloději vstupují do objektů 

bez násilí, využívají fakt, že v denní době jsou většinou vstupní dveře  odemčené. Pachatelé 

jsou přitom schopni i v přítomnosti majitelů vykrást byt nebo dům.    

     Proto po konzultaci s kriminální službou PČR byla vydána výzva, která byla vyvěšena 

na všech veřejných nástěnkách s touto informací a výzvou, aby občané svůj majetek řádně 

zabezpečovali i v denní době. 
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Maškarní ples pořádaný Sokolem 

V sobotu 9. 2. ve večerních hodinách členové organizace Sokol Křimice uspořádali tradiční 

maškarní ples v místní Sokolovně. Bylo zde k vidění mnoho masek – čerti, motorkáři, 

námořníci, mniši vojáci, Asterix a Kleopatra, Karkulka a další. Ve 20,00 hod. zazněly první 

tóny kapely p. Kvídery a posléze byl zaplněn taneční parket tanečníky všech věkových 

kategorií. Před půlnocí tříčlenná porota vyhlásila nejlepší masky večera, soutěž vyhrála 

maska piráta Jacka Sparrowa. O půlnoční přestávce proběhlo losování bohaté tomboly. Pro 

účastníky plesu bylo připraveno novým provozovatelem restaurace (rodinnou Dobrých) 

pohoštění, které tu dříve chybělo. 

 

Hasičská soutěž 

V sobotu 16. 2. se dětské soutěže zúčastnilo družstvo složené z křimických malých hasičů. 

Mezi ostatními soutěžícími se neztratili, v kategorii mladších družstev se umístili na 

krásném 3. místě. Celkem se soutěže zúčastnilo 10 mladších a 10 starších družstev po 4 

dětech. Soutěž se konala v tělocvičně středního učiliště ve Skvrňanech. 

 

 

Dětský maškarní bál 

V sobotu 16. 2. od 15,00 hod. připravila organizace Sokol Křimice pro děti maškarní bál. 

Zábavné odpoledne se konalo v místní Sokolovně. Každý z účastníků si mohl u vchodu 

zakoupit tombolu, která byla velmi bohatá, a mohl si ji na pódiu okamžitě vyzvednout. A 

pro děti zde nebyla jen tombola, mohli si zakoupit cukrovou vatu a krásné balónky, které 

byly v jediném volném prostoru – přísálí. Návštěva této akce byla veliká, byly obsazeny 
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všechny stoly v sále.  K poslechu, tanci, skotačení dětí hrála reprodukovaná muzika. 

K vidění bylo mnoho masek – pohádkových postaviček – princezny, víly, námořníci a 

dalších. Nálada byla skvělá, děti si zatančily a zaskotačily. Konec bálu byl kolem 17,00 hod. 

a všichni tj. děti, rodiče, babičky a dědečkové se rozešli spokojeni do svých domovů. 

 

 

Zápis do MŠ Křimice 

Od 20. 2. probíhá zápis dětí do místní MŠ Křimice. Pro letošní zápisy přichystalo město 

Plzeň novinku, a to v podobě možnosti vyplnění přihlášky na webových stránkách 

(www.mszapis.plzen.eu). Rodiče tak mohou ušetřit čas spojený s osobním vyzvednutím 

přihlášky na MŠ, i když tato možnost zůstala zachována. Vyplněné formuláře se budou 

následně odevzdávat ve zvolené školce, a to v termínech zápisů stanovených pro tento rok 

na středu a čtvrtek 13. a 14. 3.      

 

 

 

http://www.mszapis.plzen.eu/
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Masopustní rej Klubu seniorů 

Ve čtvrtek 21. 2. od 16,00 hod. pořádali senioři v salónku hotelu YORK své setkání, kde pí. 

Hladíková opět zhodnotila uplynulé období a nastínila plán na příští měsíc. Poté předala 

mikrofon již tradičnímu moderátorovi p. Zdeňku Fleišmanovi a zábava dále pokračovala 

v tradiční masopustní veselici. Kdo mohl a chtěl, přišel se bavit i s maskou. Zábava byla 

podbarvena výbornou muzikou v podání p. Petra Vondráška, který díky hlasové indispozici 

si pozval na pomoc zpěvačku p. Luďku Kuralovou – Taušnerovou.  Kolem půl páté bylo 

defilé masek a následně taneční rej. Nejprve na parketu zůstaly masky, posléze se připojili i 

ostatní senioři. Na tomto malém tanečním paketu bylo v jednu chvíli až 34 tančících. Na 

pátou hodinu uspořádali senioři divadelní scénku. Veselá zábava pokračovala do 19,00 

hodin, kdy zazněla na rozloučenou poslední skladba. Všech 68 účastníků této akce se velmi 

dobře bavilo a některým se ani nechtělo ze salónku odejít. Akce byla vyhodnocena jako jedna 

z nejlepších za poslední dobu. 

 

 

 

Kontejner na elektrozařízení v Žitné ulici 

Do Žitné ulice byl dodán v těchto dnech firmou ASEKOL kontejner na elektro odpad. 

Občané do něj mohou vhazovat drobné elektrozařízení, včetně baterií. Velikost 
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vhazovaných předmětů je dána velikostí otvoru v kontejneru. Do kontejneru nepatří 

zařízení plněné plyny, tj.: monitory, obrazovky televizorů, zářivky apod. 

 

Možnost koupení vyřazených knih a časopisů v místní knihovně 

Jako každý rok, tak i letos si mohli koncem tohoto měsíce občané zakoupit vyřazené knihy a 

časopisy v místní knihovně za poplatek 1 kus á 2,- Kč 
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Březen 2013 

Mimořádné zasedání zastupitelstva MO Plzeň 5 – Křimice 

Dne 4. 3. od 15,00 hod. se konalo mimořádné zasedání zastupitelů obvodu. Jediným 

programem bylo složení slibu pí. Aleny Vítovcové, která ve funkci zastupitele nahradila p. 

Milana Řežábka, který na svoji funkci rezignoval dne 19. 2.. Následným dnem tj. 20. 2. se 

ujala své funkce za Plzeňskou alianci jako první náhradnice pí. Alena Vítovcová. 

 

Ochutnávka spojená s hodnocením nakládaného zelí 

Dne 4. 3. v odpoledních hodinách bylo provedeno hodnocení vzorků zelí odbornou i laickou 

porotou. Odborná porota ve složení z pěstitelů (zemědělců) křimického zelí a to Ing. 

Jaroslava Lobkowicze, p. Bořka Forejta a p. Martina Otáska spolu s laickou porotou  

složenou ze zastupitelů obvodu hodnotila 21 donesených vzorků zelí. Naložené zelí bylo 

hodnoceno ve třech kategoriích a to: vzhled, vůně a chuť, známkami jako ve škole. Nejlepší 

jednička, nejhorší pětka. Tato akce se neobešla ani bez pozornosti médií, zástupců ZAKu 

(Západočeské aktuality), kteří zde natáčeli vstup již z tohoto pátého ročníku. Vyhlášení 

výsledků bude provedeno na Společenském plese v Sokolovně 30. 3. 

 

 

 



  

13 
 

Mezinárodní den žen 

Dne 8. 3. byl slaven svátek MDŽ, který byl v minulých letech opomíjený. Tento svátek byl 

zprofanován bývalou politickou garniturou před listopadem 1989. V Křimicích tento den 

některé restaurace uspořádaly oslavu tohoto svátku. Spíše se však jedná o místní akce. 

 

Inaugurace nového prezidenta České republiky 

Dne 8. 3. v dopoledních hodinách proběhla na Pražském hradě inaugurace nově zvoleného 

prezidenta ČR pana Miloše Zemana. Dosavadnímu prezidentu Václavu Klausovi skončil 

prezidentský mandát dne 7. 3. o půlnoci. V tu dobu byla na Hradě stažena prezidentská 

standarta a několik hodin byla Česká republika bez prezidenta. Celý průběh inaugurace 

nového prezidenta ČR odvysílala ČT na programu 24. Zprávy o této slavnostní akci přinesl 

následující denní tisk. (viz příloha ke kronice). 

 

 

Setkání jubilantů v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice 

Dne 11. 3. v 15,00 hod. se sešlo několik jubilantů v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 – 

Křimice. Na toto setkání byli pozváni všichni, kdo se dožívají v tomto čtvrtletí svého 

životního jubilea. Pozvání přijalo pouze 9 oslavenců, kteří mohli pohovořit s představitelem 

obce -  starostou p. Otáskem, místostarostkou pí. Wagnerovou  a  předsedkyní Klubu seniorů 

pí. Hladíkovou. Starosta obvodu všechny přivítal a poblahopřál k životnímu výročí. Poté je 

seznámil s akcemi, které jsou v nejbližší době plánované. Paní Hladíková je seznámila 

s činnosti Klubu a pozvala je na nejbližší akce. Zábava se rozběhla, senioři si mohli mezi 

sebou pohovořit o svých starostech i radostech. 

 

 



  

14 
 

Křimický zpravodaj 

V 11. týdnu vyšlo nové číslo Křimického zpravodaje (ročník VII., číslo 1, březen 2013). Do 

všech domácností jej roznesli opět křimičtí senioři. Občané si zde přečetli zprávy o minulých 

událostech i to, co obvod chystá v nejbližší době. Zpravodaj je přiložen jako příloha ke 

kronikám. 

 

Výzva k občanům 

V souvislosti s novou výstavbou v obvodu je nutno pojmenovat nově vzniklou ulici. Proto 

MO Plzeň 5 – Křimice vyzval občany, aby tajemnici úřadu předložili návrhy, jak by se 

mohla nová ulice jmenovat. Návrhy budou zpracovány technickou komisí obvodu. 

 

Zápis do mateřské školy 

Ve dnech 13. a 14. 3. V čase 14,00 – 17,00 hod. proběhl zápis dětí do místní mateřské školy. 

Na 13 – 15 uvolněných míst se přihlásilo 32 dětí. Z toho z našeho obvodu 24 děti, 

z ostatních obvodů města Plzně 4 děti a z okolních obcí také 4 děti. 

 

Výtvarná školička v Křimicích „SKŘÍTEK“ 

Školičku, kterou vede Mgr. Dana Raunerová – malířka, ilustrátorka, fotografka a básnířka 

rozšířila kapacitu výuky. Nyní výuka probíhá každý čtvrtek ve dvou blocích a to od 14,15 a 

16,15 hod. Ve školičce se děti zábavnou formou učí kresbu, malbu a prostorové vytváření. 

Výuka je určena pro děti od 6 do 15 let. 

 

Brigáda členů MO ČRS Křimice 

Dne 16. 3. se uskutečnila jedna z četných brigád. Účelem bylo prořezání bujné vegetace 

kolem chovného rybníka Dravý II. Byly vyřezány křoviny i stromy, které stíní hladinu 

rybníka. Po tomto radikálním zásahu bude hladina rybníka více prosluněna a tím bude voda 

více ohřívána, což prospívá chovu ryb. 
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Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Křimice 

Dne 16. 3. Byla svolána valná hromada členů TJ. Sokola Křimice na 15,00 hodinu do 

Sokolovny, které se zúčastnila většina členů. Po zvolení návrhové, volební a mandátové 

komise zahájil jednání úvodní zprávou o činnosti starosta Jaroslav Martínek. Ten zhodnotil 

nejen činnost v uplynulém období a svoji činnost ve funkci starosty. Poté své zprávy přečetli 

předseda fotbalového oddílu p. Hodek, za oddíl všestrannosti náčelnice pí. Šmídlová. 

Zprávu o hospodaření předložila hospodářka pí. Šmídlová a zároveň předložila návrh 

rozpočtu na tento rok. Poslední zprávu podala pí. Sellnerová z kontrolní komise. Valná 

hromada zvolila nové vedení Sokola. Hlasování se uskutečnilo veřejně a všichni kandidáti 

byli jednohlasně zvoleni. V novém vedení uvidíme: starostu p. Víta Mojžíše, místostarostu 

p. Milana Jedličku, jednatelku pí. Ladu Šmídlovou. Dalšími členy výboru se stali: pí. 

Ludmila Šmídlová a pp. Josef Hodek, Jaroslav Martínek, Jiří Škoda, Tomáš Vykoupil a 

Josef Zapoměl. Členy kontrolního výboru jsou nově p. Robert Dobrý ml., Martin Hejkal a 

Eva Sellnerová. Valná hromada vzala na vědomí, že Lada Šmídlová a Tomáš Vykoupil se 

stali náčelníky cvičitelského sboru a p. Josef Hodek předsedou fotbalového oddílu. 
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Křimický zpěváček vyhrál „Skřivánka“ 

Dne 18. 3. se konalo celostátní kolo pěvecké soutěže „Karlovarský skřivánek 2013“. Této 

soutěže se zúčastnil žák V. ročníku ZŠ – odloučeného pracoviště Křimice Vladimír Topinka, 

který ve své kategorii neměl přemožitele. 

 

 

Velikonoční jarmark v mateřské škole Křimice 

Dne 27. 3. od 16,00 hod. se uskutečnil v MŠ velikonoční jarmark. Děti spolu s učitelkami 

vyrobily pro tuto akci různé předměty s velikonoční tématikou, jako jsou velikonoční 

kraslice, pomlázky, pečivo. Původním plánem pí. ředitelky bylo jarmarčení ve venkovních 

prostorách, ovšem z důvodu toho, že zima nechce ukončit svoji vládu, byl jarmark přemístěn 

do vnitřních prostor.  

 

http://krimice.info/wp-content/uploads/vyb.jpg
http://krimice.info/wp-content/uploads/skrivan.jpg
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Setkání Klubu seniorů 

Dne 28. 3. od 15,00 hod. v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice proběhlo pravidelné 

setkání Klubu seniorů Křimice. Úvodem předsedkyně Klubu pí. Eliška Hladíková 

zhodnotila uplynulé období, nastínila akce na nejbližší dobu a samozřejmě vyzvala všechny 

členy k účasti. Poté přednesla zprávu revizní komise a pí. Hladíková vyzvala kronikáře p. 

Pavla Novotného k promítnutí druhého dílu „Staročeských májů 1958“. Po promítnutí filmu 

byly promítnuty fotografie z poslední akce – maškarní rej v hotelu YORK. Závěrem byla 

volná diskuse, kde se všichni mohli vyjádřit k činnosti Klubu. 

 

 

Společenský ples 

V sobotu 30. 3. od 20,00 hod. se uskutečnil nekuřácký společenský ples, který tradičně 

pořádá MO Plzeň 5 – Křimice ve spolupráci s kulturní komisí. Úderem 20 hodiny začal hrát 

orchestr p. Jaroslava Matějky a po první skladbě všechny přítomné přivítal moderátor akce 

p. Zdeněk Fleišman. Přivítal přítomné hosty a uvedl první zpestření zábavy – vystoupení 

taneční skupiny Corro flamengo. Dámy z této skupiny předvedly typický španělský národní 

tanec. Po prvním předtančení se rozběhla zábava, která byla po hodince přerušena druhým 

vystoupením této skupiny. Tanečnice po svém vystoupení sklidily zasloužený potlesk. V 

dalším programu plesu byla vyhodnocena soutěž o nejlepší nakládané křimické zelí, kde na 

prvních třech místech se umístili pánové Josef Vild, Antonín Danihlík a František Juhász, 

který tuto soutěž vyhrál a obdržel putovní pohár starosty obvodu. Na programu plesu byla i 

bohatá tombola, do které přispělo mnoho sponzorů (Amesbury West Plzeň Busines, s.r.o., 

Václav Benetka – Autoopravna, Broněk Forejt, František Juhász, TROLLI Bohemia, 

s.r.o., Salon Dita – Eva Hosnedlová, Florplant, s.r.o., Josef Vild, Truhlářství Gösl 

INTERIER v.o.s., DYBS Plzeň, s.r.o., Instalatérství – Fanta, Extra – cent Bohemia, 

s.r.o., Zelárna Lobkowicz, Jaroslava Otásková, Keramika Soukup, a.s., Martin Otásek, 

Michal Macháček – ČS Michal´s, Darja Mieglová, KS – Europe, s.r.o., Studio VISAGE, 
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Beatin Aqua, s.r.o., Ing. Ludvík Hladík, MO Plzeň 5 – Křimice, Restaurace u Vadlejchů, 

ZAMOS Plzeň, v.o.s, TECHSERVIS systém, s.r.o., Smíšené zboží J + J Jamrichovi, Auto 

Elektro Jan Jamrich, SPRING-INTERIER, s.r.o., Hračky DROBEČEK, Alena Švábová). 

Ceny byly rozlosovány a o ty, které nebyly vyzdviženy v daném čase, se dále losovalo. Stejně 

tak se losovalo i o hlavních 5 výher. Po ukončení tomboly pokračovala zábava do 2 hodiny 

ranní, kdy se spokojení, někteří i společensky unavení hosté rozcházeli do svých domovů. 
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Soutěž o nejlepší velikonoční nádivku 

U příležitosti Velikonočních svátků uspořádali stálí hosté rest. U Mže“ soutěž o 

nejchutnější velikonoční nádivku. Celkem bylo přineseno 11 různých vzorků nádivek. Porota 

složená ze štamgastů restaurace měla velmi těžký výběr. Každá z nádivek byla svým 

způsobem jedinečná a každý z porotců měl svoji vlastní chuť. Vítězem a titul nejchutnější 

nádivka těchto velikonoc získala pí. Eva Pojarová. 

 

 

Životní jubilea občanů 

V měsíci lednu se dožili tito naši spoluobčané životního jubilea: pí. Marie Valdmanová 70 

let, bytem K nádraží 119/35, pí. Miloslava Vitásková 88 let, bytem Prvomájová 82/80, pí. 

Jana Uhlová 75 let, bytem K nádraží 269/6, p. Bořivoj Petelík 93 let, bytem Průkopníků 

113/36, p. Petr Elhota 75 let, bytem Vochovská 168/5. 

V měsíci únoru se dožili tito naši spoluobčané životního jubilea: p. Jiří Samuel 75 let, bytem 

Chebská 433/54, p. Miloslav Šnajdr 92 let, bytem Prvomájová 99/61, t.č. ul. Zeleného 34, 

Brno u ing. Fišera, pí. Věra Hauerová 70 let, bytem K nádraží 215/19, p. Jiří Bárta 70 let, 

bytem Křimické náměstí 29/10. 

V měsíci březnu se dožili tito naši spoluobčané životního jubilea: pí. Jiřina Šaurová 90 let, 

bytem K nádraží 146/43, pí. Olga Hájková 70 let, bytem Prvomájová 254/60, pí. Josefa 

Krupičková 80 let, bytem Průkopníků 165/31, p. Emil Melichar 70 let, bytem Květinová 

131/8 a pí. Vlasta Matiásková 91 let, bytem Vrbová 205/1. 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili: p. Josef Štěpánek zemřel 17. 1., pí. Eva Balá zemřela 28. 1., 

pí. Dagmar Mlnaříková zemřela 30. 1., p. Jindřich Fojtík zemřel 15. 2., pí. Lucie 

Hilburgerová zemřela 19. 2. a pí. Zdeňka Moravcová zemřela 6. 3. 
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Počasí v I. čtvrtletí 

Leden: první polovina měsíce byla nadprůměrně teplá. Teploty ve dne byly od 2 st. C. do 10 

st. C. (5.1.), v noci od mínus 2 st. C. do 6 st. C. (5.1.). Obloha byla stále zatažená a bylo 

větrno a deštivo. Ve druhé polovině se ochladilo ve dne na mínus 7 st. C. (27.1.) až k 0 st. C., 

v noci průměrně mínus 5 st. C.. Mírně sněžilo, 20. 1. bylo náledí. Obloha byla bez slunečního 

svitu. 

Únor: teplotně normální. Teploty ve dne byly od mínus 1 st. C. do 3 st. C., v noci od mínus 1 

do mínus 8 st. C.. 6 dní v měsíci sněžilo, nejvíce sněhu napadlo 17. 2. a to 12 centimetrů, 

sníh brzy roztál. Obloha byla zatažená, slunce svítilo jen 2. 2. 

Březen: byl velmi studený měsíc, teploty ve dne mínus 2 st. C. až 6 st. C.. ve dnech 4. 3. až 

7. 3..  Bylo slunečno a teplo až 13 st. C.. V noci teplota klesala od mínus 1 st. C. do mínus 6 

st. C.. Často sněžilo a obloha byla téměř stále zatažená. 

Lidé zatím nemohou pracovat jako jiné roky v tomto období na svých zahrádkách a 

zemědělci do polí také dosud nevyjeli. 

Změna času: v noci z 30. 3. na 31. 3. byl ve 2 hodiny ranní nastaven letní čas. Hodiny se 

posunuly v tuto dobu na třetí hodinu ranní. 
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Duben 2013 

Velikonoční koleda 

Velikonoční pondělí letos připadlo na 1. 4.. Počasí naprosto nebylo jarní, ale chladné, proto 

se v obci letos objevilo méně koledníků než v minulých letech. Několik chlapců se přece jen 

do chladného rána vypravilo s pletenými pomlázkami a košíčky, kam ukládali vykoledovaná 

vajíčka nebo sladkosti. 

 

 

 

Výměna pracovníka na ÚMO Plzeň 5 – Křimice 

K 1. 4. byla provedena výměna pracovníka na ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Jedná se o stavební 

odbor, kdy odešel stavební technik p. Josef Zeman a na jeho místo nastoupil křimický občan 

p. Jiří Beran. 

 

 

Interkom ve škole 

Z důvodu stížností maminek jezdících pro své děti na odloučené pracoviště 15. ZŠ v budově 

dopravní průmyslovky týkajících se přístupu do školních prostor byl nainstalováno 

komunikační zařízení s družinou. Vnější skříňka je umístěna na začátku prosklené vnější 

části budovy a druhou část mají v dosahu družinářky. Maminky tak své dítě mohou 

vyzvedávat a sledovat při odchodu z družiny proskleným průčelím průmyslovky. 
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Výlov ryb ze sádky 

Ve středu 10. 4. provedli členové MO ČRS Křimice výlov sádky v areálu rest. U Mže. Tyto 

ryby hospodář s pomocníky přetřídil a všechny byly vysazeny na chovné rybníky. Mezi 

vylovenými rybami byly trofejní tolstolobici o celkové váze 94 kg, kdy jednotlivé kusy váží 

cca 8 – 9 kg. Bylo zde i několik trofejních, velkých amurů a samozřejmě nejznámější česká 

ryba kapr. Celková váha všech vylovených ryb dosáhla 940 kg, takže rybáři zaznamenali 

úbytek, což zapříčinil částečně úhyn a bohužel pytláctví norka, který po celou zimu v tomto 

revíru měl loviště. Počasí při výlovu bylo klasicky dubnové, střídal se déšť se sluníčkem. 

 

 

 

Výtvarný kroužek „Skřítek“ 

Dne 11. 4. do výuky výtvarného kroužku Skřítek přišla návštěva. Plánovaně mezi děti 

zavítal vedoucí záchranné stanice živočichů Plzeň její šéf Karel Makoň. Seznámil 

v hodinovém výkladu děti s děním v přírodě. Na zpestření svého výkladu s sebou přivezl 

krásnou sovu, kterou si děti mohly pohladit. 
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Zasedání zastupitelstva MO Plzeň 5 – Křimice 

Na pravidelném středečním jednání zastupitelstva obce dne 17. 4. bylo projednáno několik 

důležitých bodů. Mezi hlavními projednávanými body bylo odsouhlaseno: 

Nový název ulice za Žitnou ulicí jménem  Konopná 

Finance na rekonstrukci topení v MŠ Křimice 

Dotace občanským sdružením. Těch se sešlo na úřadě celkem devět s celkovou částkou ve 

výši Kč 579 000,-. K rozdělení bylo ale pouze 66 000,-, tolik obvod obdržel od 

provozovatelů výherních hracích automatů. Peníze byly rozděleny takto (bez ohledu na výši 

částky v žádosti): TJ Sokol 19000,-, TV klub 5000,-, Hasiči 10000,-, rybáři 10000,-, 

kynologové 6000,-, včelaři 2000,-, unie Roska 5000,-, myslivci 2000,-, šipkaři 7000,-. 

 

 

 

Akce Klubu seniorů Křimice 

Dne 18. 4. pořádali členové Klubu seniorů Křimice vycházku na polesí v okolí Malesické 

skály a na místa, kde v dávném středověku stával hrad Kyjov. Účastníkům přálo počasí, 

neboť byl teplý jarní den. 

 

Dne 25. 4. uspořádal Klub seniorů na své dubnové schůzi přednášku o sociálních 

záležitostech a o právech seniorů. 

 

Instalace informační tabule 

Před oslavami osvobození v našem obvodě byla zabudována a nainstalována informační 

tabule ke všem třem památníkům v prostoru Křimického náměstí. Fotografie každého 

památníku je doplněna krátkým textem, aby se každý mohl dozvědět bližší informace. 
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Akce knihovny 

Dne 26. 4. odpoledne proběhla akce, kterou pořádala knihovna města Plzně, pobočka 

Křimice. Jedná se o pravidelnou akci, která se bude konat vždy poslední pátek v měsíci. 

První čtení knih pro děti a mládež na mikrofon se uskutečnilo v zasedací místnosti 

křimického úřadu. 

 

 

Slavnost svobody 

Jako každý rok i letos oslavili občané Křimic 68. výročí  konce 2. světové války. V sobotu 

27. 4. Projela obcí historická vojenská vozidla, na kterých přijela v r. 1945 do Křimic 

Americká armáda. Přivezla svobodu nejen Křimicím, ale celému Plzeňsku. Vzpomínková 

slavnost se konala od 13,00 hod. na Křimickém náměstí. Zúčastnili se zde členové Military 

Car Clubu, náměstkyně primátora města Plzně pí. Herinková, pozvání přijala senátorka pí. 

Emmerová, senátor p. Bis, za poslance p. Lobkowicz a náměstek hejtmana Plzeňského kraje 

p. Šlajs. Dále pozvání přijali zástupci Svazu letců, Leteckého historického klubu, Obce 

legionářské a Vojenského sdružení rehabilitovaných. Krátké úvodní slovo pronesl p. 

Horčička a na padlé americké vojáky i na oběti obou světových válek vzpomněli ve svých  

projevech někteří z hostů. Poté položili kytice a věnce ke všem třem pomníkům obětí válek. 

Na závěr slavnosti zazpívaly děti z křimické ZŠ. 

V průběhu akce zajistil občerstvení pro všechny účastníky p. Zahradník. 
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Stavění máje 

V pondělí 29. 4. odpoledne se sešla parta z členů MO ČRS, kulturní komise při MO Plzeň 5 

– Křimice a štamgastů z rest. U Mže. Nejdříve se došlo do městského lesa, podříznout 

soušky na táborák a vybrat správný strom na letošní májku. P. Martin Otásek vše na 

traktoru převezl do areálu, kde se vše začalo budovat a strojit. Než se oloupala májka, ženy 

ozdobily věnec, poté ozdobily i zelené větve nechané na špičce májky. Májka se stavěla 

tradičně starou technikou, tj. pomocí lan a žebříků. Že byl vybrán hezký strom svědčí i 

bohatá fotodokumentace, kterou pořídil p. Novotný. Poté byla postavena hranice táboráku, 

na kterém si budou moci účastníci akce „Pálení čarodějnic“ opéci špekáčky. 
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Pálení čarodějnic 

Dne 30. 4. 2013 uspořádala kulturní komise při OÚ Plzeň 5 – Křimice ve spolupráci se 

členy MO ČRS Křimice „Slet čarodějnic“. Program byl zahájen v 17,00 hod. moderátorem 

akce p. Zdeňkem Fleišmanem. Ten přivítal hosty, a  masky ve kterých přišly děti. A letos jich 

bylo nejvíce za poslední léta. Celkem se zúčastnilo cca 56 masek čarodějnic a čarodějů. 

Krátce před šestou hodinou večerní byly vyhodnoceny nejlepší dvě masky a každé dítě, které 

přišlo v masce, bylo odměněno cukrovinkami z rukou dospělých čarodějnic. Poté na povel p. 

Fleišmana byl rybáři zažehnut oheň, kde si přítomní mohli opéci špekáčky, které byly 

zadarmo rozdávány. Ve večerních hodinách hrála k tanci i poslechu pro přítomné živá 

muzika v podání pí. Berkové. Bohužel počasí ve večerních hodinách nepřálo tak, jako 

v minulých letech. Přesto nálada všech byla vynikající a všichni se dobře bavili. 
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Květen 2013 

Svátek práce 

Den 1. 5. je státním svátkem. Na veřejných budovách vlají státní vlajky. Občané slaví tento 

den na různých zábavných akcích v Plzni. 

 

Čistota veřejných prostranství v obvodu 

První strojové vyčištění ulic v obvodu bylo provedené v uplynulém týdnu mimo ulic o které 

se stará Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Ohlasy na toto vyčištění ulic byly velmi 

pozitivní. Po vyhodnocení spolupráce bude pravděpodobně připravena smlouva o 

pravidelném úklidu. Zároveň rodina Cubrových provedla první seč trávníků a chemické 

ošetření chodníků a obrubníků silnic.  

 

 

Odpoledne v mateřské škole Křimice 

Dne 9. 5. ve čtvrtek bylo v místní mateřské škole rušno. Od 15,00 hod. byly pasovány děti 

na školáky. Pasování probíhalo zábavnou formou za účasti rodičů, prarodičů a sourozenců 

dětí, které letos ukončí docházku do MŠ. Každé z těchto dětí obdrželo dárek jako upomínku 

na školku v podobě knihy, přívěsku na kliče s logem Křimic a školního rozvrhu. 

Odpoledne bylo ve znamení hudby. Každá z tříd předváděla, co se za rok naučily. A bylo co 

ke koukání a i k poslouchání. Programem provázel moderátor p. Zdeněk Fleišman. První 

začaly nejmenší děti – hrály písničky na flétnu. Další děti z vyšších tříd předvedly břišní 

tance, a největší děti předvedly scénku a tanec na loupežnickou hudbu „před dubem, za 

dubem…“. Každé vystoupení dětí bylo po zásluze odměněno potleskem diváků, kterých se 

zde sešlo velké množství. Po programu byl připraven táborák, na kterém si mohli návštěvníci 

opéci donesené buřty.  

http://www.krimice.eu/wp-content/uploads/2013/05/IMG_20130503_102843.jpg
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Master (přebor Plzeňského kraje) Křimice 

Dne 11. 5. uspořádal místní oddíl šipkařů turnaj pro veřejnost. Účast byla vysoká, bylo 

evidováno 17 párů mužů a 6 párů žen. V jednotlivcích se registrovalo 33 muži a 14 žen. 

Přes 50 účastníků z celého kraje se sjelo již po druhé v historii do Křimic. Hrálo se v sále, 

v pěkném prostředí. K občerstvení bylo připraveno výborné jídlo. V 11,00 hod. byla zahájena 

soutěž párů a na tento začátek přišel i starosta obvodu pan Petr Otásek, který se seznámil 

s vedením krajských soutěží UŠO panem Kasperem z Domažlic. Škodou je, že účast velmi 

úspěšných hráčů Úletu „A“ se omezila pouze na Zdeňka Růžka, který se umístil na čtvrtém 

místě v soutěži jednotlivců. Obrovský úspěch dosáhla kapitánka Úletu „B“ paní Markéta 

Fleišmanová svým druhým místem mezi ženami. Tím si „osladila“ své pondělní narozeniny a 

udělala radost všem spoluhráčům Úletu. 

Poděkování však patří nejen všem hráčům Úletu Křimice hrajícím tento turnaj, ale i 

pořadateli p. Robertu Dobrému s manželkou Lenkou i vedení Sokola Křimice za umožnění 

tento turnaj pořádat. 
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Interaktivní tabule v základní škole 

V uplynulých dnech byla odbornou firmou nainstalována v odloučeném pracovišti 15. ZŠ 

v Křimicích   interaktivní tabule zn. Smart. Jedná se o jeden z nejmodernějších modelů 

tabule od této firmy.  Je umístěna dle dispozic  paní ředitelky Pavelkové,  ve  2. třídě.   U 

vchodu do třídy bude umístěna tabulka,  že tabule byla zakoupena díky daru od zesnulé 

křimické rodačky Anny Šmídové. 

Paní učitelka Švarcová začala tuto  moderní  pomůcku  ihned  používat  při výuce.  

Využila totiž  nainstalované  základní  programy, které jsou součástí dodávky.  Dle jejích 

slov, některé děti  tabuli rychle přivykly,  a to především ty, které  umějí ovládat  počítač. 

Interaktivní tabuli budou postupně, po proškolení učitelského sboru,  využívat i další třídy. 

Ve škole zároveň probíhají práce na kapacitním připojení budovy na internet. 

 

 

Výlet Klubu seniorů do Domažlic 

Dne 16. 5. v 09,00 hod. vyjel nový  minibus zn. Ford naplněný šestnácti členy seniorského 

klubu Křimice směrem Domažlice. Před několika léty seniorský klub v Domažlicích a Svaz 

důchodců v Křimicích uzavřely přátelství. V rámci takto vzniklého přátelství každým rokem 

na Zámeckých slavnostech -  „Dne seniorů“ v Křimicích vystupuje taneční soubor Hanka. 

Další spoluprací bylo pozvání na prohlídku Domažlic. Poprvé byl využit zájmovou 

organizací darovaný minibus. Senioři dojeli k Sokolovně Domažlic v dobré náladě a plni 

očekávání, kde již byli očekáváni předsedkyní seniorů paní Jaruškou Kauckou. Paní Kaucká 

provedla křimické seniory po celých Domažlicích, ukázala památná místa. V poledne byl 

připraven v restauraci Sokolského domu oběd. Odpoledne následovala prohlídka galerie 

bratří Špilarů, jejichž díla jsou zaměřena převážně na zdejší oblast. Poté následovala 

prohlídka další části Domažlic. Odpoledne byli senioři pohoštěni kávou a pravým chodským 

koláčem. V doprovodném programu o této přestávce bylo vystoupení členek taneční skupiny 
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Hanka. Na rozloučenou křimičtí senioři pozvali zástupce domažlického klubu seniorů na 

seniorský den při Zámeckých slavnostech. 

 

Tyto poslední akce jsou realizovány díky odkazu zesnulé pí. Anny Šmídové, která celá léta 

žila v Itálii (od r. 1944). Předtím byla křimickou občankou. Své rodné obci – Křimicím – 

odkázala finanční dar v hodnotě téměř 1 milion korun pro potřeby místní školy. Protože 

škola v obci nemá právní subjektivitu, ale je součástí 15. ZŠ v Plzni Skvrňanech, bylo o 

daru rozhodnuto takto: po projednání s ředitelkou 15. ZŠ a odsouhlasení částek došlo 

k zakoupení minibusu pro potřeby školy a školky a dalších křimicích spolků a organizací. Za 

zbývající peníze byla zakoupena interaktivní tabule do odloučeného pracoviště 15. ZŠ 

v Křimicích. A dále bylo zastupitelstvem odsouhlaseno dovybavení odloučeného pracoviště 

během 2 let v hodnotě celkem 450 000,- Kč.  

 

 

 

 

Postup šipkařů do celostátní ligy družstev 

V neděli 19. 5. ve večerním zápase šipkařů Úletu „A“ Křimic proti Kameňáku Plzeň vyhrál 

domácí tým 10 : 4. Tímto vítězstvím vybojovalo družstvo ve složení: Ladislav Kohout, 

Zdeněk Růžek, Michal Weber, Jirka Hlavnička, Václav Rada, Pavel Jurčo postup na 

mistrovství republiky družstev. Předseda klubu Zdeněk Fleišman všem hráčům poděkoval 

za příkladnou reprezentaci obce. 
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Setkání jubilantů v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice 

Dne 20. 5. v odpoledních hodinách byli pozváni občané Křimic, kteří v tomto čtvrtletí oslaví 

své životní jubileum, do zasedací síně ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Pozvání přijaly pouze 4 

oslavenkyně, a to: pí. Kadaňová Marie, pí. Bártová Zdeňka, pí. Boublíková Jiřina, pí. 

Kalábová Žofie. Starosta obvodu p. Otásek je krátce přivítal spolu s místostarostkou pí. 

Wagnerovou a předsedkyní Klubu seniorů Křimice pí. Hladíkovou. Spolu pohovořili o svých 

životních radostech a starostech.  

 

 

Televize ZAK v základní škole v Křimicích 

Dne 22. 5. ráno odjížděl 5. ročník na mateřskou 15. ZŠ ve Skvrňanech na srovnávací testy. 

Prvně škola použila darovaný minibus, který mohou ZŠ a MŠ v Křimicích bezplatně 

používat ke svým účelům. Na tuto akci byla pozvána televize ZAK. Ta zároveň natáčela 

spot z učebny vybavené interaktivní tabulí. Paní učitelka Švarcová se svými žáky předvedla 

výuku na tomto moderním zařízení. 
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Nová lávka pro pěší 

V uplynulém týdnu byla propojena zastávka MHD Rozvodna a ulice K rozvodně novou 

lávkou. Původním majitelem této komunikace byly České dráhy a po předání do majetku 

města byla svěřena do naší správy. Obyvatelé Plzeňské mají usnadněný přístup na zastávku 

MHD po nově upravené cestě. Dříve občany obtěžovaly křoviny, které znesnadňovaly chůzi 

k zastávce. 

 

 

 

Posezení se Zlatou 

Ve čtvrtek 23. 5. 2013 odpoledne od 15,00 hod. přijala pozvání křimických seniorů zde 

oblíbená zpěvačka Zlata. Odpoledne pojmenované „Posezení se Zlatou“ se uskutečnilo 

oproti původně plánovanému místu pod lípou u rest. U Mže v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 

– Křimice. Změna místa byla z důvodu nepřízně počasí, a pravděpodobně ne všichni 

http://www.krimice.eu/wp-content/uploads/2013/05/IMG_20130520_0947563.jpg
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senioři ji zaregistrovali. I tak bylo na tomto setkání 46 seniorů. A ti se skvěle bavili. Zlata 

totiž nejen krásně zpívala, ale svá vystoupení doprovázela i vtipnými slovy. Vystoupení 

končilo po 17,00 hodině a všichni odcházeli s krásnými zážitky na tento den a vystoupení. 

 

 

 

 

Dětské rybářské závody v plavané 

V sobotu 25. 5. 2013 dopoledne uspořádali členové MO ČRS Křimice soutěž v plavané pro 

děti. Tuto akci tradičně každý rok pořádají k Mezinárodnímu dni dětí. Již dlouho před 

začátkem závodu přicházely k registraci první nedočkavé děti se svými rodiči. Bohužel bylo 

poznat, že počasí bylo nejisté a v tento den se v Plzni konalo více akcí. Přesto se 

zaregistrovalo 23 soutěžících. Soutěžním dopolednem provázel moderátor akce p. Zdeněk 

Fleišman, který i dával signály k zahájení a ukončení závodu, vyhlášení přestávky a po 

závodech vyhlašoval výsledky. Chytalo se dvoukolově, kdy mezi jednotlivými koly byla 

přestávka na svačinu, kterou připravili manželé Pajerovi. Po ukončení závodů došlo na 

vyhlášení, nejlepší závodník a výherce putovního poháru starosty MO Plzeň 5 – Křimice 

Lukáš Mlnařík chytil 3 kapry o celkové délce 146 cm, na druhém místě se umístila loňská 

vítězka Hana Novotná se 2 kapry o celkové délce 94 cm a třetí místo obsadil Martin 
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Čáslava také se 2 kapry o celkové délce 93 cm. Hana Novotná navíc jako nejlepší děvče 

obdržela rybářskou čertici. Každé z dětí vyhrálo cenu dle vlastního výběru z rukou předsedy 

organizace p. Miloše Vyskočila a vedoucího rybářského kroužku p. Pavla Mlnaříka. Navíc 

každé dítě dostalo ještě balíček sladkostí. 

 

 

 

Maraton rybářských závodů pořádaný MO ČRS Křimice 

Dne 26. 5. 2013 od 07,00 hodin byl zahájen maraton rybářských závodů pořádaných MO 

ČRS Křimice na rybníku Dravý v Malesicích. Maraton se skládá ze 4 závodů, 2 jsou 

v ranních hodinách a 2 v odpoledních až večerních hodinách. Na úvodním závodě se sešlo 23 

soutěžících a to i přes velkou nepřízeň počasí. Ovšem k překvapení všech ryby braly skutečně 

jako o závod. Chytalo se dvakrát tři hodiny s tím, že se hodnotí součet délek všech 

ulovených ryb s nejmenší délkou 10 cm. O přestávce rybáři využili výtečné kuchyně rodiny 

Pajerových k občerstvení a hlavně zahřátí. V prvním kole nebylo výjimkou, že nejlepší 

závodníci nachytali kolem 40 ks ryb. Po ukončení závodu byly výsledky sečteny a 

vyhodnoceny a v tomto kole nejúspěšnějším rybářem byl p. Jiří Šedivý, který nachytal ryby 

v celkové délce 1508 cm. Na druhém místě byl vyhodnocen p. Miloslav Harant s celkovou 

délkou ryb 1504 cm a na třetím místě závod ukončil p. Milan Edl s výsledkem 1374 cm ryb. 
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Pro prvních dvacet soutěžících byly připraveny ceny s rybářskou tématikou. Závod byl 

ukončen kolem 14,00 hodiny, a přesto, že celé dopoledne pršelo, každý odcházel spokojen.           

 

 

Divadelní spolek Jezírko v Křimicích 

Každým rokem jsou koncem tohoto měsíce pořádány Zámecké divadelní slavnosti, které 

organizuje divadelní spolek „Jezírko“. Díky letošnímu velmi nepříznivému počasí byla 

bohužel některá představení přesunuta ze zámeckého parku do Sokolovny Křimice. 

Dne 30. 5. bylo uskutečněno představení „Lucerna“ od A. Jiráska 

Dne 31. 5. Bylo uskutečněno představení „Večer tříkrálový“ od W. Shakespeara 
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Červen 2013 

 

Povodně v ČR 

V důsledku vytrvalých dešťů v Čechách začaly koncem května stoupat hladiny řek 

v jihozápadních, jižních a severních Čechách. Stoupla hladina Úhlavy, Úslavy a Radbuzy, 

které naplnily koryto Berounky. V naší obci voda naštěstí nevystoupila z koryta, ale v Plzni 

a okolí byl vyhlášen 3. stupeň povodňového nebezpečí. Z celostátního pohledu letošní 

povodně způsobily spíše menší toky, hlavně místního významu. Např. v Praze se rozvodnil 

Botič a Rokytka ještě před tím, než dorazila voda z Berounky. Až povodňovou vlnou z řeky 

Berounky byly zaplaveny jižní okraje Prahy, která ale po zkušenostech z roku 2002 je 

vybavena mobilními protipovodňovými zábranami. Povodňová vlna z Vltavy a dalších 

přítoků odcházela do řeky Labe. Zde bylo zaplaveno a ohroženo značné území tohoto 

povodí. Zatopeny byly menší obce i velká města, např. Kralupy nad Vltavou, Mělník, část 

Terezína a Litoměřice. Nejvíce postiženo bylo Ústí nad Labem a Děčín. V našem kraji 

nejhorší situace byla zřejmě na Rokycansku, kde se rozvodnila Klabavka. Škody na veřejném 

i soukromém majetku jsou v odhadu ke dni 7. 6. ve výši 7,5 miliard korun. O život přišlo 

zatím 8 lidí a 4 jsou pohřešováni. Povodeň z Čech dále postihla Sasko. Rozvodněný Dunaj 

zatopil i Bavorsko, Rakousko a Slovensko. 

 

 

2. závod rybářského maratonu 

V sobotu 1. 6. 2013 odpoledne od 15,00 hod. byl zahájen 2. závod rybářského maratonu 

pořádaného MO ČRS Křimice na rybníku Dravý v Malesicích. Pravděpodobně díky nepřízni 

počasí se na startu sešlo pouze 14 závodníků. Možná na této skutečnosti měl vliv i zápas o 

mistrovský titul ve fotbale mezi Plzní a Hradcem Králové. Přesto se dá konstatovat, že ryby 

braly i za deště. V prvním kole se nezastavili u svého náčiní ani rybáři, a vlastně ani 

rozhodčí, kteří každý úlovek museli změřit a zapsat. Za těchto nepříznivých podmínek zcela 
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bezkonkurenčně zvítězil p. Milan Edl se součtem délek ryb 914 cm, na druhém místě závod 

ukončil p. Roman Půta s výsledkem 666 cm a o pouhé 3 cm méně tj. 663 cm nachytal p. 

Pavel Rychter, který tím obsadil třetí místo. Pro prvních 11 soutěžících byly připraveny opět 

ceny, které každý rybář jistě upotřebí. 

 

 

 

 

Sportovní den pořádaný Sokolem Křimice 

Dne 8. 6. uspořádal  Sokol Křimice sportovní den. Starosta křimického Sokola p. Vít Mojžíš 

ve 14,00 hod. zahájil sportovní hry, přivítal přítomné účastníky. Účelem těchto her bylo 

vyzkoušet všechny možnosti sportovního využití tohoto sokolského areálu soutěžní formou. 

Bylo zde 6 stanovišť, kde si každý nejprve mohl natrénovat disciplínu a poté byl 

odstartován ostrý závod, ve kterém již šlo o body. Bylo zde stanoviště fotbalu – penalty na 

brankáře a slalom mezi kuželi s kopem na bránu. Na stanovišti s florbalem se střílelo na 

prázdnou malou branku a na zacloněnou branku, u stanoviště všestrannosti bylo disciplin 

více – kladina, hrazda, žíněnky, lavičky. Dále zde byl představen badminton a stolní tenis, 

kde ti zručnější si i mohli zahrát mezi sebou. Poslední stanoviště byly šipky, kde některé děti 

měly problém trefit terč. Po splnění všech disciplín každý účastník obdržel pamětní list a 
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děti balíček sladkostí. Na závěr byl připraven program – ukázka vojenského tábora a 

výcviku. Zde si každý mohl vyzkoušet běh se zátěží v pneumatikách, hod granátem na cíl, 

prolézání laserovým polem a navíc za odměnu byla ještě střelba z airsoftových samopalu či 

snajprů. Dalším doprovodným programem bylo vystoupení děvčat cvičících na skladbu 

Kuřata a vystoupila i děvčat, která zde v sokolovně cvičí Zumbu. Odpoledne bylo pěkné 

počasí a naštěstí déšť na Medarda se snesl z nebe až po ukončení akce. 

 

Nové číslo Křimického zpravodaje 

Nové Křimický zpravodaj – červnové vydání roznesli do schránek všem ob čanům našeho 

obvodu senioři z Klubu seniorů Křimice. V časopise jsou informace o dění v obci v období od 

začátku roku 2013 do června, a také informace o tom, co se plánuje na příští období. 

Zpravodaj je přiložen jako příloha ke kronice. 

 

Odložené akce v obvodu díky nepřízni počasí 

Vlivem silných dešťů, povodňové aktivity v Plzeňském kraji a následnému zákazu vstupu 

do veřejných parků na území města Plzně byly přeloženy všechny plánované akce v rámci 

Zámeckých slavností. Jedná se o Dětský den – pořádaný místními hasiči, Dětské odpoledne 

s Divadelní jednotou Brázda a večerní promítání filmu Kozí příběh se sýrem a setkání klubu 

seniorů Křimice s Klubem seniorů Skvrňany s přátelským utkání v minigolfu. 

 

Koncert skupiny Víla Análka v areálu U Mže 

V pátek14. 6. 2013 od 19,00 hod. se uskutečnila hudební produkce známé skupiny Víla 

Análka v prostorách rest. „U Mže“.  Hosté se scházeli od 19 až do 21 hodiny, a mohu 

konstatovat, že bez rozdílu věku. Byly zde nejen malé děti, ale také křimičtí senioři. 

Obsluha restaurace byla připravena na velký počet účastníků, byl zde venkovní výčep a 

samozřejmě výčep uvnitř restaurace.  Hosté si mohli pochutnat i na teplých klobáskách, 

které byly připravovány na grilu. Kapela dlouho nemohla „dostat tanečníky na parket“. To 

se povedlo až s přibývajícím šerem. To už byla obsazena všechna místa jak pod krytou 

pergolou, tak stolky u vody a restaurace. Zábava, která se rozproudila po deváté večer 

vydržela a měla stoupající tempo až do půlnoci. Poté se hosté pomalu rozcházeli do svých 
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domovů. Večer byl díky počasí velmi příjemný, zábava veselá, takže jak jinak hodnotit než 

kladně. 

 

 

3. závod rybářského maratonu pořádaného MO ČRS Křimice 

V neděli 16. 6. 2013 se uskutečnil již 3. závod rybářského maratonu na rybníce Dravý 

v Malesicích pod patronací MO ČRS Křimice. Již ráno v 7 hod. byla odstartována 1. půle, 

kdy na startu se sešlo 28 soutěžících. Soutěžilo se 2 x 3 hodiny s půlhodinovou přestávkou 

nejen na občerstvení, ale i na přesun na druhé stanoviště. A díky krásnému slunečnému 

počasí braly ryby opravdu jako o závod. Po 3 hodinách o přestávce, kdy proběhlo průběžné 

sčítání délek ryb z 1. kola, vypadal výsledek na jeden z rekordů v těchto závodech.  O 

přestávce závodníci využili výtečné kuchyně rodiny Pajerových k občerstvení a díky velkému 

teplu nebyla nouze ani o nápoje. Po ukončení druhého kola a sečtení celkových výsledků byly 

vyhlášeny výsledky. První místo s rekordní délkou nachytaných ryb vyhrál p. Jiří Havel 

s výsledkem 1830 cm (79 kusů ryby), druhé místo s celkovou délkou nalovených ryb 1165 cm 

obsadil p. Luboš Kuneš a třetí místo s výsledkem 1164 cm Stanislav Šilhavý. Pro prvních 17 

soutěžících byly připraveny ceny s rybářskou tématikou. Po ukončení závodu se rybáři jen 

velmi neradi rozcházeli do svých domovů, bylo krásné slunečné a teplé počasí. Navíc zde 

panovala velmi příjemná nálada, neboť těchto závodů se účastní takřka stále stejní rybáři, 

kteří se vzájemně dobře znají. 
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Zámecké slavnosti 2013 

Díky zrušení zákazu vstupu do parků a zeleně na území města Plzně mohla být 

uskutečněna odložená divadelní představení divadelního souboru Jezírko. V úterý 18. 6. 

byla sehrána hra „Nejkrásnější válka“. Ve středu 19. 6. Představení „Lovu zdar“ a ve 

čtvrtek 20. 6. „Večer tříkrálový“. Všechna představení měla stejný začátek od 20,00 hod. 

 

Zámecké slavnosti – promítání 

V pátek 21. 6. 2013 ve večerních hodinách byl promítnut film „Svatá čtveřice“. 

 

Zámecké slavnosti – Den seniorů 

V sobotu 22. 6. 2013 se v rámci Zámeckých slavnosti konal Den seniorů. Pořadatelé z řad 

Klubu křimických seniorů se této akce zhostili na výbornou. Od 10,00 hod. byl uspořádán 

turnaj v minigolfu v příjemném prostředí u rest. U Mže. Turnaje se zúčastnili senioři 

z Křimic a Domažlic. Vítězem tohoto přátelského utkání se stala křimická občanka pí. 

Niedermaierová, na druhém místě závod ukončila pí. Mašlová a třetí místo obsadil p. 

Vavřík. Během utkání bylo k dispozici občerstvení – zákusky, které upekly křimické 

seniorky.  

Odpoledne od 14,00 hod. proběhlo v zámeckém parku Folklórní odpoledne. Na úvod tohoto 

odpoledne mezi hosty zavítala i náměstkyně primátora pro kulturu pí. Eva Herynková, 

která přítomným poděkovala za jejich činnost a aktivity. Vystoupil pěvecký soubor 

„Jamáček“ a taneční skupina „Hanka“ z Domažlic a dále zazpívaly děti  ze souboru 

„Berušky“ z 15. ZŠ ve Skvrňanech. Vynikajícím sólistou tohoto souboru je Vládík Topinka, 

který je prozatím žákem na odloučeném pracovišti ZŠ v Křimicích. Druhou část programu 



  

42 
 

vyplnila dechová hudba „Amátovka“ ze Stříbra. Jako host tohoto souboru vystoupila i již 

oblíbená zpěvačka křimických seniorů Zlata Kráčmerová. Všechny části programu se velmi 

líbily všem přítomným, o čemž svědčil dlouhý potlesk. Během zábavného programu bylo 

možno shlédnout fotografie z činnosti Křimického klubu seniorů od p. Ludvíka Hladíka. 

Počasí všem účastníkům přálo, bylo teplo a nepršelo. 
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Večer ve 21,30 hod. byl promítnut film „Tady hlídám já“. 

 

4. závod rybářského maratonu pořádaného MO ČRS Křimice 

V sobotu 22. 6. 2013 se od 15,00 hod. konal poslední čtvrtý závod rybářského maratonu na 

rybníku Dravý v Malesicích pořádaný MO ČRS Křimice. Opět se soutěžilo 2 x 3 hodiny 

s malou přestávkou na občerstvení a přesun na jiné stanoviště. Toto odpoledne bylo příjemné 

počasí, teploty kolem 25 st. Celsia, a ryby opět braly. Nešlo sice o rekordní úlovky, ale i 

s menšími rybami se dalo umístit na pěkném místě. Po sečtení výsledků obou kol se stal 

vítězem 4. kola p. Petr Šefčík s celkovou nachytanou délkou ryb 1040 cm, na druhém místě 

závod ukončil p. Petr Rubáš s délkou ryb 959 cm a na třetím místě skončil p. Milan Edl 

s celkovou délkou ryb 821 cm. Pro prvních dvacet soutěžících byly opět hodnotné ceny.  

Protože to byl poslední závod tohoto maratonu, byl vyhodnocen i nejúspěšnější rybář, 

kterým se po součtu výsledků třech jeho nejlepších umístění v jednotlivých závodech stal p. 

Milan Edl. Ten také z rukou ředitele závodu p. Pavla Luciaka převzal hodnotnou cenu – 

rybářský naviják.  
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Vyřazení žáků 5. třídy 

Letošní vyřazení páťáků se nekonalo v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Vše se 

odehrávalo v prostorách odloučeného pracoviště 15. ZŠ. Tento model se využívá na kmenové 

základní škole již několik let. Sice se rodiče nemohli zúčastnit, ale zato byli přítomni všichni 

žáci našeho odloučeného pracoviště. Na začátku všem přítomným předvedli prvňáčci co se 

za uplynulý rok naučili a poté bylo vše již v režii páťáků. Ke své prezentaci byla použita i 

interaktivní tabule. Asi největší potlesk sklidil za své vystoupení Vláďa Topinka. Na závěr 

za vedení školy popřála páťákům úspěchy na druhém stupni zástupkyně ředitelky Jana 

Čechová. Děti na rozloučenou dostaly keramické medaile a od OÚ malé dárečky. 

 

 

Konec školního roku 

Dne 28. 6. skončil školní rok 2012/2013. Děti dostaly vysvědčení, ale odejít ze školy zatím 

nemohly. Musely najít kouzelný zvoneček, jehož zazvoněním se ohlásí prázdniny. Nakonec 

zvoneček našly a zvuk zvonku vyhlásil dlouho očekávané prázdniny. 

 

Zámecké slavnosti – promítání 

Dne 28. 6. ve večerních hodinách byl promítnut film „Čertova nevěsta“ 

 

Zámecké slavnosti – dětské odpoledne 

I když prakticky celé sobotní odpoledne mrholilo a bylo dost nevlídno, divadelní soubor 

Brázda přitáhnul do zámeckého parku desítky dětí a jejich rodičů. Ještě ve tři  odpoledne, 
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kdy byl avizovaný začátek produkce, se starosty Honza Šedivec tázal, kdo že to pojí ty 

připravené pálivé, nepálivé, bílé a černé klobásy?  Producent odpoledne spolu s autorem 

divadla však  byli mírnými optimisty a brzy se ukázalo, že měli pravdu. Park se i přes velmi 

nevlídné počasí rychle  zaplnil a ti co přišli, zcela určitě nelitovali. Divadelní soubor Brázda 

ukázal, že umí připravit zajímavé odpoledne a obec jsme tím získali pro další spolupráci 

dobrého partnera. Úvodem, po přivítání, si sami děti s hlavními aktéry mohly zahrát 

pohádku, ve které si zvířátka upekla hruškový koláč. Po ukončení pohádky byl velký potlesk 

a organizátoři odpoledne mezitím připravili registraci dětí – soutěžících. Po zámeckém 

parku bylo pět stanovišť, kde si děti vyzkoušely svoji šikovnost. Na prvním stanovišti – 

bludišti – musely děti protáhnout drátěné očko po různě naohýbaném drátu tak, aby se jej 

nedotkly. Na dalším stanovišti se učily skládat vlaštovky a hlavně je hned vyzkoušet. 

Hodnotil se co nejdelší dolet. Dále zde byli rybáři, kdy soutěžící chytali ryby na háček, 

dalším stanovištěm byl pakofotbal. Tady bylo asi nejvíce smíchu. Každé dítě mělo s 

fotbalovým míčem projít slalomem a vstřelit gól do branky. Jenže na začátku dostalo na oči 

dlouhá „kukadla“, takže vidělo jen velmi malý prostor a ještě jen na jedno oko. Posledním 

stanovištěm byl pamatovák. Bylo zde na krátkou chvíli vystaveno několik předmětů, 

zakryto a soutěžící tyto předměty měl najít v druhé krabici a srovnat je ve stejném pořadí na 

stolku. Jednotlivá stanoviště i se soutěžícími jsou v galerii 2013. 
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Životní jubilea občanů 

V měsíci dubnu oslavili životní jubileum tito naši spoluobčané: pí. Zdeňka Bártová – 92 let, 

bytem Plzeňská ev.č. 165/133, pí. Eliška Švormová – 91 let, bytem Kozolupská 115/18, pí. 

Jiřina Boublíková – 87 let, bytem K nádraží 243/10, p. Antonín Kodl – 70 let, bytem 

Vejprnická ev.č. 62 

V měsíci květnu oslavili životní jubileum tito naši spoluobčané: pí. Anna Fremrová – 87 let, 

bytem Květinová 136/25, pí. Marta Hauserová – 90 let, bytem Křimická náměstí 32/7, pí. 

Žofie Kalábová – 75 let, bytem Prvomájová 220/74, pí. Marie Kadaňová – 70 let, bytem 

Květinová 128/10. 

V měsíci červnu oslavili životní jubileum tito naši spoluobčané: pí. Irena Lišková – 70 let, 

bytem K nádraží 122/38,   

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili: v měsíci dubnu 20. 4. p. Vladimír Hufeisl a v měsíci červnu 

dne 8. 6. pí. Marie Ženišková. 

 

Počasí ve 2. čtvrtletí 

Duben: začátkem měsíce bylo chladno s teplotami ve dne 2 – 6 st. C. v noci mínus 1 – mínus 

5 st. C. Další týden se oteplilo na 14 – 16 st. C ve dne. Velmi teplo bylo až do konce měsíce, 

teploty vystoupaly na 18 – 23 st. C. 

Květen: byl teplotně průměrný. Ve dne od 15 – 24 st. C (8. 5.). 9. května přišel prudký 

přívalový déšť. Od 20. 5. Bylo velmi chladno – 11 st. C ve dne, v noci 3 st. C (22. 5.). 

Koncem měsíce začalo vytrvale pršet. 

Červen: první týden vytrvale pršelo a rozvodnily se řeky v českých krajích. Řeka Mže se 

z koryta nevylila. O povodních je pojednáno v zápise této kroniky. Teplota byla ve dne 18 st. 

C, v noci kolem 10 st. C. Velmi teplé tropické dny byly od 18. 6. do 21. 6. s teplotami ve dne 

28 – 37 st. C., v noci 24 st. C. Dne 21. 6. přišla prudká bouře a ochladilo se na 18 st. C ve 

dne a 7 st. C v noci. Extrémní rozdíly teplot byly téměř 20 st. C. 
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Červenec 2013 

Zámecké slavnosti – rybářský den 

V sobotu 13. 7. od 14,00 hod. uspořádala MO ČRS Křimice ve spolupráci s MO Plzeň 5 – 

Křimice „RYBÁŘSKÝ DEN“. Program započal již úderem 14 hodiny, kdy byla zahájena 

rybářská soutěž chytání ryb v sádce v rybářském areálu u rest. „U Mže“. Chytalo se opět 

dvoukolově (dva krát jedna hodina) a zvítězil ten rybář, jenž nachytal v součtu největší 

délku ryb. Na 1. místě a v soutěži zvítězil p. Petr Kohout s nachytanými rybami o délce 164 

cm, na 2. místě závod ukončil p. Tomáš Krs s délkou 144 cm a 3. místo obsadil p. Jiří Havel 

s rybami o celkové délce 137 cm. Pro prvních 12 soutěžících byly opět ceny dle výběru 

s rybářskou tématikou. Od 15 hodin byly uspořádány soutěže pro děti, kdy každé dítě po 

absolvování soutěží obdrželo dárkový balíček. Soutěže byly jednoduché, hod mincí do hrnku 

ve vodě, přejití lávky s míčkem na lžíci, „chytání ryb“ – umístění kroužku zavěšeného na 

konci prutu na láhev, sražení 6 plechovek 3 míčky, skákání v pytlích. U dětských soutěží 

proběhlo ještě malování na obličej. 

Příjemné slunečné odpoledne zpestřila živá muzika v podání skupiny „Kyseliny“. Ta svoji 

hudební produkci započala úderem 17 hodiny. Hrála oblíbené skladby k poslechu, zpěvu i 

tanci. I když do tance se přítomným moc nechtělo. Tančit se začalo opět až se začínajícím 

večerem. O kvalitní občerstvení po celou dobu rybářského dne se v kuchyni staral tým 

z provozovny rybího grilu „U Rybaříka“ z Plzně, který mimo tradiční úpravy české ryby – 

kapra po mlynářsku měl k prodeji ještě guláš, klobásu, bramborový salát a rybí polévku. O 

pití se již tradičně se dvěma místy výčepu postaral nájemce rest. U Mže. Celé odpoledne 

panovala dobrá nálada, hosté se dobře bavili a i proto hudební produkce trvala do nočních 

hodin.  
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Klub seniorů Křimice – výlet na severní Plzeňsko 

Dne 16. 7. 2013 uspořádal Klub seniorů Křimice výlet na historické objekty severního 

Plzeňska. Jako první navštívili zříceninu Rabštejn nad Střelou, prohlédli nejbližší okolí 

hradu a kostela. Další zastávkou byl zámek Manětín. Zde se senioři zúčastnili prohlídky 

vnitřních prostor a krásně upravené zahrady. Posledním místem tohoto výletu byl zámek 

Chyše. Zde si opět prohlédli vnitřní prostory zámku a upravený park před zámkem. Poté 

v zámeckém pivovaru ochutnali místní ležák a po občerstvení vyjeli k domovu. Výletu přálo 

krásné letní počasí. Výletníkům posloužil již po několikáté darovaný minibus řízený p. 

Novotným Pavlem. 
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Oprava kanalizace v ulici Prvomájová 

Dne 22. 7. 2013 začala oficiálně výměna kanalizačního potrubí v Prvomájové ulici. Práce 

v oblasti Chebská až viadukt jsou rozděleny do dvou etap. V první části jde o výměnu 

potrubí v části Chebská až Kozolupská. Fyzické práce v první etapě započaly o den déle a 

to v úterý 23. 7. 2013. Objízdné trasy stanovil odbor dopravy města a Policie ČR, pro osobní 

automobily ulicemi Průkopníků a Vochovská, pro MHD obousměrně ulicemi Žitná a 

Vochovská. Po dobu stavby je s městskou policií domluvené, že je možno parkovat bez 

omezení v ulicích Kozolupská, K Nádraží a Květinová a dále na parkovišti SPŠD. 

 

 

Rekordní teploty 

V týdnu od 22. 7. byly značně vysoké denní teploty – od 29 st. C do 33 st. C, nejtepleji bylo 

27. 7. a 28. 7. a to v odpoledních hodinách, kdy teplota vyšplhala po oba dny na 37 st. C, 

v noci bylo 21 st. C. Více bude pojednáno v kapitole o počasí na konci čtvrtletí. 

 

Sponzorský dar 

Pěkný dar nabídl křimické mateřské škole místní zemědělec p. Martin Otásek. Jeho 

sponzorský dar – brambory na celou školní sezónu 2013/2014 byl projednán radou města 

Plzně a odsouhlasen. 
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Srpen 2013 

 

Výměna vrat v hasičské zbrojnici 

Koncem minulého a začátkem tohoto měsíce byla vyměněna garážová vrata v hasičské 

zbrojnici. V období 5. – 9. 8. hasiči svépomocí upravují ještě vjezd, spádují odtok, aby celek 

byl plně funkční.  

 

 

 

Výluka na trati Plzeň – Cheb 

Od 5. 8. ráno od 09,00 hod. do 8. 8. cca 20,00 hod. nepojedou vlaky na uvedené trati. 

Důvodem je zrušení již nepotřebného betonového podjezdu mezi skladovým areálem Křimice 

a rozvodnou Křimice. Vedle této již bývalé stavby vyrostl v minulém období nový most, 

který splňuje požadavky na provoz vlaků v tomto úseku. Navíc pod ním budou projíždět 

nově vozidla, neboť most je součástí tzv. Západního okruhu, který bude čtyřproudý. Bývalá 

betonová stavba byla rozbourána, zasypána a znovu položeny koleje v tomto úseku. 
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Silná bouře 

Večer dne 5. 8. a v noci na 6. 8. se nad Plzní a okolím přehnala velmi silná bouře s lijákem a 

nárazy větru dosahující síly vichřice. Silný vítr způsobil škody v zahrádkách, kde ulámal 

větve a poškodil květinovou výzdobu. V ulici Prvomájová nad viaduktem vyvrátil kaštan, 

který padl na vozovku a ohrozil provoz. Vyvrácený strom odklidili nouzově dobrovolní 

hasiči a druhý den si jej odvezl majitel pozemku. 

 

Senátorské dny v Praze 

Ve čtvrtek 15. 8. byla pozvána dechová hudba Amátovka na Senátorské dny do 

Valdštejnské zahrady v Praze. S touto kapelou byl pozván i křimický občan p. Zdeněk 

Fleišman, který vystoupení této kapely velmi úspěšně odmoderoval. Tuto hudební produkci 

dobře znají všichni občané Křimic, neboť v rámci Zámeckých slavností zde Amátovka i 

s moderátorem p. Fleišmanem tradičně vystupuje. 

 

 

Zámecké slavnosti 

Dne 16. 8. Ve večerních hodinách byl promítnut film „Duše jako kaviár“. 

 

Zámecké slavnosti – 13. ročník neckyády 

V sobotu 17. 8. v rámci pokračování dalšího programu Zámeckých slavností uspořádala MO 

ČRS Křimice ve spolupráci s MO Plzeň 5 – Křimice již tradiční neckyádu, letos již 13. 

ročník. Zábavná show začala ve 14,00 hod. spuštěním plavidel u Malesického jezu, odkud 

jejich cesta pokračovala přes Křimický jez, kde se plavidla přenášela. Konec závodu byl pod 

Křimickým mostem a od soutoku se plavidla vracela slepým ramenem pod statek rodiny 

Adamovských, kde je majitelé mohli vynést zpět na souš. Do letošní neckyády se přihlásilo 

12 netradičních plavidel a jejich tvůrci soutěžili o přízeň diváků, kteří opět hodnotili a 

rozhodovali o pořadí. Tento 13. ročník vyhrála malesická posádka s názvem „Double mistři“, 

na druhém místě se umístila osádka „Ptáci v kleci“ a na třetím místě soutěž ukončila osádka 

plavidla „Komančové“. Na dalších místech byli vyhodnoceni „Dědeček hříbeček“, „Gargamel 

a Šmoulinka“, „Tučňáci z Madagaskaru“, „Indiáni“, „Ať žijí duchové“, „Roboti“, „Sněhuláci 

na Mži“, „Dovolená s Džambulkou“, „Mladý záchranář“. Prvních 5 osádek obdrželo 

z rukou starosty p. Petra Otáska pamětní plaketu a všichni navíc hodnotné ceny věnované 



  

52 
 

sponzory. Do večerního hudebního vystoupení skupiny Kyseliny (mimochodem hráli na všech 

neckyádách) bylo odpoledne zpestřeno nejen hrami pro děti, malováním na obličej, ale také 

vodními soutěžemi pro dospělé. A jak na těchto akcích bývá zvykem, o občerstvení v podobě 

nápojů se postarala obsluha restaurace „U Mže“, a o teplou kuchyni stejně jako na 

rybářském dnu mistr kuchař z rybího grilu „U Rybaříka“. Celému odpoledni a večeru 

panovala skvělá nálada, počasí bylo jak na objednávku – velmi teplé, takže hosté se 

rozcházeli až v pozdních nočních hodinách.  
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Zámecké slavnosti – koncert sólistů DJKT 

V pátek  od 18,00 hod. pokračovaly Zámecké slavnosti vystoupením sólistů divadla 

J.K.Tyla. V tematickém pořadu pod vedením p. Untermüllera zazněly skladby americko 

českých oper, operet a muzikálů v podání sólistů paní Stáni Topinkové-Fořtové, paní Hany 

Spinethové a pánů Romana Krebse a Jiřího Untermüllera. Celým pořadem sólisty 

doprovázela na klavír paní Ivana Janečková. V příjemném prostředí zámeckého parku 

v teplém podvečeru zněly známé melodie velmi působivě. Návštěvníci si některé známé 

melodie pobrukovali s účinkujícími. Účast na koncertě byla značná, kromě křimických 

občanů přišli i lidé z okolních vesnic. Celému večeru panovalo příznivé letní počasí, takže 

diváci odcházeli domů spokojeni z krásného uměleckého zážitku. 

 

 

 

Zámecké slavnosti – Foxinterier fest 

V sobotu 24. 8. 2013 pokračovaly Zámecké slavnosti tentokrát v prostorách rest. U Mže, 

kde mají zázemí rybáři Křimice. Ti byli také spolupořadatelem krásného sobotního 

odpoledne, které svůj program začínalo již od 13,00 hod.  dětským odpolednem – diskotékou 

pro děti. Křimické děti a samozřejmě nejen ony přicházely postupně, ale kolem druhé hodiny 

odpolední již bylo plno. A chvílemi bylo na parketu přes třicet mladých tanečníků. Mezi 
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nimi se proplétali klauni a jiné masky, které měli pro děti připravené sladkosti. Po třetí 

hodině odpolední na ostrůvku vystoupila skupina scénického šermu ABADDON. Skupina 

měla připravený pořad asi tak na 40  minut a měli zde mnoho diváků, kteří různě posedávali 

po trávě, nebo jen tak postávali. Samozřejmě převládaly děti, ale bylo zde již i mnoho 

dospělých. Hlavní program odpoledne započal krátce po čtvrté hodině odpolední – festival 

rockových kapel. Jako první kapela vystoupila skupina Rogallo.  Další kapelou v pořadí 

byla skupina Hruškowicz a na závěr do večerní desáté hodiny hrála skupina CI 5. Mezi 

diváky bylo vidět mnoho vlastních fanoušků kapel a díky krásnému letnímu počasí v 

podvečer bylo vidět i tanečníky. O občerstvení se stejně jako na posledních akcích velmi 

dobře postarala obsluha rest. U Mže. O teplou kuchyni se se svými pomocníky postaral mistr 

kuchařský Pavel z rybího grilu “U Rybaříka“. Díky počasí, hezké rockové muzice a skvělé 

náladě se hosté rozcházeli až v pozdních nočních hodinách do svých domovů a mně nezbývá 

než dodat, že takto připravené odpoledne si zasloužilo ještě daleko větší návštěvu 

křimických občanů. 

 

 

 

Zámecké slavnosti – promítání filmu 

Dne 30. 8. 2013 ve 21,00 hod. byl promítnut film „Pusinky“. 
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Svatba v zámeckém parku 

Dne 31. 8. 2013 v 10,00 hod. se konala v zámeckém parku svatba sl. Petry Motlové a p. 

Martina Bergera. Oddávajícím byl starosta obvodu p. Petr Otásek. 

 

Zámecké slavnosti – výstava historických vozidel 

V sobotu 31. 8. 2013 se v rámci Zámeckých slavností uskutečnila v zámeckém parku 

výstava historických vozidel. Výstava byla otevřena od 13,00 hod., vozidla, kterých dojelo 

69, byla rozmístěna podél hlavní cesty v parku. A bylo se na co dívat. Nejstarší vozidlo z 

roku 1911 se zaslouženě těšilo největší pozornosti, ale i ostatní exponáty měly mnoho 

obdivovatelů. Po dobu výstavy historických vozidel a výstavy fotografií p. Ludvíka 

Hladíka hrála pro návštěvníky v Křimicích oblíbená kapela Bobelin. Pro hladové a žíznivé 

návštěvníky připravila občerstvení rodina Šedivcových. Ve 14,00 hodin byla pokřtěna 2 

nová vozidla a to: hasičské vozidlo a minibus pořízený z daru rodiny Mianinových. 

Hasičské zásahové vozidlo křtila náměstkyně primátora města Plzně pí. Eva Herinková. 

Minibus křtil hejtman Plzeňského kraje p. Milan Chovanec spolu s p. Lucidiem Mianim, 

který se akce zúčastnil se svými syny Marcelem a Umbertem. Moderátorem celého odpoledne 

byl p. Zdeněk Fleišman, který se tradičně celé akce zhostil na výbornou. Velmi úspěšná akce 

byla ukončena kolem 17 hodiny, kdy se jednotliví návštěvníci i vystavovatelé postupně 

rozcházeli a rozjížděli do svých domovů. Celému dni přálo hezké letní počasí. 
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Milá návštěva v Křimicích 

Dne 30. 8. 2013 přijel do Křimic z Itálie pan Lucidio Miani se svými syny. Pan Miani je 

manželem zemřelé paní Anny Miani, rozené Šmídové, která se v Křimicích narodila, chodila 

do školy a strávila své mládí. Provdala se za pana Mianiho a v padesátých letech odešla 

s manželem a dvěma syny do Itálie. Na rodnou obec nikdy nezapomněla a pamatovala na ni 

částkou ze svého dědictví. Za darované peníze, které byly určeny škole, byla zakoupena 
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interaktivní tabule do zdejšího odloučeného pracoviště 15. ZŠ a minibus, který využívá 

škola a další organizace v obci. Pan Miani se svými syny si při své návštěvě prohlédli 

bývalou základní školu (nyní SSUPŠ Zámeček), zámek Křimice, kde je provedl p. Vladimír 

Lobkowicz a následně i učebny Základní školy odloučené pracoviště 15. ZŠ (Křimické ZŠ). 

Odpoledne se zúčastnili křtu minibusu a celého zábavného odpoledne. Následně odjeli na 

prohlídku Plzně, prohlédli si chrám sv. Bartoloměje, historické náměstí a podívali se i do 

pivovaru. Po návratu do Křimic ještě poseděli se svými příbuznými a druhý den ráno odjeli 

zpět domů do Itálie. 
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Oprava kanalizace na Prvomájové ulici 

V průběhu celého měsíce byla prováděna výměna kanalizačního potrubí na ulici Prvomájová. 

Stavbu provádí firma Stavas. Stávající kanalizační vpustě od jednotlivých rodinných domků 

jsou napojovány průběžně, jak se firma k těmto přípojkám postupně propracovává.  
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Září 2013 

 

První školní den 

Dne 2. 9. 2013 byl zahájen nový školní rok 2013/2014 ve všech školních zařízeních v našem 

obvodě. V budově SPŠD kromě studentů této školy zahájily školní rok i děti z odloučeného 

pracoviště 15. ZŠ. Do první třídy letos po dlouhé době přišlo rekordních 20 prvňáčků. Ty 

přivítala zástupkyně ředitelky 15. ZŠ pí. Alena Čechová, starosta obvodu p. Petr Otásek a 

třídní učitelka pí. Milena Kaslová. Každé z dětí obdrželo od zástupce obvodu MO Plzeň 5 

– Křimice malý dárek. V základní škole během prázdnin byla vybudována nová počítačová 

učebna z daru rodiny Mianiových, která je vybavena špičkovým zařízením. Prvnímu 

školnímu dnu bylo přítomno mnoho rodinných příslušníků nových prvňáčků. 

 

 

Setkání jubilantů 

Dne 4. 9. 2013 v odpoledních hodinách se již potřetí v letošním roce sešli jubilanti 

v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Tento den se zde setkalo devět oslavenců, mezi 

kterými nechyběla ani nejstarší občanka Křimic paní Jarmila Švehlová. Starosta obvodu p. 

Petr Otásek spolu s předsedkyní klubu seniorů paní Eliškou Hladíkovou a místostarostkou 

pí. Marcelou Wagnerovou všechny přívítal a v příjemné atmosféře s přítomnými 

pobesedoval. Zábava se rozproudila do pozdních odpoledních hodin. Na rozloučenou každá 

dáma obdržela kytičku a pánově něco dobrého. Jména jubilantů jsou uveřejněna v závěru 

zápisu tohoto čtvrtletí. 
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Výlet seniorů do Prahy 

Dne 5. 9. 2013 uspořádali členové Klubu seniorů Křimice výlet do Prahy. K tomuto účelu 

opět využili nově zakoupený minibus (dar rodiny Miani). V Praze navštívili  výstavu 

obrazů Alfonse Muchy „Slovanská epopej“ v Národní galerii. Poté měli rozchod na 

Vyšehradě, prohlédli si středověké hradby Vyšehradu. Tomuto výletu přálo krásné letní 

počasí a všichni účastníci zájezdu byli velmi spokojeni. 

 

Zámecké slavnosti – Slámování 

V sobotu 7. 9. 2013 pokračovaly Zámecké slavnosti dalším programem – Slámováním a to 

již od 13,00 hodin. Pomalu se po jedné hodině odpolední začali scházet občané Křimic na 

tuto akci. Sláma a další potřeby (dráty, motouz, kleště apod.) byly k výrobě vzorně 

připravené. Již den před tím zde byla základní škola Křimice a děti si mohly vše den předem 

vyzkoušet. Organizátor akce p. Martin Moravec nejenže připravil vše k výrobě ozdob ze 

slámy, zajistil pomocníky na stříhání drátů apod., ale také zajistil 5 country kapel, které 

přítomným příjemně zpestřily odpoledne. Moderátorem celého odpoledne byl opět vynikající 

p. Zdeněk Fleišman. Ten také přivítal všechny vystavovatele, hosty a vystupující soubory. 

Po druhé hodině odpolední přijel tuto akci navštívit i primátor města Plzeň p. Martin Baxa 

s vedoucí kanceláře primátora pí. Bělou Zelenkovou. Ve 14,30 hod. starosta obvodu p. Petr 

Otásek vyhlásil výsledky soutěže o nejlepší květinovou výzdobu a spolu s primátorem p. 

Baxou a sponzorem akce p. Jaroslavem Lobkowiczem předal výhercům věcné dary. Na 

prvním místě byla vyhodnocena nemovitost Krkošků, na dalších místech domy Hauerů (roh 

Kozolupské a K Nádraží)  dům Tomaševských (roh Kozolupské a Květinové). Slámování 

pokračovalo do pozdních odpoledních hodin a těšilo se velkému zájmu nejen z řad 

křimických občanů. Ve slámě dováděly především děti, ne všechny ale vydržely pomáhat 

rodičům s výrobky ze slámy. Přesto na konci dne zde bylo mnoho hezkých výrobků. Celému 
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odpoledni přálo krásné slunečné počasí, nálada všech byla tvořivá a doprovodný program 

skvělý. 

 

 

 

Zámecké slavnosti – promítání filmu 

Dne 7. 9. 2013 byl promítnut ve večerních hodinách film „Babovřesky“. 

 

Zámecké slavnosti – Křimická pouť 

Letos se opět na závěr Zámeckých slavností konala Křimická pouť a to ve dnech 13. – 15. 9. 

Několik dnů před poutí stavěli své pouťové atrakce na Zámeckém náměstí jejich 

provozovatelé. Letos opět vše zaštítila firma Lagron z Klatov, která měla pronajatý celý 

prostor. V pátek od 16,00 hod. se prvně spustily všechny atrakce. Na náměstí nebyly jen 

atrakce, bylo zde několik stánků s klasickým pouťovým zbožím (koláče, perníková srdce) a 

nechybělo zde ani občerstvení. V sobotu přálo počasí všem návštěvníkům, bylo střídavě 

oblačno, ale relativně teplo. V neděli již se ochladilo a odpolední déšť vyhnal poslední 

návštěvníky. 
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V sobotu odpoledne v rest. U Mže se konala soutěž o nejlepší pouťový koláč. Tato soutěž je 

vyhlašována každoročně. V letošním roce soutěžících nebylo mnoho, se svými výrobky se 

zúčastnilo pouze pět „pekařů“. Nejlepší koláč upekla paní Petra Soukupová se svojí 

maminkou. Toto vyhlášení proběhlo při „retro tombole“ konané na pouťové zábavě, konané 

od 19,00 hodin. K poslechu a posléze i tanci hrála skupina „Víla Análka“. Hosté z řad 

křimických a radčických občanů se scházeli pomalu, někteří docházeli až po osmé hodině 

večerní. Pouťové zábavě přálo příznivé počasí, takže návštěvníci se rozcházeli v pozdních 

nočních hodinách. 

 

 

 

Zámecké slavnosti – Punťa Cup 2013 

V sobotu dopoledne proběhl v rámci pokračování Zámeckých slavností 2013 Punťa Cup 

2013 pořádaný kynologickou organizací Plzeň-Křimice. Již ráno od 08,30 probíhaly 

veterinární prohlídky psů, které jejich majitelé přihlásili do soutěže. Vlastní soutěž byla 

zahájena v 10,00 hodin předsedou organizace p. Václavem Vůchou. Soutěžící přivítal i 

majitel parku p. Jaroslav Lobkowicz. Soutěžilo se ve třech kategoriích – velká plemena, 

malá plemena a kříženci. Mimoto byly vyhlášeny ještě dvě kategorie – Šikula a Párádník. 

Ve velkých plemenech po jednotlivých disciplínách zvítězil pejsek Kofola s majitelkou 
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Dominikou Slavotínkovou, druhé místo obsadila Tracy s majitelem Michalem Bórikem a na 

třetím místě opět Dominika Slavotínková s druhým pejskem Jassy. V malých plemenech na 

prvním místě byl vyhodnocen pes Majla – majitel Miroslav Král, druhé místo pes Zara – 

majitelka Petra Růžičková a třetí místo pes Aron – majitelka Monika Winkelhöferová. 

Mezi kříženci se na prvním místě umístil pes Annie - majitelka  Dana Šejbová, druhé místo 

pes Lara – majitel Petr Bureš a třetí místo pes Sára – majitelka Kateřina Mattuschková. 

Mezi těmito devíti psy se rozhodovalo o celkovém vítězi. v kategorii pes Šikula zvítězil pes 

Můra majitelky Kateřiny Mattuschkové a v kategorii Parádník pes Jordan majitele 

Vojtěcha Plice. A nejen vyhodnocení, ale každý účastník této soutěže obdržel pamětní 

medaili a malý dárkový balíček z rukou místostarostky pí. Marcely Wagnerové. Během dne 

byly předvedeny i ukázky zadržení pachatele pomocí policejního psa a ukázky z agility psů. 

Těmto ukázkám přihlížel velký počet diváků. Celá akce byla ukončena krátce před 14,00 

hodinou odpolední, kdy se návštěvníci i soutěžící rozcházeli do svých domovů. 
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Debata Klubu seniorů Křimice s představiteli obvodu 

Ve čtvrtek odpoledne od 15 hodin se konalo setkání seniorů se starostou v zasedací síni v 

budově ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Přítomných 55 seniorů přivítal starosta obvodu p. Petr 

Otásek krátce po třetí hodině odpolední. Spolu s ním se besedy účastnila i místostarostka 

obvodu pí. Marcela Wagnerová. Po shrnutí a krátkém vyhodnocení uplynulých akcí 

(Zámecké slavnosti, kanalizace na Prvomájové apod.) nastínil starosta i připravované akce 

v nejbližší době. Jednou z nejdůležitějších akcí bude měření radonu a to v 20 nemovitostech 

vybraných po celém území obvodu. Měření bude trvat jeden rok a následně jej vyhodnotí 

Státní ústav radiační ochrany. Další akce jsou postupně prezentovány na stránkách obvodu. 

Poté odpověděl na několik dotazů zde přítomných seniorů. Po ukončení debaty následovala 

volná zábava. Senioři měli připravené občerstvení a k dobré náladě jim na varhany hrál p. 

Matějka. Nejen hrál, ale i zpíval a za chvíli si notovali známé melodie všichni přítomní. Po 

chvíli zpěvu se objevily první taneční páry a za několik okamžiků byl „parket“ plný. Krátce 

před sedmou hodinou večerní se všichni senioři spokojeni pomalu začali rozcházet do svých 

domovů. 
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Hasičský den 

V neděli 22. 9. 2013 uspořádali členové SDH Křimice pro návštěvníky výstavu k 120 

letému výročí vzniku jejich organizace. Křimičtí hasiči pro návštěvníky vystavili hasící 

techniku, jejich nová zásahová vozidla. Na prostranství nechyběly ani různé soutěže pro 

děti jako je chůze na chůdách, džberová stříkačka, házení mincí do hrnku ve vodě a pod.. 

Každé dítě za absolvování disciplíny bylo odměněno malou sladkostí. Pro hladové a žíznivé 

návštěvníky bylo připraveno občerstvení. Historické dokumenty, dobové hasičské přilby a 

proudnice byly vystaveny ve vnitřních prostorách a těšily se velkému zájmu. Pro malé i velké 

návštěvníky byly vystaveny modely a kopie hasičských aut a byly jich plné stoly. Odpoledne 

se těšilo velkému zájmu z řad křimických občanů a naše hasiče v jejich činnosti byli podpořit 

i kolegové z okolních sborů. 

 

 

 

Tradiční akce fotbalistů Sokola Křimice 

V pondělí 23. 9. 2013 byl uspořádán tradiční zápas mezi fotbalisty staré gardy Křimice a 

Sklepovskými Sršány (herci divadla Sklep). Pro velkou marodku se tyto týmy spojily v jeden 

s názvem SrKři a jako soupeř byl pozván tým Slávie 1912 Plzeň. Před začátkem zápasu při 

nastoupení obou mužstev zazněla hymna Sršánů a duel slavnostním výkopem zahájil 
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starosta Sokola Křimice p. Vít Mojžíš. Hrálo se za pěkného počasí, byť bez velké účasti 

diváků. Začátek zápasu a přítomné pozdravil herec a spoluzakladatel divadla Sklep David 

Vávra, který se pro zdravotní indispozici nemohl zúčastnit aktivně zápasu. Pro fotbalisty 

obou mužstev byla vyhlášena odměna – vstřelený gól – jedna hlávka křimického zelí. Zápas 

byl ukončen s výsledkem 5 : 1 pro smíšené mužstvo SrKři. 

 

 

 

Zájezd seniorů do Prahy 

Dne 25. 9. 2013 uspořádal Klub seniorů Křimice zájezd do Prahy na generální zkoušku 

nového muzikálu „Mata Hari“. Minibus byl zcela zaplněn, neboť vstupenka na tuto 

předpremiéru stála pouhých 200,- Kč. 

 

Otevření obchodů 

V polovině září byla znovu otevřena prodejna „řeznictví a uzenářství“ v domě pí. Šedivcové 

(Synáčové) ve Vochovské ulici. V rodinném domku vedle tohoto řeznictví byla otevřena 
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prodejna „Německé potraviny“, kde se v nabídce objevily nejen potraviny, ale i drogerie 

dovážená ze sousedního Německa. 

   

 

Oficiální oslavy 120 let SDH Křimice 

V sobotu 28. 9. oslavili křimičtí hasiči oficiálně 120 leté výročí vzniku organizace. Oslavě 

předcházel křest staré Avie, která byla vyřazena po 25 letech užívání a její další působiště 

bude v obci Chrudichromy, která ji v aukci zakoupila pro své dobrovolné hasiče. Celý jejich 

sbor v čele se starostkou obce si osobně Avii převzal. Byli nadšeni z perfektního vzhledu a 

výborného technického stavu auta. Auto pokřtil velitel a starostka a následně s Avií odjeli 

do své obce.  

V podvečer starosta sboru Miroslav Tintschl zahájil oslavy 120 výročí založení. Každý 

účastník akce obdržel barevný almanach a pamětní medaili. Ve svém projevu zhodnotil 

činnost za uplynulých 120 let p. Luboš Vavřík. Poté následovaly projevy a zdravice hostů 

z profesionálních i dobrovolných sborů.  

 

Rekonstrukce kanalizace na Prvomájové ulici 

V tomto měsíci nadále probíhala rekonstrukce – výměna hlavního kanalizačního řadu na 

Prvomájové ulici. Práce postupně postoupily do II. etapy tj. mezi ulici Kozolupskou a 

Vochovskou. 
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Životní jubilea občanů 

V měsíci červenci se dožili tito naši spoluobčané životního jubilea: p. Josef Fanta 75 let, 

bytem Prvomájová 14/28, pí. Oldřiška Kriesmanová 92 let, bytem Vochovská 117/18, p. 

Miloslav Justra 85 let, bytem Vochovská 277/2, p. Ladislav Novák 80 let, bytem Žitná 

430/28, p. Oldřich Polanecký 70 let, bytem Ztracená 76/3 a pí. Jarmila Švehlová 94 let, 

bytem Květinová 214/5 (DD Kotíkovská). 

V měsíci srpnu se dožili tito naši spoluobčané životního jubilea: pí. Jana Černá 80 let, bytem 

Plzeňská 181/65, p. Jaromír Rada 75 let, bytem Prvomájová 12/20 a pí. Zdeňka 

Martínková 86 let, bytem Kozolupská 244/3. 

V měsíci září se dožili tito naši spoluobčané životního jubilea: p. Jaroslav Ráb 89 let, bytem 

Žitná 175/23, pí. Hana Eretová 70 let, bytem K nádraží 251/5, p. Jaroslav Kohout 70 let, 

bytem Plzeňská 157/29 a pí. Zdeňka Zeithamlová 80 let, bytem Vejprnická č. ev. 116. 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili: p. Jaroslav Zábranský zemřel 17. 7. 2013, p. Milan Pech 

zemřel 27. 8. 2013, p. Miloslav Černý zemřel 4. 9. 2013 a p. Václav Rada zemřel 17. 9. 

2013. 

 

Počasí ve 3. Čtvrtletí 

Červenec: bylo suché letní počasí, teplota většinou mezi 26 – 32 st. C. ve dne, v noci kolem 

20 st. C. Dne 27. a 28. 7. dosáhla denní teplota v rekordu 37 st. C. Ochlazení přišlo v noci 

z 29. na 30 7., kdy studená fronta přinesla bouři s deštěm a silným větrem.  

Srpen: byly teplé letní dny s teplotami od 24 do 31 st. C. Častěji pršelo. 

Září: zpočátku bylo velmi chladno, 2. 9. bylo pouze 15 st. C. Denní teploty se rychle měnily, 

5. 9. bylo 26 st. C, 11. 9. jen 14 st. C. Vál studený vítr a často pršelo. 23. 9. – 26. 9. se mírně 

oteplilo – kolem 20 st. C. Noční teploty koncem září klesaly téměř k bodu mrazu.    
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Říjen 2013 

 

Prodej novinového stánku 

K 1. 10. byl uzavřen prodej v novinovém stánku, který je od té doby na prodej. Omezený 

počet výtisků denního tisku je na prodej v prodejně potravin na Prvomájové ulici. Stánek 

bude během několika málo dní odstraněn ze svého místa. 

 

Výlov rybníka  

 

V sobotu 5. 10. 2013 od ranních hodin členové MO ČRS Křimice lovili na rybníku v 

Malesicích výsledek své dlouhodobé práce – ryby. Již několik dní předem se loviště 

připravovalo. Byla postupně upouštěna voda a zároveň poslední noc tradičně svůj revír 

hlídali před nevítanými hosty. V sobotu ráno byl sraz v 08,00 hodin, připravili všechno 

potřebné k výlovu. Kádě, kesery, přepravky na nošení ryb, váhu a ostatní věci nutné při 

výlovu. Byla upuštěna poslední voda a do loviště první lovci vstoupili kolem deváté hodiny. 

Díky dobré organizaci práce a dostatku pomocných rukou výlov probíhal velmi rychle. První 

kádě s tržní rybou byly naplněny během hodiny a tyto byly rozvezeny do svého revíru. Tím si 

rybáři zarybnili revír pro sportovní rybáře. Mezitím probíhaly další činnosti, lovci slovili 

loviště, ryby byly přetříděny a rozděleny do jednotlivých kádí. Po návratu transportních 

kádí byly ryby opět zváženy a rozvezeny do revíru – některé do chovných rybníků, některé 

do náhonu v rybářském areálu a další na řeku. Celé dopoledne bylo příjemné počasí, přesto 

všichni rádi využili teplého občerstvení od nápojů až po skvělé jídlo od paní Pajerové. A bylo 

i na výběr, výborná dršťková polévka a guláš nebo svíčková. Výlov byl ukončen kolem jedné 

hodiny odpolední, rybáři odváželi své nástroje do skladu, uklidili a rybník byl pomalu zpět 

napouštěn. Počasí bylo podzimního rázu, sice větřík, ale sluníčko svítilo po celou dobu. 
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Dětská hasičská soutěž 

Sbor dobrovolných hasičů Plzeň 5 Křimice uspořádal v sobotu 5. října 2013 14. ročník 

dětské křimické hasičské soutěže. Soutěžilo se v kategoriích mladších a starších žáků. 

Přihlásilo se do každé kategorie 17 čtyřčlenných soutěžních družstev a 1 družstvo mimo 

soutěž. Pro jednotlivá družstva bylo připraveno pět stanovišť – štafeta motání hadic, 

uzlová štafeta, útok se džberovkou, opičí dráha, hod granátem. Všechna družstva soutěžila 

s velkým nasazením, což se právě projevovalo u mladší kategorie, kde umění bylo 

nahrazováno vůlí. Při závěrečném hodnocení každé družstvo bylo odměněno malým dárkem. 

První tři družstva obou kategorií byla oceněna krásným dortem. V kategorii mladších žáků 

se na prvním místě umístil Koterov A, na druhém Skvrňany A, na třetím Křimice A. 

V kategorii starších žáků se na prvním místě umístil Božkov A, na druhém Újezd A, na 

třetím Litice. Soutěž byla výborně připravena a zdárný průběh podpořilo i krásné slunečné 

podzimní počasí. Družstva mladých hasičů ukázala své umění a slíbila účast na jubilejním 

15. ročníku v příštím roce. Soutěž byla výborně připravena a zdárný průběh podpořilo i 

krásné slunečné podzimní počasí. Družstva mladých hasičů ukázala své umění a slíbila 

účast na jubilejním 15. ročníku v příštím roce. 
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Drakiáda 

V neděli odpoledne uspořádali členové SDH Křimice již tradiční drakiádu. Letos se 

drakiáda uskutečnila dne 6. 10. na kopci Na Horničce. Počasí bylo sice slunečné a vhodné 

pro procházky, ale bohužel bez větru. Přesto kolem třetí hodiny odpolední bylo 

zaregistrováno kolem 35 soutěžících. Při nepatrných závanech větru bylo ve vzduchu 

chvílemi i kolem deseti draků a nejlépe létali draci s velkým rozpětím křídel. Po dalších 

marných pokusech krátce před čtvrtou hodinou odpolední byla soutěž ukončena. Nikdo 

ovšem tohoto času nelitoval, neboť bylo krásné slunečné počasí, které bylo jako stvořené pro 

procházku podzimní přírodou. 

 

 

Výlov sádky v areálu rest. U Mže 

V sobotu 12. 10. Na základě dlouhodobého plánu výlovů byl proveden výlov sádky 

v rybářském areálu. V brzkých ranních hodinách byl prováděn výpust sádky a kolem deváté 

hodiny vstoupili první lovci do loviště. Vylovené ryby se tradičně třídili dle velikosti a 

zvážené nakládali do transportních beden na převoz do chovných rybníků. Během výlovu 

bylo mnoho diváků, kteří si mohli za levný peníz (oproti obchodům) zakoupit kapra. Tuto 

výhodu využilo i mnoho přespolních, kteří přijeli jen kvůli prodeji.  
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Začátek florbalové sezóny 

V neděli 13. 10. začal nový ročník Regionální florbalové ligy. T. J. Sokol Křimice s nově 

vzniklým družstvem z mladých hráčů v ní chce pokračovat v úspěších „A“. První tři utkání 

toto mužstvo sehrálo v Nezvěsticích, kam i prvně využil Sokol místní minibus. V prvním 

utkání prohráli s FBC Rakovník 2 : 3, v druhém zápase zvítězili nad Spartakem Žebrák 5:2 

a v posledním zápase již jednoznačně vyhráli nad FBC Strašice „B“ 8:1. 
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Výlet na Severní Plzeňsko 

Dne 17. 10. uspořádal Klub seniorů Křimice zájezd do kláštera v Plasích. Zde si senioři 

prohlédli cisterciácký klášter a po této prohlídce si ještě obhlédli z venku ostatní objekty. 

Poté jako další zastávka zájezdu byla do muzea a galerie Severního Plzeňska v Mariánské 

Týnici. V tuto dobu zde ve výstavní síni byla výstava druhého nejstaršího řemesla – 

padělání peněz. Poté si mohli všichni prohlédnout opravený kostel zasvěcený Nanebevzetí 

Panny Marie a další vystavené exponáty. Po těchto prohlídkách byla krátká zastávka na 

oběd v Kralovicích a poté již byl odjezd domů. Pro zájezd byl opět použit minibus. Naštěstí 

se počasí na tento den umoudřilo a takřka po celou dobu zájezdu nepršelo, na severním 

Plzeňsku dokonce prosvítalo sluníčko. 

 

 

Vítání občánků 

V sobotu 19. 10. uspořádala komise ve spolupráci s MO Plzeň 5 – Křimice vítání občánků. 

Pozváno bylo jedenáct dětí s rodiči. Bohužel se nezúčastnily dvě rodiny, z toho jedna již 
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dokonce podruhé. Úvodní slovo a přivítání všech provedla místostarostka obvodu pí. 

Marcela Wagnerová, slavnostní projev přednesl starosta obvodu p. Petr Otásek. Poté se 

rodiče zapsali do pamětní knihy, každé z vítaných dětí obdrželo zlatý přívěsek s iniciálou 

křestního jména, maminka při gratulaci dostala od starosty kytičku. Celému vítání a obřadu 

byla přítomna televize ZaK, která z akce odvysílala krátkou reportáž. Na závěr kronikář 

obce p. Pavel Novotný vyfotografoval zájemce o samostatné rodinné foto.  

 

Nově zbudovaná ekologická zahrada v areálu SPŠD 

Po bývalé zemědělské škole zůstaly v pětihektarovém areálu školy velké plochy. V přední 

části venkovního areálu je nepříliš využívané sportoviště a v zadní části byl jabloňový sad.  

Díky vypsání grantu „Zelené školní zahrady“ Plzeňským krajem se podařila dobrá věc učiteli 

odborných předmětů p. Vladimíru Kunstovi s podporou vedení školy. Zrealizoval se 

studenty „Ekologickou zahradu“ Bylo zde vysazeno 24 jabloní, 12 slivoní a 12 meruněk, 

byly také postaveny budky a krmítka pro ptáky a krmelce pro drobnou zvěř. Otevření se 

zúčastnil starosta obvodu p. Petr Otásek, který byl současně ujištěn o možnosti využívání 

této zahrady i zdejší místní základní školou. 

 

  

http://www.krimice.eu/wp-content/uploads/2013/10/IMG_20131025_1034101.jpg
http://www.krimice.eu/wp-content/uploads/2013/10/IMG_20131025_102658.jpg
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Volby do poslanecké sněmovny 

Předčasné volby do PS ČR proběhly ve dnech 25.-26.10. V pátek 25. 10. Mohli občané volit 

od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu 26. 10. Od 08,00 hod. do 14,00 hod. V našem obvodě 

byla volební místnost jako obvykle připravena v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice. 

Volební komise: předsedkyně pí. Anna Štěpánová, místopředseda p. Petr Černý , 

zapisovatelka pí. Monika Seifertová a členové komise: pí. Martina Lejsková, pp. Zdeněk 

Fleišman, Ferdinand Horčička, Pavel Novotný a Jan Meiner. P. Fleišman byl nominován 

do volební komise dodatečně, neboť za stranu ODS se její zástupce nedostavil včas do 

volební místnosti. Účast ve volbách v našem obvodě byla cca 58 % a výsledky voleb byly 

tyto: 

ANO 2011              -       182 hlasy 

ČSSD                 -        171 hlas 

TOP 09                    -        133 hlasy 

KSČM                     -        100 hlasů 

ODS                        -         67 hlasů 

Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury          -        58 hlasů 

KDÚ-ČSL                -        34 hlasy 

Strana svobodných občanů           -       22 hlasy 

Česká pirátská strana                   -        21 hlas 

Strana zelených                            -        18 hlasů 

Dělnická strana sociální spravedlnosti         -        15 hlasů 

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI         -         9 hlasů 

HLAVU VZHŮRU – volební blok          -         3 hlasy 

Strana soukromníků ČR                  -         3 hlasy 
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Politické hnutí Změna                    -         2 hlasy 

Koruna česká                                 -         2 hlasy 

Suverenita – Strana zdravého rozumu         -         1 hlas 

LEV21 – Národní socialisté             -         1 hlas 

 

 

Lampiónový průvod 

V sobotu 26. 10. V podvečer se konal lampiónový průvod. Letos byl výjimečně sraz pod 

vlakovým nádražím a dále se procházely ulice: K nádraží, Chebská, Ztracená, Křimické a 

Zámecké náměstí. Cíl tohoto průvodu byl v areálu u restaurace „U Mže“. Čelo průvodu 

tradičně tvořily dvě kobylky ze stáje pí. Terezy Adamovské, poté následovaly děti s lampióny 

a další účastníci. Celou akci výtečně moderoval a organizoval p. Zdeněk Fleišman. Po 

příchodu do cíle byla zapálena připravená vatra a po chvíli upozornil p. Fleišman na 

zámeckou věž. Odtud byl prvně odpalován ohňostroj a to starostou obvodu p. Petrem 

Otáskem ve spolupráci s knížetem Jaroslavem Lobkowiczem. Účast na této akci byla veliká, 

jen dětí s lampióny bylo hodně přes stovku, odhadem celkový počet cca pětset. 
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Státní svátek ČR 

28. 10. si občané ČR připomenuli 95. výročí vzniku samostatné Československé republiky. 

S tímto slavnostním dnem jsou spojeny vzpomínkové akce v Praze a v dalších velkých 

městech. V letošním roce bylo zvláště důrazně připomenuto působení československých 

legionářů a jejich vliv na vznik republiky po rozpadu Rakouska-Uherska. 
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Listopad 2013 

Strašidelné hemžení 

V sobotu 2. 11. odpoledne uspořádala místní organizace Sokola zábavnou akci pro děti a 

mládež. Od 15,00 hodin v křimické Sokolovně byly připraveny různé soutěže a závody 

s diskotékou. Bylo zde vidět hodně masek – tématicky zaměřených na „Halloween“ – svátek 

strašidel. Pokračování této akce bylo v 17,00 hod. přeneseno do zámeckých prostor, 

konkrétně do temného zámeckého sklepení. V těchto sklepeních byla na děti připravena 

strašidla. Úkolem dětí bylo dojít do poslední možné místnosti, což se podařilo celkem 47 

dětem. Každé z nich bylo vybaveno malou baterčičkou, aby se mohlo vůbec v temném 

prostoru orientovat. Každému z těchto dětí byl vydán pamětní list a vylosovat ze 

strašidelného pytle odměnu. Celé akce se zúčastnilo cca 200 účastníků, samozřejmě nejen 

děti, ale i jejich rodiče a další doprovod. 

 

Jubilanti přijali pozvání na radnici 

Letos již počtvrté byli pozváni jubilanti na křimickou radnici, aby ke svému výročí přijali 

blahopřání od starosty, místostarostky a předsedkyně klubu seniorů. Toto setkání připadlo 

na středu 6. 11. 2013. Po krátkém přivítání se rozběhla diskuze, ve které starosta přítomné 

informoval o dění v obci a odpovídal  na jejich dotazy.  Velmi příjemné dvě hodiny rychle 

uplynuly, a protože  za dveřmi již netrpělivě podupávaly ženy, které zde pravidelně cvičí, 

bylo nutno se rozloučit.  Dámy obdržely z rukou starosty malou kytičku, pánové něco pro 

zahřátí a  od místostarostky převzali tištěné blahopřání.   

 

 

Vycházka seniorů na Bílou Horu 

Dne 7. 11. uspořádali členové Klubu seniorů Křimice poznávací i zábavnou vycházku 

z Plzně ze zastávky MHD Bílá Hora směrem po naučné stezce kolem řeky Berounky. 
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Setkání seniorů v Holýšově 

V úterý 12. 11. uskutečnili senioři zájezd do Holýšova, kde se konalo setkání 3 klubů 

seniorů a to z Holýšova, Nýřan a Křimic. Program byl ryze zábavný, neboť hlavním 

pořadatelem a hostitelem byla Zlata Kráčmerová s doprovodnou kapelou VeGa. Kapela 

úderem 17,00 hodiny začala hrát převážně v lidovém tónu a zanedlouho malý taneční 

parket byl plný tanečníků. Na tomto setkání starosta města Holýšov p. Antonín Pazour  

přítomné přivítal a popřál pěknou zábavu. Zlata připravila pro návštěvníky několik 

překvapení, mezi nimi hru na lžíce, kterou si vyzkoušelo několik přítomných seniorů, dále 

vystoupení v pojetí ruských častušek. Vřelá zábava pokračovala do pozdních hodin, kdy 

bohužel křimičtí senioři již museli odjet. I tak odjížděli cca jeden a půl hodiny po 

plánovaném návratu. K zájezdu byl použit městský minibus řízený kronikářem p. Pavlem 

Novotným. 

 

 

 

Výběr a přemístění vánočního stromu 

V pátek 15. 11. ráno byl pokácen strom určený k vánoční výzdobě Křimic. Strom daroval 

obvodu p. František Huspek a to stříbrnou jedli. Pracovníci externí odborné firmy ve 
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spolupráci s jeřábníkem firmy Stavas (pracují na místní kanalizaci) strom pokáceli a po 

převozu umístili na obvyklé místo u pošty. 

 

 

 

 

Podzimní (předadventní) úklid 

V týdnu od 18. 11. do 22. 11. byl proveden úklid chodníků a zelených ploch. Na základě 

výběrového řízení byla vybrána pro zimní úklid firma AVE CZ, která také již prováděla 

úklid vozovky a chodníků. Listí a suchou trávu na zelených plochách uklízela firma p. 

Cubra. V této době se provádí i vánoční výzdoba, kdy v našem obvodě se ozdobil vánoční 

strom a v ulici Prvomájová a Plzeňská a na náměstích Zámeckém a Křimickém byly 

nainstalovány světelné vánoční vločky a zvonky. Výzdobu jako každý rok prováděli členové 

místního sboru dobrovolných hasičů se zapůjčenou plošinou. 



  

81 
 

 

 

 

Němečtí senioři v Křimicích 

V úterý 19. 11. proběhla návštěva seniorů z příhraniční oblasti Bavorska z Neunburgu. 

Naši a němečtí senioři se setkávají pravidelně, ale poprvé s sebou do Křimic přivezli i svého 

starostu p. Maxmiliana Beera. Delegace navštívila křimickou radnici. Přítomna byla 

předsedkyně Klubu seniorů Křimice pí. Eliška Hladíková a člen výboru p. Zdeněk Fleišman. 

V příjemné atmosféře při téměř hodinové diskusi byly předjednány společné akce v příštím 

roce. 
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Badmintonový turnaj pořádaný Sokolem Křimice 

V sobotu 23. 11. se konal turnaj čtyřher v badmintonu v křimické Sokolovně. Přihlásilo se 

sedm párů z Křimic, Radčic, Malesic, Vejprnic a Radobyčic. V základní skupině se hrálo 

každý s každým na dva vítězné sety. Následovalo semifinále a malé finále o 3. místo, kde 

zvítězil tým Jarda Dušek a Tomáš Hladík. Ti porazili Ladislava Jedličku a Libora Kubíčka. 

Ve finále o 1. místo zvítězil tým Josef a Jozef Kovačičové nad Markem Radou a Milanem 

Jedličkou. Pro vítěze byly připraveny poháry, diplomy, medaile a věcné ceny. Ty předával 

starosta T.J. Sokol Křimice Vít Mojžíš a náčelnice Lada Šmídlová 

 

Utkání florbalistů Sokola Křimice v Nezvěsticích 

V neděli 24. 11. V ranních hodinách křimičtí sokolové opět využili místní minibus na 

dopravu k utkání v regionální lize florbalu do Nezvěstic. Zde sehrály tři utkání se 

střídavými úspěchy a neúspěchy. Tým „B“ prohrál se Staňkovem 4:2, s Radnicemi 8:0 a 

zvítězil v jediném utkání nad týmem z Kožlan 1:0. Zpět do Křimic přijeli cca po 14,00 hod. 

 

 

Den otevřených dveří v ZŠ 

Dne 27. 11. byl v Křimicích na odloučeném pracovišti 15. ZŚ Plzeň uspořádán den 

otevřených dveří. Při této akci měli rodiče žáků a ostatní veřejnost možnost nahlédnout do 

tříd a sledovat školní výuku. 

 

Návštěva dětí z mateřské školy v ZŠ 

Ve středu 27. 11. od 13,00 hod. navštívily děti z mateřské školy v Křimicích odloučené 

pracoviště 15. ZŠ v Křimicích. Zde v cca 90 minutách si mohly vyzkoušet  jaké to bude 

příští školní rok, kdy jim začne pravidelná školní docházka. Po příchodu do školy se děti 
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v šatně přezuly a následně odešly do třídy, kde s nimi začala pracovat pí. učitelka 

Mouleová. Děti měly značné vědomosti již z mateřské školy, z různých kroužků a 

z domova. Bylo vidět, že se jim ve třídě líbí, všechny dávaly velký pozor a projevovaly velký 

zájem. 

 

 

 

Zájezd do Regensburgu 

Dne 30. 11. se uskutečnil zájezd na Vánoční trhy do města Regensburg v sousedním 

Německu. Pro zájezd byl použit velký autobus, který z Křimic odjížděl v 07,30 hod. 

Přestože ještě několik dní před odjezdem byla vyhlašována volná místa, nakonec zůstala 

neobsazena. Ale ti, kteří byli přihlášeni a jeli, určitě nelitovali. Krásně ozdobené vánoční 

trhy a vánoční nálada všechny nadchla. 

 

Mikulášská zábava pro děti 

Dne 30. 11. v sobotu pořádal Sokol Křimice tradiční Mikulášskou zábavu spojenou 

s nadílkou. Rodiče mohli pro své děti donést dárky již od 14,00 hod., přičemž samotná 

zábava byla zahájena v 15,00 hod. K tanci i poslechu byla použita reprodukovaná hudba se 
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skladbami vhodnými pro děti. Na akci se dostavil Mikuláš se svojí družinou a předával 

dětem dárky. 

 

Dokončení prací na rekonstrukci kanalizace 

Závěrem tohoto měsíce byly provedeny poslední dokončovací práce na výměně kanalizačního 

potrubí na Prvomájové ulici. Ulice byla po všech pracech vyasfaltována do stávající úrovně. 

Občanům konec těchto prací významně usnadní normální používání této komunikace a 

vozidlům průjezd směrem na Horničku a dále na Vejprnice. 
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Prosinec 2013 

Rozsvícení Vánočního stromu v Křimicích 

V neděli 1. 12. na první adventní neděli byl rozsvícen Vánoční strom, který je tradičně na 

svém místě mezi poštou a zastávkou MHD. Lidé se scházeli již před sedmnáctou hodinou a 

brzy bylo prostranství kolem ozdobeného stromu plné dospělých i dětí. Občany přivítal 

moderátor celé akce p. Zdeněk Fleišman, starosta obvodu p. Petr Otásek a dále krátce 

promluvil dárce stromu p. František Huspek a předal slovo p. Jaroslavu Rábovi – jednomu 

z nejstarších našich občanů. P. Ráb za občany poděkoval starostovi, zastupitelům obvodu i 

dalším lidem za práci vykonanou pro obec a všem popřál hezké Vánoce.  Poté rozsvítil 

strom, který krásně zářil modrobílými světly. Atmosféru adventu a blížících se Vánoc 

navodily děti, které zazpívaly koledu, další koledy byly reprodukované. Na akci byly 

prodávány zvonky a hrnečky s logem Křimic. Občerstvení zajišťovala pí. Hana Chocholová, 

tč. provozovatelka rest. U Mže. Účastníci akce si mohli zakoupit svařené víno, pro děti čaj. 

Bylo to opět jedno z pěkných setkání křimických občanů. 
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Letošní ukončení stavebních prací na opravě kanalizace 

Začátkem prosince byla ukončena stavební činnost na opravě kanalizace v ulici 

Prvomájová. Bohužel konečnou přejímkou 2. 12. neprošlo šest kanálových šachet. Tyto musí 

firma dorovnat s úrovní vozovky. Ukončení těchto oprav je stanoven na 15. 12., kdy teprve 

poté může být dopravní omezení zrušeno. Do této doby zůstává označení slepá ulice s tím, 

že průjezd vozidel je tolerován. 

 

Mikuláš v mateřské škole Křimice 

Ve čtvrtek 5. 12. již dopoledne navštívil Mikuláš se svojí družinou – andělé a čerti - děti 

v mateřské škole v Křimicích. Jednalo se o další velmi povedenou akci ve spolupráci 

s odloučeným pracovištěm 15. ZŠ v Křimicích, neboť ona zmíněná skupina byla paní 

učitelka se školáky 5. ročníku. Pro každé dítě ze školky měli školáci připravený dárek, ručně 

malovanou rybičku. Dále ještě andělé každému školáčkovi předali dárkový balíček se 

sladkostmi, na oplátku měla každá třída z mateřské školy připravenou písničku či básničku. 

Celá návštěva mateřské školy byla ve veselé náladě, školáci se náramně bavili. 
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Křest křimického kalendáře 

Ve čtvrtek 5. 12. v podvečer se sešel autor kalendáře p. Ludvík Hladík s představiteli 

obvodu, města Plzně a pozvaných hostí na zámku p. Lobkowicze. Hostitelem večera byl syn 

p. Jaroslava Lobkowicze, Vladimír Lobkowicz. Po vlastním křtu kalendáře, který provedl 

p. Hladík spolu s Vladimírem Lobkowiczem a paní Evou Herinkovou, náměstkyní 

primátora města Plzně pozval hostitel návštěvníky do zrekonstruované kaple a posléze na 

malý raut. Správce zámku p. Bárta některé hosty provedl zámeckou věží, odkud byl krásný 

výhled na osvětlenou Plzeň, Radčice a i Křimice. Při odchodu každý obdržel z rukou 

tajemnice obvodu pí. Moniky Seifertové dárkovou tašku s upomínkou na tento večer. 

 

 

 

Mikulášská zábava Klubu seniorů 

5. 12. odpoledne se sešli členové Klubu seniorů Křimice v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 

– Křimice. Na programu byla Mikulášská zábava.  
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Mikuláš v ulicích Křimic 

Dne 5. 12. – v předvečer svátku sv. Mikuláše -  navštívil tento štědrý světec se svým 

doprovodem – andělem, čertem a vodníkem- náš obvod. Obcházel rodiny s malými dětmi pro 

které měl připravené dárečky a sladkosti. 

 

Florbalové utkání Sokola Křimice 

V neděli 8. 12. byl opět vypraven místní minibus řízený p. Pavlem Novotným s týmem 

florbalistů Sokola Křimice „B“ do Nezvěstic. Hráči opět sehráli tři utkání, kdy dvě prohráli 

a v jednom zvítězili. 

 

 

 

Výlet Klubu seniorů do Vejprnic 

Dne 10. 12. uspořádali členové Klubu seniorů Křimice výlet do sousedních Vejprnic. 

Prohlédli si kostel sv. Vojtěcha, kde s původem a autory výzdoby krásně seznámila 

účastníky zájezdu pí. Mašlová. Dalším bodem programu byla návštěva p. Ženíška a pí. 

Hauerové v místním Domě klidného stáří. Tyto rodáky Křimic navštívila 5 členná skupinka 

seniorů. Ostatní mezitím využili pohostinnosti v útulné hospůdce „U Mottlů“. Odtud byl 

také odjezd křimickým minibusem zpět. Protože seniorů bylo více jak 30, cesty tam i zpět se 
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museli absolvovat dvakrát. Autobus řídil a fotodokumentaci pořídil kronikář obvodu p. 

Pavel Novotný. 

 

 

Vánoční číslo Křimického zpravodaje 

V týdnu od 16. 12. roznášeli členové Klubu seniorů Křimice poslední číslo Křimického 

zpravodaje v tomto roce. Kromě jiných informací obsahuje toto číslo text vánočních koled, 

které se budou zpívat na Štědrý den odpoledne v kostele Na Horničce.  

 

Doba předvánoční v našem obvodě 

Dny adventní neboli předvánoční se neliší od předchozích let. Lidé nakupují dárky svým 

blízkým, maminky a babičky pečou vánoční cukroví, uklízí se v bytech, zdobí se byty uvnitř 

i venku. V mnohých zahrádkách svítí večer světly vyzdobené stromky, září i světla v oknech. 

Dnešní Vánoce jsou uspořádány v moderním stylu, ale aniž bychom si to uvědomovali, stále 

dodržujeme staré tradice podle svých rodičů a ti je zase udržovali podle minulých generací. 

Letos v mnohých rodinách budou Vánoce méně konzumní, protože ceny všeho zboží stále 

stoupají a ekonomická situace mnohých rodin není dobrá. 

 

Vánoční jarmark na OP 15. ZŠ Plzeň 

Dne 18. 12. uspořádaly děti z odloučeného pracoviště 15. Základní školy jarmark s vánoční 

tématikou. Prodávaly zde své výrobky – vánoční svícny, přáníčka, ozdůbky a jiné drobnosti 

pod dohledem svých učitelek. O vystavené předměty byl velký zájem ze strany rodičů a 

návštěvníků školy, takže vše bylo takřka vyprodáno před zahájením vyučování. 
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Prodej vánočních kaprů 

Jako každý rok, tak i v letošním roce prodávali členové MO ČRS Křimice vánoční kapry. 

Oproti cenám v městě Plzeň zde byly příznivější cca o 15,- Kč na 1 kg živé váhy. Prodej 

započal již 20. 12. v odpoledních hodinách, dále se prodávalo o víkendu 21. a 22. 12. do 

17,00 hod. a zbytek ryb doprodali 23. 12. dopoledne. Letošní kapři byli ve váze od 2,5 do 4 

kilogramů a celkem bylo prodáno přes 20 metrických centů ryb. Ke každému prodanému 

kapru obdržel kupující šálek svařáku a mohl dobrovolně přispět na MŠ Křimice drobným 

finančním darem. Tento dar ve výši Kč 2020,- byl předán MŠ Křimice. O tomto prodeji 

informovala i regionální televize ZaK ve svém vysílání. 
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Zpívání vánočních koled 

Na Štědrý den, tj. 24. 12. od 14,00 hod. se již tradičně uskutečnilo v kapli Na Horničce 

tradiční zpívání vánočních koled. Jednalo se již o osmé setkání křimických občanů, kde si 

společně zazpívali v tento vánoční čas koledy a navzájem si popřáli zdraví, pohodu a 

spokojenost. Jako minulý rok, tak i letos přivítal přítomné starosta obvodu pan Petr Otásek, 

a zvláště pak přivítal sólistky divadla J. K. Tyla paní Stáňu Topinkovou-Fořtovou a paní 

Venuši Dvořákovou, jejich doprovod na varhany sl. Adélku Forejtovou a dětský sbor. 

Sólistky nejprve zazpívaly úryvky z Rybovy Vánoční mše a poté s dětským sborem 

a doprovodem všech přítomných vánoční koledy. Mezi jednotlivými koledami promluvil 

farář diecéze západ pan Verčimák, paní Venuše Dvořáková a v neposlední řadě starosta 

obvodu. Po poslední koledě si návštěvníci navzájem popřáli pevné zdraví, krásné svátky a 

mnoho štěstí a poté se odebrali ke svým domovům. 
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Životní jubilea občanů 

V měsíci říjnu se dožili tito naši spoluobčané životního jubilea: pí. Danuše Šrámková – 89 

let, bytem Vochovská 127/1, p. František Vodička – 75 let, bytem Žitná 429/26, p. Josef 

Dudek – 70 let, bytem Květinová 145/36, pí. Jarmila Dobiášová – 89 let, bytem Květinová 

142/18, pí. Božena Jeslínková – 93 let, bytem Plzeňská 225/39, p. Andrej Butala – 70 let, 

bytem Prvomájová 272/98, p. Miroslav Hauer – 75 let, bytem K nádraží 215/19, p. 

František Míka – 86 let, bytem Průkopníků 192/19, pí. Jaroslava Mainzerová – 89 let, 

bytem Průkopníků 161/25, pí. Milada Radová – 88 let, bytem Prvomájová 287/62, pí. 

Miluška Koutňáková – 86 let, bytem Pod Tratí 495/13. 

V měsíci listopadu se dožili tito naši spoluobčané životního jubilea: p. Bohumír Vodička – 

91 let, bytem Vrbová 204/6, p. František Králík – 70 let, bytem Prvomájová 271/100, p. 

František Němec – 70 let, bytem Kozolupská 115/18, pí. Ludmila Kučerová – 70 let, bytem 

K Dolovu 275/6, p. Miloš Pokorný – 70 let, bytem Učňovská 406/11. 

V měsíci prosince se dožili tito naši spoluobčané životního jubilea: pí. Vlasta Bayerová – 90 

let, bytem Zámecká 86/4, pí. Ivanka Martínková – 70 let, bytem Křimické náměstí 30/9, p. 

Jiří Zíka – 70 let, bytem K nádraží 269/6. 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili: pí. Marta Hauserová zemřela 14. 10. 2013, bytem Křimické 

náměstí 32/7, p. Miroslav Mašek zemřel 24. 10. 2013, bytem Průkopníků 282/7, p. Daniel 

Dobrý zemřel 24. 10. 2013 bytem Prvomájová 100/21, p. Ladislav Turnwald zemřel 20. 11. 

2013, bytem Prvomájová 420/72, pí. Vlasta Šmídová zemřela 20. 12. 2013, bytem Vrbová 

205/1, pí. Václava Havlíčková zemřela 31. 12. 2013, bytem Žitná 425/20. 
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Činnost knihovny 

Knihovna nabízela kromě knih a časopisů i přístup na internet za symbolický roční poplatek 

pro děti 60,- Kč a dospělí 120,- Kč. Půjčuje se na registrační kartu nebo i na Plzeňskou 

kartu. Registrovaných uživatelů v tomto roce jsou v počtu 107 osob, z toho do 15 let je 23. 

Celkem přišlo v roce 1555 návštěv knihovny a vypůjčili si 7816 knih a časopisů. Knihovna 

za celý rok uskutečnila 14 akcí, kterých se zúčastnilo 194 zájemců, návštěvníků internetu 

bylo 33. Podrobnější údaje jsou v příloze ke kronice. Vedoucí knihovny je stále pí. Václava 

Kučerová. 

 

Počasí ve IV. Čtvrtletí 

Říjen: v první polovině měsíce bylo chladno s mlhami a byly špatné rozptylové podmínky. Ve 

dne byly teploty jen do 12 st. C a v noci do 2 st. C. Ve druhé polovině měsíce se oteplilo, ve 

dnech 27. 10. – 29. 10. bylo ve dne 18 st. C, v noci 11 st. C. Dne 30. 10. a 31. 10. se silně 

ochladilo, ve dne na 10 st. C, v noci na 0 až -1 st. C. 

Listopad: na začátku měsíce byly teploty mezi 11 st. C a 14 st. C ve dne, v noci od 0 do 5 st. 

C. Další dny byla inverze s nízkými teplotami a znečištěným ovzduším. Konec měsíce byl 

chladný, ve dne od 0 do 2 st. C, v noci od -3 st. C do -7 st. C. Dne 26. 11. přišla první 

sněhová přeháňka. 

Prosinec: inverzní ráz počasí trval do 6. 12., kdy se značně ochladilo, mrzlo od – 6 st. C do 

– 1 st. C. Vál silný nárazový vítr a sněžilo. Sníh se za 2 dny roztál a zbytek prosince bylo 

teplo až nadprůměrné. Na Štědrý den bylo 8 st. C, v noci 4 st. C. 

 

Zhodnocení roku 2013 očima kronikářů 

Letošní rok přinesl občanům mnoho změn, mezi ně patří i to, že tradiční novoroční projev 

prezidenta republiky se nekonal na Nový rok 2014, ale poslední vánoční svátek na Štěpána. 

Změnu provedl v letošním roce zvolený prezident Miloš Zeman. 

Podle mnohých občanů byl letošní rok bohatý na kulturní události, zejména v rámci 

Zámeckých slavností. Do života obvodu se zapojuje velké množství lidí, což je zřejmé 

z účasti na všech akcích. Největší podíl na pořádaných akcích v letošním roce mají tradičně: 

Klub seniorů Křimice, MO ČRS Křimice, menší měrou se podílí Sokol Křimice a dobrovolní 

hasiči Křimice. 
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Občanů v Křimicích přibývá. Do nových domů v Konopné ulici se nastěhovali noví lidé. 

V Kozolupské ulici dům rodiny Hečlových, v Květinové ulici jsou dva rozestavěné domy, 

dále dům na Chebské ulici a domek ve Ztracené ulici. 

Ke konci kalendářního roku měl obvod 1820 přihlášených občanů. 

 

Kroniku zpracovali Pavel Novotný a Marie Fáková. 

 

 

 


