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Leden 2014 

Oslavy Nového roku v obvodě 

Konec starého a přivítání nového roku 2014 proběhl tradičně. O půlnoci vycházeli občané ze 

svých domovů, pouštěli světlice a ohňostroje (zábavnou pyrotechniku) a navzájem si popřáli 

do nového roku hodně zdraví a štěstí. Ráno byl na ulicích mírný nepořádek po použité 

pyrotechnice.  

Tradiční akcí byl pochod pořádaný Klubem seniorů Křimice, který se uskutečnil 

v odpoledních hodinách. 

 

Výroční členská schůze a volba nového starosty křimických hasičů 

V sobotu 4. 1. 2014 v podvečer se sešli křimičtí hasiči na své každoroční výroční členské 

schůzi. Jedním z hlavních bodů této schůze byla i volba nového starosty, neboť dosavadní 

starosta p. Miroslav Tintschl již nekandidoval. Aklamací byl zvolen Ing. Jaroslav Ráb, 

nejmladší člen rodiny Rábů. Teprve dvacetipětiletý Jaroslav Ráb je nejmladším hasičským 

starostou nejen v historii Křimic, ale v současné době i nejmladší mezi svými plzeňskými 

kolegy. 

          

 

Tříkrálová sbírka v Křimicích 

Ve středu 8. 1. 2014 navštívili náš obvod Tři králové. Byly to děti ze Salesiánského hnutí 

mládeže v Plzni-Skvrňanech. Doprovázela je maminka jednoho z dětí a křimická občanka 

pí. Mašlová. Koledníci navštívili odloučené pracoviště 15. ZŠ, mateřskou školu v Křimicích, 

http://www.krimice.eu/ostatni/hasici-si-zvolili-noveho-starostu.html/attachment/01-4
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obvodní úřad kde touto dobou byly na svém pravidelném setkání i senioři a dále některé 

provozovny v Křimicích a občany Křimic v jejich domovech. Jejich poslední zastávkou byl 

zámek Křimice, kde je uvítal p. Jaroslav Lobkowicz se snachou. 

 

 

Uklizení vánoční výzdoby 

Dne 11. 1. dobrovolní hasiči uklízeli vánoční výzdobu v našem obvodě. Také odstrojili 

vánoční strom u pošty a veškerá výzdoba byla uložena v prostorách hasičské zbrojnice, kde 

počká na další Vánoce. 

 

 

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 

Dne 15. 1. proběhl v našem obvodě zápis dětí do 1. třídy ZŠ pro příští školní rok. Zápis se 

konal na odloučeném pracovišti 15. ZŠ v době 13,30 - 17,30 hod. K zápisu přišlo 30 dětí se 

svými rodiči. Z tohoto počtu bylo 7 dětí ze sousední obce Vochov. 
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Akce důchodců 

Členové Klubu seniorů Křimice navštívili dne 16. 1. výstavu o gotickém umění „Obrazy 

krásy a spásy“ v Galerii Masné krámy v Plzni. 

Každou středu dopoledne od 09,00 hod. do 11,00 hod. mají důchodci zábavné posezení 

v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 – Křimice nad deskovými a karetními hrami. 

Ve čtvrtek 23. 1. v odpoledních hodinách se uskutečnila beseda nad knihami plzeňského 

spisovatele Milana Čechury. Beseda se konala v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 – 

Křimice. Senioři obsadili všechna místa, která byla připravena a p. Čechura představil 

zejména svou knihu „Dědečkárna“. Čtení úryvků prokládal hraním na kytaru a vtipnými 

texty o Plzni. Spisovatelův projev návštěvníky v mnohém oslovil a pobavil a po zásluze byl 

odměněn veselým smíchem a potleskem. Na závěr velmi podařené akce uspořádané pí. 

Václavou Kučerovou, křimickou knihovnicí, byla autogramiáda autorových knih. 

  

 

 

 

Úspěch křimických šipkařů 

Nevídaného úspěchu dosáhl tým křimických šipkařů „Úlet B“ ve složení: Jaromír Belšán, 

Zdeněk Fleišman ml, Petr Janouškovec, Alois Hiršl, Petr Hanžl, Zdeněk Fleišman st., 

Markéta Fleišmanová a Jana Rybáková. Tito hráči v pátek 17. 1. jednoznačným vítězstvím 

nad celkem Benda Gang Domažlice v poměru 7 : 21 vybojovali pozvánku do 

celorepublikového finále. Finále se bude konat 2. 3. 2014 v Drnovicích u Vyškova. 

 

 

http://www.krimice.eu/ostatni/beseda-s-plzenskym-spisovatelem-milanem-cechurou.html/attachment/spisovatel-mezi-seniory-2
http://www.krimice.eu/ostatni/beseda-s-plzenskym-spisovatelem-milanem-cechurou.html/attachment/p-cechura
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Výroční členská schůze kynologů 

Základní kynologická organizace v Křimicích v sobotu 18. 1. 2014 uspořádala výroční 

členskou schůzi. Vyhodnocovali se významné klubové akce, bilancovalo se a plánovalo. 

Stanislav Mastný podal zprávu o hospodaření, zazněly zprávy z revizní komise, o činnosti 

výboru a celé místní  organizace. Na udržení chodu ZKO a reprezentace klubu bylo 

odpracováno 1 828 brigádnických hodin. Dále byli vyhodnoceni jednotliví členové základní 

kynologické organizace za dobrou činnost, za reprezentaci klubu a vyhodnocena byla i 

soutěž o nejlepšího psovoda. Stal se jím Bořivoj Bláha dosahující výborných výsledků se 

záchranářským psem na republikové úrovni. Po pěti letech byl zvolen nový výkonný výbor: 

Josef Kavalír, Pavla Hejtmánková, Petr Kohout a Bohuslav Found. Staronovým předsedou 

se stal Václav Vůcha. Do revizní komise byli zvoleni P. Franzová, V. Netrval a P. Venglář. 

    

 

Letošní první sníh 

Dne 26. 1. napadl první sníh v letošní zimě. Napadlo jen pár centimetrů, přesto bylo nutné 

sníh shrabat z chodníků i ulic, aby nedošlo k nehodám a úrazům. Sníh v našem obvodě 

uklízela firma AVE cz. Přesto mnozí občané chodníky před svými domy uklidili a za to jim 

patří dík. 

 

 

 

 

 

 

 

http://krimice.info/wp-content/uploads/Mastny.jpg
http://krimice.info/wp-content/uploads/Kohout.jpg
http://krimice.info/wp-content/uploads/zko-Kavalir-a-Vucha1.jpg
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Únor 2014 

Vyhlášení „Soutěž o nejlepší nakládané křimické zelí“ 

Začátkem měsíce byla MO Plzeň 5 – Křimice vyhlášena soutěž „O nejlepší nakládané 

křimické zelí“. Zájemci o účast v soutěži mohou vzorky svého zelí donést na úřad v termínu 

12. – 18. 2. 2014. Výsledky soutěže budou tradičně vyhlášeny na společenském plese 

v křimické Sokolovně. 

 

Setkání starostů s plzeňským biskupem 

Monsignore František Radkovský v rámci blížícího se termínu ukončení svého působení na 

pozici plzeňského biskupa pozval na základě konající se vizitace k přátelskému posezení 

starosty Křimic, Vejprnic a Malesic. Ve dvouhodinové diskuzi pan biskup mimo jiné 

oznámil, že na katastru Křimic církev neuplatňuje žádné restituční nároky. Při rozhovoru se 

starostou Křimic a při shlédnutí fotodokumentace přislíbil zajistit opravu kaple Na 

Horničce. Se starostou si vzájemně vyměnili kalendáře, kdy jako dárek obdržel kalendář 

Křimice 2014 a naopak věnoval starostovi Křimic církevní kalendář 2014. 

 

 

Oslavenci na radnici 

Letošní první jubilanti narozeni v prvním čtvrtletí byli přijati starostou a místostarostkou 

v zasedací místnosti křimické radnice dne 5. 2. 2014. Po přivítání a společném fotu se velice 

rychle rozběhla beseda. V úvodu starosta obvodu seznámil přítomné s připravovanými 

akcemi, paní Eliška Hladíková poté pohovořila o činnosti a o nejbližším programu klubu 

seniorů. Na závěr setkání každá dáma obdržela od starosty malou kytičku a každý pán 

věcnou pozornost. 
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Zimní vycházka seniorů 

Dne 6. 2. dopoledne uspořádali členové Klubu seniorů Křimice vycházku do zimní přírody. 

Vybrali si trasu kolem Boleveckých rybníků. Na cestu do Plzně a z Plzně využili autobus 

MHD. Vycházky se zúčastnilo několik členů klubu. 

 

 

Soutěž mladých hasičů 

V sobotu 8. 2. pořádala skvrňanská organizace dobrovolných hasičů soutěž pro dětská 

družstva. Křimičtí hasiči byli zastoupeni 3 družstvy – 2 v mladší a 1 ve starší kategorii. 

Soutěž se konala ve třech různých štafetách a celkem přítomno bylo 11 mladších a 12 

starších družstev. Křimičtí mladší hasiči se umístili na pěkném 6. a 7. místě a starší 

družstvo obsadilo krásné 3. místo. 

 

Sokolové pomáhali s vyklízením sklepení křimického zámku 

V neděli 9. 2. dostáli sokolové křimické organizace svému slibu z podzimní akce konané 

právě v prostorách sklepení křimického zámku. Parta šesti sokolů pomáhala vyklízet další 

části rozlehlých sklepních prostor. Vynášela stará prkna, desky, klády a vyhazovala je 

sklepním oknem do připraveného valníku. Při této akci si domluvili další brigádu na 

vyklízení dalších prostor, kde jsou zbytky suti a uhlí. Byly odvezeny celkem dva plné 

valníky nepotřebného odpadu.  

 

 



  

7 
 

Kurz poslušnosti psů pořádaný ZKO Křimice 

V ZKO Křimice byl v uplynulém týdnu ukončen kurz výcviku poslušnosti psů určený pro 

mladé psy a štěňata a jejich nezkušené majitele. Cílem byla nauka správné komunikace a 

spolupráce se psem tak, aby zvládl základní povely tj. přivolání, odložení a chůze u nohy. 

Výcvik byl prováděn ve skupině s ostatními psy a byl velmi náročný. Za kurzem je vidět 

práce kynologa, trpělivého cvičitele p. Josefa Kavalíra.  

 

Retroodpoledne s křimickou knihovnou 

Dne 13. 2. odpoledne od 17,00 hod. se uskutečnilo retroodpoledne místní knihovny 

v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Byly zde promítány starší filmové svitky s českými 

pohádkami na mechanické promítačce ze 70. let, kterou donesla spolutvůrkyně tohoto 

odpoledne pí. Duchková. Komentář k pohádkám si účastníci odpoledne mohli vyprávět sami 

dle svého uvážení a děti tato zábava zaujala tak, že ke slovu dospělou osobu po první 

pohádce vůbec nepustily. 

 

 

Dětský maškarní karneval 

Dne 15. 2. odpoledne uspořádal Sokol Křimice, oddíl všestrannosti dětský maškarní ples 

v místní Sokolovně. Bylo prodáno 220 vstupenek, což znamená rekordní účast na podobné 

akci oproti minulým létům. Pro děti byla připravena průvodní zábava, různé soutěže, 

diskotéka mezi balónky a bohatá tombola, ve které každý vyhrál. V přísálí si mohly děti 

zakoupit cukrovou vatu a profilové balónky. Rozveseleným dětem se vůbec nechtělo domů. 

Hlavní organizátorkou této akce byla Lada Šmídlová, které za tuto velmi podařenou akci 

patří velikánské poděkování. 

 

Hodnocení donesených vzorků zelí 

Ve středu 19. 2. 2014 v odpoledních hodinách proběhlo hodnocení donesených vzorků 

nakládaného křimického zelí. Soutěž je pořádána již šestým rokem a letos bylo doneseno 17 

vzorků zelí, mezi nimiž bylo 15 domácích produktů a 2 zakoupené v supermarketu. Vzorky 

zelí hodnotila jako v minulém roce odborná i laická porota. Odborná porota byla zastoupena 

křimickými pěstiteli panem Forejtem a panem Otáskem. Laická porota byla složena ze 

zastupitelů obvodu. Vzorky zelí se hodnotili ve třech kategoriích a to chuť, vzhled a vůně. 
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Každý vzorek byl hodnocen jako ve škole, nejlepší byl oznámkován 1, nejhorší 5. Výsledky a 

zároveň vyhodnocení vítězů bude vyhlášeno na společenském plese. 

 

 

Maškarní rej Klubu seniorů Křimice 

Dne 20. 2. od 15,00 hod. v křimickém hotelu York v salónku měli senioři Křimic další 

povedenou akci. Jednalo se o tradiční setkání na konci Masopustu. Mnozí účastníci s sebou 

měli velmi podařené masky. Celé odpoledne provázel vtipným slovem p. Zdeněk Flišman a 

k tanci a poslechu hrál p. Petr Vondrášek. Po úvodním defilé masek připravily seniorky 

krátkou scénku s tématem „ZELÍ“. Po úvodním slovu a následných doprovodných akcích 

byl taneční parket zcela zaplněn. Velmi podařená zábava končila krátce před devatenáctou 

hodinou, kdy se spokojení senioři rozcházeli do svých domovů. 
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Maškarní ples Sokola Křimice 

V sobotu 22. 2. v místní sokolovně pořádal Sokol Křimice tradiční maškarní ples. K tanci a 

poslechu hrála kapela „Trio Bells“. Pro účastníky plesu byla připravena bohatá tombola. 

 

 

Zájezd seniorů do Holýšova 

Klub seniorů Křimice uspořádal v rámci spolupráce s okolními kluby zájezd do kulturního 

domu v Holýšově na vystoupení oblíbené zpěvačky Zlaty Kráčmerové. Pro velkou účast 

z řad seniorů se musel křimický minibus s řidičem p. Jiřím Beranem točit dvakrát. Celkem na 

akci jelo z Křimic 29 seniorů. Zábava, jejíž začátek byl v 17,00 hod. v kulturním domě, byla 

velmi živá, mimo jiné zde byla i doprovodná akce o nejlepší jablečný závin. O tyto akce je ze 

všech okolních klubů seniorů velký zájem, odhadem této akce se zúčastnilo přes 200 

účastníků ze všech okolních vesnic. Poslední návštěvníci dorazili domů do Křimic krátce po 

22,00 hodině. 
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Březen 2014 

Turnaj šipkařů 

V neděli 2. 3. 2014 sehráli šipkaři Úletu „B“ pohárová utkání v Drnovicích u Vyškova, kde 

se konal celostátní turnaj. Cestu tam i zpět vykonali minibusem zapůjčeným ÚMO Plzeň 5 

– Křimice. Cestou je doprovázel tým ze sousední obce Vejprnice, který bojoval ve vyšší 

kategorii – B. Tým Křimic ve složení Zdeněk Fleišman ml., Petr Janouškovec, Jaromír 

Belšán, Alois Hiršl a náhradníci Petr Hanžl a Zdeněk Fleišman st. reprezentoval Plzeňský 

kraj v kategorii C. Po třech zápasech se naši borci umístili na třetím místě v malém finále a 

přivezli si domů pohár za umístění a pamětní plaketu na tento turnaj. Pro oddíl šipkařů 

v Křimicích je toto umístění zatím nevídaným úspěchem. 

 

 

 

Kroužek dovedných rukou Klubu seniorů Křimice 

Členky tohoto kroužku i v letošním roce pokračují ve své činnosti pod vedením pí. Marie 

Kadaňové. Zhotovují různé drobnosti z textilií, papíru a drobného materiálu. Tak vznikají 

pěkné předměty, které většinou slouží jako dárky při různých příležitostech.  
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Křimický zpravodaj 

Začátkem března roznesli členové KSK do všech domácností nové vydání Křimického 

zpravodaje (číslo 1, ročník VIII). Zpravodaj opět informoval o událostech od Nového roku a 

zároveň o připravovaných akcích pro nebližší budoucnost. 

 

Zasedání zastupitelů MO Plzeň 5 – Křimice 

Dne 17. 3. se konalo v podvečer zasedání zastupitelů MO Plzeň 5 – Křimice. Nejprve 

předseda kontrolního výboru p. Jan Škoda zkonstatoval, že vše co minulé jednání uložilo, 

bylo splněno. V dalších bodech bylo projednáno: 

1. nebyl odsouhlasen prodej  městského domu na Horničce 

2. byly uvolněny finanční prostředky na: klimatizaci do ordinace lékařky, 

dofinancování projektu koupacího jezírka, doplnění vánočního osvětlení, ruské 

kuželky, podíl obvodu na financování zahrady v MŠ, instalaci dvou info tabulí a na 

přemístění pomníku na Křimickém náměstí  

3. byla odsouhlasena  změna v systému obsazení městských obvodů městskou policií 

4. nebyly odsouhlaseny dvě žádosti o prodej pozemků v Dolově 

5. byl odsouhlasen závěrečný finanční účet našeho obvodu a MŠ 

6. benefit 10 tisíc Kč na využívání minibusu obdrželo  Selesiánské středisko mládeže 

Dále bylo zastupitelstvem odsouhlaseno nezvyšování daní z nemovitostí na rok 2015. 

 

Zájezd seniorů na zámek Zbiroh 

Dne 20. 3. uskutečnili členové KSK zájezd na zámek ve Zbirohu. Pro dopravu použili 

minibus s řidičem p. Pavlem Novotným. Všech 16 míst v minibusu bylo obsazeno, tzn. o 

zájezd byl velký zájem. Prohlídka zámku byla domluvena na 10,00 a všichni se zúčastnili 

prohlídky tzv. zámeckého okruhu. Po prohlídce zámku si návštěvníci prohlédli okolí zámku, 

krásně upravené parky a terasy. Poté byla naplánována prohlídka muzea na zbirožském 

náměstíčku. Zpět do Křimic přijel minibus kolem 15,30. Celému dni přálo počasí, bylo krásně 

slunečno. 



  

12 
 

 

 

Soustředění  mladých hasičů 

Ve dnech 21. – 23. 3. se mladí hasiči zúčastnili soustředění v Srbech u Nepomuka. 

Ubytování měli zajištěno v lesní chatě, k dopravě tam i zpět byl použit křimický minibus. 

Náplní soustředění byla hlavně příprava na nadcházející jarní soutěže a na vyvrcholení hry 

Plamen, které se bude konat na konci května. Soustředění se zúčastnilo celkem 7 dětí a 3 

vedoucí. Sobotní oběd zajistili hasiči při návštěvě dětí se svým výjezdovým autem Renault. 

 

Výroční členská schůze MO ČRS Křimice 

V sobotu 22. 3. 2014 se v zasedací místnosti ÚMO 5 v Plzni Křimicích konala výroční 

členská schůze MO ČRS Křimice.  Po zahájení byla minutou ticha uctěna památka rybářů, 

kteří již mezi námi nejsou. Zprávu o činnosti organizace za rok 2013 a návrh plánu práce 

pro letošní rok přečetl p. Lukáš Čečil. Rok 2013 hodnotil jako nejúspěšnější. Podařilo se 

odbahnění rybníka DRAVÝ I v Malesicích (cca 500 tis. Kč). Na rok 2014 zbývá odbahnění 

rybníka DRAVÝ II. Informoval o rekonstrukci sociálního zařízení v rybářském areálu. 

Kladně byl hodnocen 13. ročník NECKYÁDY a Maraton rybářských závodů. Účetní 

uzávěrku za rok 2013 a rozpočet na rok 2014 přečetl p. Miroslav Vykoupil. Dalším 

bodem bylo vyhodnocení práce rybářů. ČRS – Západočeský územní svaz udělil za záslužnou 

a obětavou práci v rybářství a práci s mládeží čestný odznak II. stupně p. Vladimírovi 

Pajerovi a p. Karlovi Němcovi ml. a čestný odznak III. stupně p. Martinovi Smolákovi, p. 

Petrovi Procházkovi a  p. Karlovi Vojtovi, který je již 20 let sponzorem ČRS. Nejdůležitější 

součástí výroční schůze bylo schválení nového složení výboru ČRS na období 2014 – 2018 a 

to ve složení:  předseda p. Miroslav Vykoupil, jednatel p. Lukáš Čečil,  hospodář p. Václav 

Šrámek,  pokladník p. Pavel Steiner, ekonom p. Pavel Novotný, kulturní referent p. 

Miloslav Štorkán, člen, baštýř p. Pavel Mlnařík a členové pp. Jan Viták a Karel Havlíček.  

Členy dozorčí komise se stali pp. Michal Polák, Antonín Danihlík a  Karel Němec st.. Po 
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věcné diskusi a usnesení byli navrženi delegáti na konferenci ČRS p. Vykoupil a sjezd ČRS 

p. Polák 

 

Posezení se seniory 

Beseda členů KSK s kronikáři se konala 27. 3. od 15,00 hod. v zasedací místnosti ÚMO 

Plzeň 5 – Křimice. Po projednání organizačních záležitostí klubu byl hlavní program 

vyplněn čtením zajímavostí z křimické kroniky. Kronikářka pí. Marie Fáková tentokrát 

vybrala pojednání o křimických památkách, dále o divadelním umění, kde se především 

zmínila o významných hercích vázaných na Křimice a to p. Kováříka a p. Vojtu. Nakonec 

přečetla zajímavé události z minulých let. Poté seniorům promítnul kronikář a fotograf p. 

Pavel Novotný snímky, které nafotil při všech setkáních a akcích křimického klubu za rok 

2013.  

 

Společenský ples pořádaný MO Plzeň 5 – Křimice 

V sobotu 29. 3. od 20,00 hod. se uskutečnil osmý ročník nekuřáckého Společenského plesu, 

který již tradičně pořádá náš městský obvod ve spolupráci s kulturní komisí.Po 20 hodině 

začal hrát taneční orchestr p. Jaroslava Matějky. Večerním programem plesu provázel a 

všechny přítomné přivítal moderátor  Zdeněk Fleišman. Zvláště srdečně uvítal náměstkyni 

primátora města paní Evu Herinkovou. Na úvod s předtančením vystoupila  mistryně ČR 

v gymnastice  Kateřina Blažková. Po první ukázce se rozběhla zábava, která byla po 

hodince přerušena druhým vystoupením gymnastky. V dalším programu plesu byla 

vyhodnocena soutěž o nejlepší nakládané křimické zelí, kde na prvních třech místech se 

umístili pánové František Juhász, Vlastimil Bayer a Antonín Danihlík. Vítěz obdržel 

putovní pohár starosty obvodu. Pořadí dalších  soutěžících bude uveřejněno v Křimickém 

zpravodaji. Díky sponzorům bylo v tombole přes 70 cen k okamžitému 

vyzvednutí, dalších pět prvních se losovalo. Hlavní cena byl zlatý přívěsek s logem 

Křimic. Příjemně nás překvapili  podnikatelé z Vejprnic, kteří do tomboly věnovali pěkné 

ceny.  Před půlnocí bylo další zpestření programu, vystoupení dvou tanečnic z mezinárodní 

sítě restaurací Hooters. Po jedné hodině ranní se návštěvníci pomalu začali rozcházet do 

svých domovů a ples byl ukončen druhou hodinou ranní. 

Poděkování všem sponzorům plesu, kteří věnovali hodnotné ceny do tomboly: Restaurace U 

Vadlejchů,  Amesbury West Plzeň Busines, s.r.o.,  Václav Benetka – autopravna, DYBS 

Plzeň, s.r.o.,  František Juhász. Josef Vild, Florplant,s.r.o.,  IDEAX,s.r.o.,  Extra-
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cent,s.r.o.,  Zelárna Lobkowicz,  Jaroslava Otásková,  Keramika Soukup,s.r.o.,  Martin 

Otásek,  KS -Europe,s.r.o.,  Studio VISAGE,  EKOPEK – ekologické spotřebiče,  ZAMOS 

Plzeň,v.o.s.,  hračky DROBEČEK,  smíšené zboží J+J Jamrichovi,  Auto Elektro Jan 

Jamrich,  zahradnictví Lobkowicz a  restaurace U Mže. 

 

 

Životní jubilea 

V měsíci lednu se životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: pí. Miloslava Vitásková – 

89 let, bytem Prvomájová 82/80, p. Štefan Nemeš – 70 let, bytem Prvomájová 284/82, p. 

Bořivoj Petelík – 94 let, bytem Průkopníků 113/36, p. Břetislav Neklan – 70 let, bytem 

Prvomájová 20/35, pí. Anna Průchová – 80 let, bytem Plzeňská 109/13 a pí. Marie 

Mandová – 90 let, bytem Tlumená 54/7. 
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V měsíci únoru se životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: p. Miloslav Šnajdr – 93 let, 

bytem Prvomájová 99/61, pí. Klára Šimáňová – 70 let, bytem Vochovská 132/7, p. Jaroslav 

Samuel – 70 let, bytem K Nádraží 141/41, pí. Vlasta Elhotová – 70 let, bytem Vochovská 

168/5 a p. Jiří Dědič – 75 let, bytem Žitná 464/36. 

V měsíci březnu se životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: pí. Jiřina Šaurová – 91 

let, bytem K Nádraží 146/43, p. Václav Šváb – 80 let, bytem Květinová 134/23, pí. 

Miloslava Řežábková – 70 let, bytem Prvomájová 291/68, p. Karel Kučera – 75 let, bytem 

K Dolovu 275/6, p. Jaroslav Škorpík – 80 let, bytem K Nádraží 281/4 a pí. Vlasta 

Matiásková – 92 let, bytem Vrbová 205/1. 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili: p. Bohuslav Urban – zemřel 24. 1. 2014, pí. Zdenka Riplová 

– zemřela 5. 2. 2014, p. Miroslav Eret – zemřel 25. 2. 2014 a p. Bohumír Vodička – zemřel 

22. 3. 2014, p. František Keck – zemřel 31. 3. 2014. 

 

Počasí v I. Čtvrtletí 

Leden: Celkově byl leden teplotně nadnormální oproti dlouhodobému průměru. Teplota ve 

dne dosahovala od 3 st. C do 8 st. C, v noci od 2 st. C do -2 st. C. Déšť se sněhem padal 20. 

1. – 23. 1., sníh napadl  26. 1. (4 centimetry), ale brzy roztál. Ochladilo se ve dne od 0 st. C 

do -1 st. C a v noci od 0 st. C do -6 st. C (27.1.) 

Únor: Také poměrně teplý. Ve dne bylo od 2 st. C do 11 st. C (8. a 25. 2.), v noci od 0 st.  C 

do -4 st. C. Bylo jasno a sucho beze srážek. 

Březen: Nadprůměrné teploty byly ve dne od 6 st. C do 14 st. C, nejtepleji bylo 20. 3. 19 st. 

C. Noční teploty byly od 0 st. C do -3 st. C. Velmi chladno bylo 25. 3. – jen 4 st. C a toho 

dne padal sníh a ledové krupky. Zbytek března bylo opět velmi teplo. Dříve než v minulých 

letech rozkvetly na zahrádkách první jarní květiny, např. sněženky, šafrány, peterklíče, 

narcisy a z keřů zlatice. Zima byla mírná a suchá.  

V noci z 29. 3. na 30. 3. byl opět nastaven letní čas. 
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Duben 2014 

 

Návštěva seniorů v MŠ Křimice 

Dne 3. 4. se uskutečnila návštěva 10 křimických seniorů v místní Mateřské škole. Účelem 

návštěvy bylo čtení pohádek před spaním, což je pokračování dlouhodobé spolupráce KSK 

s MŠ. Dětem se za příjemného čtení dobře usínalo. 

  

 

 

Velikonoční posezení seniorů 

Dne 10. 4. odpoledne uspořádal Klub seniorů Křimice posezení s pestrým doprovodným 

programem. Na začátku setkání pozvané děti z křimické základní školy seniorům zazpívaly 

a zatančily kalamajku pod vedením učitelek pí. Vlasty Švarcové a pí. Ivany Kaslové. Navíc 

měly pro seniory připravené dárky – velikonoční kuřátka. V následném programu výbor 

probral organizační záležitosti, poté následovala diskuse a volná zábava. O zábavu se 

postarala kapela Bobelin, která zahrála nejen k poslechu, ale i k tanci. Senioři se opět dobře 

bavili do pozdních odpoledních hodin. První opouštěli tento rej až kolem 18,00 hod. 
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Přemístění památníku americkým letcům 

Pomník padlým americkým letcům byl na návrh autora akademického malíře Jaroslava 

Šindeláře přemístěn začátkem dubna na důstojnější místo vedle pomníků padlým křimickým 

občanům z obou světových válek. 

  

 

Nové číslo Křimického zpravodaje 

Ve 2. týdnu tohoto měsíce roznesli členové Klubu seniorů Křimice nové číslo Křimického 

zpravodaje (ročník VIII., číslo 2). Jsou v něm obsaženy důležité informace týkající se změn 

tras MHD díky výstavbě kruhové křižovatky u hotelu YORK a další důležité zprávy. 

Zpravodaj je založen jako příloha ke kronice. 

 

Velikonoční jarmark v Mateřské škole Křimice 

Dne 15. 4. od 15,45 hod. uspořádaly děti a učitelky z místní mateřské školy velikonoční 

jarmark. K prodeji připravily kraslice, krásně upletené pomlázky, velikonoční výrobky a 

nechyběly ani ochutnávky velikonočních dobrot. Bohužel pro nepřízeň počasí byl jarmark 
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uspořádán uvnitř budovy ve dvou třídách. V nich se tísnilo velké množství rodičů, prarodičů 

a dalších návštěvníků. Při vstupu do budovy si mohli zájemci zakoupit tzv. „jarmilky“, za 

které se uvedené výrobky nakupovaly. 

  

 

Údržba zeleně v roce 2014 

V letošním roce nastala změna týkající se údržby zeleně. Firma Jan Cubr ukončila svoji 

činnost v této oblasti a bylo vypsáno nové výběrové řízení, kde jediným hodnotícím 

ukazatelem byla cena. V první lokalitě (vesnická památková zóna) zvítězila firma AB 

Facility Praha, zbývající část Křimic získala firma AVE CZ, která již začala s výhrabem. 

 

Velikonoční svátky 

Letošní velikonoční svátky připadly na 20. a 21. 4. Počasí bylo opravdu jarní, teplé, proto i 

všechny velikonoční zvyky, jako je malování vajíček, pletení pomlázek i koledování proběhly 

v dobré náladě. Na velikonoční pondělí se v ulicích obce objevili malí koledníci s 

pomlázkami, kteří ve skupinkách chodili od domu k domu a koledovali. 
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Stavba kruhové křižovatky zahájena 

V úterý 22. 4. byla zahájena stavba kruhové křižovatky u hotelu York. První etapa prací 

začala úplným uzavřením Prvomájové ulice mezi Yorkem a Křimickým náměstím. Akci 

vysoutěžila ve výběrovém řízení fi. Berdych. 

   

 

Oslava osvobození 

Letošní oslava osvobození ČSR a konce 2. světové války se konala v našem obvodě 26. 4. 

Stejně jako v minulých letech přijeli do Křimic členové Military Car Clubu s dobovými 

vozidly, jaké měla v r. 1945 americká armáda. Projeli obcí a zastavili na Křimickém 

náměstí. Tam se konala pietní slavnost u pomníků padlým z obou světových válek. Slavnosti 

se jako hosté zúčastnili: poslanec parlamentu p. Jaroslav Lobkowicz, představitel kraje – 

člen rady plzeňského kraje Ing. Václav Štekl, za město Plzeň primátor p. Martin Baxa a 

náměstkyně pí. Eva Herinková,  členové Military Car Clubu. Dále pozvání přijali zástupci 

Svazu letců, Leteckého historického klubu, Obce legionářské a autor jak původního, tak 

nového pomníku akademický malíř p. Jaroslav Šindelář a občané Křimic. Úvodní slovo měl 

moderátor oslavy kronikář p. Pavel Novotný, dále hovořil starosta obvodu p. Petr Otásek, 

zástupce kraje p. Václav Štekl, primátor města Plzně p. Martin Baxa a za letecký historický 

klub a Svaz letců p. Václav Toman. Všichni vzpomenuli na konec hrůzných let války a na 

její oběti. Představitelé jednotlivých složek položili kytice a věnce ke všem třem pomníkům. 

Na závěr slavnosti zazpívaly děti ze ZŠ pod vedením pí. Mouleové několik písní. 

V průběhu slavnosti a následně po ukončení pietního aktu zajistil výborné občerstvení pro 

všechny p. Vlastimil Zahradník. 
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Stavění máje 

Den před pálením čarodějnic, tj. 29. 4. v odpoledních hodinách byla v areálu rest. U Mže 

ozdobena a postavena tradiční májka. Strom poskytl obvodní úřad a s tímto stromem i 

několik soušek na vatru. Po pokácení stromu a dovezení na místo byl strom oloupán z kůry, 

ozdoben věnec a následně tradičním způsobem – žebříky a lana – postaven na připravené 

místo. Celé této události se zúčastnili členové rybářského spolku a místní štamgasti. 

 

 

Pálení čarodějnic 

Dne 30. 4. 2014 uspořádala kulturní komise při MO Plzeň 5 – Křimice ve spolupráci se 

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

akce p. Zdeňkem Fleišmanem. Postupně přicházeli rodiče s dětmi, které měly masky 

čarodějnic a čarodějů. Letošní rok přišlo méně masek, ale i tak účast byla poměrně vysoká. 

Téměř 40 masek malých čarodějnic a čarodějů. Krátce před šestou hodinou večerní byly 

vyhodnoceny nejlepší tři masky a každé dítě, které přišlo v masce, bylo odměněno 

cukrovinkami z rukou „čáryfuka“. 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. Počasí po celé 
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odpoledne bylo krásné, slunečné, jen ve večerních hodinách se ochladilo. Přesto nálada všech 

byla vynikající a všichni se dobře bavili. 
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Květen 2014 

 

Svátek práce 

První máj – Svátek práce se letos povedl tím, že bylo krásné májové počasí. Lidé svátek 

oslavili v Plzni na různých májových akcích. 

 

Zájezd občanů do Bavorska 

Ve dnech 8. a 10. 5. se konaly zájezdy do bavorského Neuschönau, kde je původní stezka 

v korunách stromů s možností výstupu na stromovou věž, kde vrchol je v 44 metrech. Ve 

čtvrtek 8. 5. na státní svátek byl pořádán první zájezd pro maminky s dětmi. Zúčastnilo se 

jej 5 maminek a 11 dětí, které si prohlédli nejen stezku v korunách, ale i přilehlou ZOO. V ní 

ve volných výbězích a voliérách jsou umístěna zvířata a ptáci žijící v této oblasti. Pro velký 

zájem byl uspořádán i druhý zájezd v sobotu 10. 5., kde byl minibus opět plně obsazen. 

Počasí po oba dny nebylo příliš slunečné, ale nikdo výrazně nezmokl. Všem účastníkům 

zájezdů se tento výlet líbil. 
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Maratón rybářských závodů 

Dne 11. 5. uspořádali členové MO ČRS Křimice první ze závodů rybářského maratónu. 

Opět se závodilo na malesickém rybníku Dravý. Účast na prvním závodě byla nadprůměrná, 

sešlo se 33 soutěžících. Chytalo se dvoukolově, s malou přestávkou na změnu vylosovaného 

stanoviště. Rybář, který nachytal v součtu největší délku zvítězil. Po šesti hodinách lovu a 

vyhodnocení výsledků byl vyhlášen vítěz p. Milan Vichr s výsledkem 936 cm, na druhém 

místě se umístil p. Jiří Půta s výsledkem 831 cm a třetí místo obsadil p. Milan Edl 

s výsledkem 779 cm.  

  

 

Akce seniorů 

V týdnu od 12. 5. roznášeli členové Klubu seniorů voličům v Křimicích obálky s hlasovacími 

lístky pro volby do parlamentu EU, které se budou konat v termínu 23. – 24. 5. 

 

Zájezd Klubu seniorů 

Dne 15. 5. uspořádali členové Klubu seniorů výlet na severní Plzeňsko – Hromnice a Býkov. 

Po příjezdu do Hromnic se konala tematická vycházka na Červené Hromnické jezírko, které 

je vyhlášeno přírodní památkou. Cesta k jezírku se postupně změnila na lesní stezky, neboť 

k jezírku není žádná oficiální široká cesta. Po vrcholcích umělých násypů, dnes již 

zarostlých lesním porostem vedou krásné pěšinky. Na několika místech je zbudována 

vyhlídka, odkud jsou krásné výhledy na jezero, které vzniklo na místě vytěženého 

břidlicového lomu. Po prohlídce této lokality byl dalším bodem Býkov – zámecký statek. Ten 

na konci minulého století prošel celkovou rekonstrukcí pod novým německým majitelem. 

V současné době je na statku muzeum starého zemědělského nářadí, několik společenských 

místností, restaurace a hotel. Současní majitelé zde nabízejí programy pro volný čas i pro 

rodiny s dětmi – vyjížďky na koních, kolech a sportovní vyžití. 
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Pasování předškoláků v mateřské škole 

Ve čtvrtek 15. 5. bylo v mateřské škole Křimice pasováno 23 nejstarších dětí na školáky. 

Jako v loňském roce pasování provázelo vtipné vystoupení, kdy každé dítě je humornou 

formou hodnoceno. Tento ceremoniál byl v dobových kostýmech a přítomní rodiče a rodinní 

příslušníci se dozvěděli o zálibách a i o tom, čím by v dospělosti chtěly být. Všechny děti byly 

pasovány na školáky mečem a na památku dostaly šerpu se svým jménem. 

 

 

Setkání jubilantů na ÚMO Plzeň 5 – Křimice 

Ve středu 21. 5. byli pozváni spoluobčané, kteří se v tomto čtvrtletí dožívají životního 

jubilea do zasedací síně v budově úřadu. Z 15 občanů přijalo pozvání na tento den pouze 

pět: pí. Bártová, pí. Rábová, pí. Mernová a manželé Egermaierovi. Starosta obvodu p. Petr 

Otásek přítomné přivítal a popřál k výročí hodně zdraví a vše nejlepší. Přítomna byla též 

místostarostka pí. Marcela Wagnerová a předsedkyně Klubu seniorů Křimice pí. Eliška 

Hladíková. Po blahopřání následovala volná diskuse, kde paní Hladíková přítomné 

seznámila s činnosti Klubu seniorů, a starosta obvodu řekl něco o plánovaných akcích.  

http://www.krimice.eu/ostatni/v-ms-byli-pasovani-predskolaci.html/attachment/p1070934
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Krátkodobé změny v trasách dopravy v našem obvodě 

Od 23. 5. byla úplně přerušena doprava po Chebské ulici v úseku od pošty k pneuservisu. 

Důvodem je stavba kruhového objezdu na křižovatce Chebská – Prvomájová a s tím 

související oprava páteřní kanalizace a inženýrských sítí. Automobily do 7,5 tuny budou mít 

objízdnou trasu: ul. Průkopníků, Kozolupská a Žitná, MHD autobus č. 41 bude mít 

konečnou zastávku nezměněnou, další zastávka bude prozatímně přemístěna k poště a bude 

jezdit ul. Průkopníků a Vochovskou. Kamiony a vozidla nad 7,5 tuny budou mít objízdnou 

trasu přes Radčice, nebo Vejprnice. 

Volby do europarlamentu 

Ve dnech 23. a 24. 5. se v České republice a v ostatních členských státech EU konaly volby 

do evropského parlamentu. V pátek 23. 5. Byly volební místnosti otevřeny od 14,00 do 

22,00 hodin a v sobotu 24. 5. od 08,00 hod. do 14,00 hodin. Volební komise ve složení 

předsedky pí. Anna Štěpánová, místopředsedkyně pí. Monika Mojžíšová-Bělová, 

zapisovatelka pí. Monika Seifertová a členové byli: pp. Petr Černý, Pavel Novotný, Petr 

Lejsek a Jan Meiner. Volební účast v naší obci byla velmi nízká, přišlo pouze 220 voličů ze 

zaevidovaných 1490. Výsledky voleb v našem obvodě byly následující: 

Koalice TOP 09 a STAN   56 hlasů   25,80 % 

ANO 2011     44 hlasy   20,27 % 

ČSSD      39 hlasů   17,97 % 

KSČM      16 hlasů     7,37 % 

Strana svobodných občanů   16 hlasů     7,37 % 

KDU – ČSL       8 hlasů     3,68 % 
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Česká strana pirátská     8 hlasů     3,68 % 

ODS        7 hlasů     3,22 % 

Úsvit přímé demokracie T. Okamury   7 hlasů     3,22 % 

Strana zelených      3 hlasy     1,38 % 

Občanská konzervativní strana    3 hlasy      1,38 % 

Volte Pr.Blok       2 hlasy     0,92 % 

Věci veřejné       2 hlasy     0,92 % 

NE Brusel – Národní demokracie    1 hlas      0,46 % 

Liberálně ekologická strana     1 hlas      0,46 % 

Fair play – HNPD      1 hlas      0,46 % 

Česká strana regionů      1 hlas      0,46 % 

VIZE 2014       1 hlas      0,46 % 

Koruna Česká (monarch. strana)    1 hlas      0,46 % 

 

Dětské rybářské závody 

V sobotu 24. 5. uspořádali členové MO ČRS Křimice rybářské závody pro děti. Jako každý 

rok před Mezinárodním dnem dětí, tak i letos se konaly závody pro děti v chytání ryb. Od 7 

hodin ráno byla registrace dětských závodníků a po téměř hodině bylo zapsáno tak 20 

soutěžících. Ale během prvních pár minut došlo ještě několik dětí, takže celkem závodilo 26 

malých rybářů. Počasí od brzkého rána přálo, svítilo sluníčko a bylo příjemné teplo. Škoda 

jen, že nestálost počasí v předchozích dnech pravděpodobně zapříčinila málo ulovených ryb. 

Chytalo se dvoukolově, po první hodině děti dostaly občerstvení a po druhém kole byly 

výsledky vyhodnoceny. Na prvním místě se umístil Adam Vlasák, který ulovil ryby v součtu 



  

27 
 

délek 144 cm, na druhém místě  Vítek Krákora s 136 cm a na třetím místě a první mezi 

děvčaty se umístila Veronika Vespalcová s 93 cm. Celým dnem provázel mluveným slovem a 

vítěze vyhlašoval moderátor p. Zdeněk Fleišman. Vítěz obdržel putovní pohár, na prvních 

třech místech každé dítě pohár a věcnou cenu dle vlastního výběru a pro všechny na dalších 

místech byly připraveny věcné ceny a sladkosti. 

 

Den dětí v mateřské škole v Křimicích 

V pondělí 26. 5. se uskutečnil v křimické sokolovně Den dětí pro mateřskou školu. Akce 

probíhala od 09,00 hod., byly zde různé soutěže a místní Klub seniorů vypomohl učitelkám 

v mateřské škole při organizování. 

 

Akce Klubu seniorů – posezení se Zlatou 

Akce, která se měla uskutečnit 29. 5. „Pod lípou“ v areálu rest. U Mže byla z důvodu 

nepříznivého počasí přemístěna do hotelu YORK. Zlata začala úderem 15,00 hod své 

představení a brzy vtáhla do zábavy všechny přítomné seniory, kterých přišlo přes šedesát. 

Pro dobrou náladu a velký zájem byla zábava ukončena až v půl sedmé večer. To se všichni 

začali rozcházet do svých domovů ve velmi dobré náladě. 

 

Stavba nové křižovatky u hotelu YORK 

Po zbytek měsíce května firma „Berdych“, která vysoutěžila práce na okružní křižovatce 

Chebská-Prvomájová pilně pracovala. Po odfrézování asfaltu ze stávající komunikace 

začala se zemními pracemi. Na tento poměrně malý úsek přivezla množství těžké techniky a 

práce rychle pokračují. Tento měsíc vyměňují páteřní kanalizace a připravují další 
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inženýrské sítě. Všechny komunikace v okolí jsou pro osobní i nákladní dopravu neprůjezdné 

a jsou označeny i přilehlé chodníky značkou „Zákaz vstupu chodcům“. 
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Červen 2014 

 

Rybářské závody 

V neděli 1. 6. uspořádala MO ČRS Křimice již 2. závod rybářského maratonu na rybníku 

Dravý v Malesicích. Na startu soutěže, který byl zahájen již v 07,00 hodin, se sešlo 34 

závodníků. Opět se závodilo dvoukolově, tj. dvakrát tři hodiny čistého chytání s přestávkou 

na přesun na jiné stanoviště s možností občerstvení. Škoda jen, že po změnách v počasí v 

předchozích dnech ryby nebraly tak, jako obvykle. A tak hodně záleželo na zvoleném krmení 

a šikovnosti jednotlivých rybářů. Po sečtení všech délek ulovených ryb v obou kolech zvítězil 

p. Rubáš Petr se součtem délek 495 cm, na druhém místě s minimální ztrátou 10 cm. se 

umístil p. Jiří Voith s délkou ryb v součtu 485 cm a na třetím místě se umístil p. Miloslav 

Bártík s výsledkem 289 cm. Celému závodu přálo počasí, bylo slunečno a příjemné teplo. 

Občasný obláček či větřík byl jen krátkodobý. 

 

 

Vyhlášení soutěže o nejlepší květinovou výzdobu 

Začátkem měsíce byla vyhlášena soutěž o nejlepší květinovou výzdobu oken, předzahrádek. 

Soutěž bude tradičně vyhodnocena 6. 9. v rámci programu Zámeckých slavností při 

Plzeňském slámování. 

 

Slavnosti MDD na místní základní škole 

Stejně jako místní MŠ uspořádaly učitelky Mezinárodní den dětí ve spolupráci se Sokolem 

Křimice a místním Klubem seniorů Křimice dne 2. 6. v místní Sokolovně. Křimičtí senioři 

byli u soutěží a her jako porotci i dozor. 
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Dětský den s hasiči 

V pondělí 2. 6. od 16,30 hod. uspořádali členové dobrovolných hasičů Dětský den. Velmi 

vydařené akci přálo krásné počasí a bylo to hned znát i na účasti. Přišlo 85 malých dětí, 

které si sebou přivedly své rodiče a prarodiče. Děti si zasoutěžily v oblíbených disciplínách – 

chůdy, líný tenis, paměťová hra, házení mincí do hrnku ve vodě – u každé disciplíny stál 

rozhodčí a ten zaznamenal účast na lístek a obdaroval sladkostí. Po vyplnění celého lístku 

obdrželo každé dítě špekáček, které si mohlo opéci samo nebo s pomocí rodičů na ohýnku. 

Potom se ještě děti vracely ke hrám, které je zaujaly. 

 

 

 

Výlet dětí z křimické MŠ 

Dne 3. 6. připravily učitelky místní MŠ pro děti velmi pěkný výlet do nedalekého Újezda 

nade Mží. Navštívily pěkně zrestaurovaný zámeček a k němu přiléhající hospodářský dvůr. 

Že je opravdu hospodářský, se děti přesvědčily osobně. Utvořily tři skupiny, které si 

převzaly místní průvodkyně – selky. Každá skupina se věnovala nějaké hospodářské 

činnosti: poznávaly drůbež, kozy s kůzlaty nebo se svezly na poníkovi. Prohlédly si další 

zvířata např. koně, ovce ale i velblouda a pštrosy. Děti, které znají živé pouze pejsky a 

kočičky, tak poznaly zblízka mnoho dalších zvířat. Všem se tento výlet velmi líbil. 
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Zahrada fantazie 

Začátkem tohoto měsíce začala rekonstrukce zahrady v místní mateřské škole. Úprava 

zahrady bude v duchu nových trendů. V zahradě je již hotový smyslový chodníček, oprava 

staré studny a teď na zbývající části budou postaveny: dobrodružná hora, jeskyně v džungli, 

pravěký les, trpasličí vesnička, písečná poušť, padlý velikán, pěstební záhonek, pergola – 

deštný les a ohníčkovo králoství se sedmi lesními lavičkami. Budou dle projektu vysazeny 

nové rostliny.  Celá rekonstrukce je vysoko nad rozpočtem obvodu, peníze z velké části na 

rekonstrukci jsou přislíbené z dotace od Fondu životního prostředí.  

 

Vystoupení divadelního spolku Jezírko 

Ve středu 4. 6. a ve čtvrtek 5. 6. Divadelní spolek Jezírko sehrál v zámecké zahradě 

v Křimicích hru od O. Wilde: Jak je důležité míti Filipa. V následující dva večery sehráli hru 

od W. Shakespeara: Večer tříkrálový. Na všechna představení bylo zaplněné hlediště, pro 

dobrou náladu nejen z divadelního představení přispělo i občerstvení Jana Šedivce.  

 

 

Akce místní knihovny 

Ve středu 4. 6. byl zahájen prodej vyřazené dětské a naučné literatury v místní knihovně. 

Ceny se pohybovaly od 5,- do 20,- Kč za kus dle stavu knihy. 
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Stavba nových sportovišť na ostrůvku u rest. U Mže 

V minulých dnech byla zahájena stavba nových sportovišť na ostrůvku. Byl zde postaven 

ruský kuželník. Dále bylo začato s výstavbou hřiště na hru PETANQUE. Hřiště má 

standardní rozměry 300 x 1200 centimetrů.  

 

 

Maratón rybářských závodů 

V sobotu 7. 6. uspořádala MO ČRS Křimice již 3. závod rybářského maratonu na rybníku 

Dravý v Malesicích. Na startu tohoto odpoledního závodu, byl zahájen v 15,00 hodin, se 

sešlo jen 17 závodníků. Opět se závodilo dvoukolově, tj. dvakrát tři hodiny čistého chytání s 

přestávkou na přesun na jiné stanoviště s možností občerstvení. Chytalo se za tropického 

počasí, kdy na sluníčku teplota dosahovala hranic 30 stupňů Celsia. A tak závodníci, kteří 

si vylosovali stanoviště na sluníčku, bojovali i s nevídaným horkem. A co na takové teplo 

ryby. Byly hodně náladové. Velmi záleželo na zakrmení a vylosovaném stanovišti, i když 

ryby bylo vidět po celé ploše rybníku. Někomu braly ryby v první polovině, někomu jen v 

druhé polovině závodu. Ale téměř všichni rybáři chytili rybu. Po sečtení všech délek 

ulovených ryb v obou kolech zvítězil p. Jiří Vrabec se součtem délek 712 cm, na druhém 

místě se umístil p. Zdeněk Holý st. s délkou ryb v součtu 383 cm a na třetím místě se umístil 

p. Zdeněk Lehotský s výsledkem 352 cm. 
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Valná hromada šipkařů 

Dne 7. 6. 2014 od 15,00 hodin se konala valná hromada šipkařů Úletu Křimice v 

Sokolovně. Mimo dvou omluvených se zůčastnili všichni hráči a došlo k naplnění směrnice. 

Po zprávě o činnosti přednesené předsedou Fleišmanem starším, kde mimo jiné byla 

vyslovena pochvala za úspěšnou reprezentaci na republikovém klání, byl vyzván  kapitán 

„A“ družstva Láďa Kohout ,aby objasnil situaci tohoto družstva. Došlo se k závěru, že v 

sezoně 2014-15 bude hrát pouze jedno družstvo s tím, že základ bude současné družstvo 

„B“ doplněné o hráče Václava Radu.  Nasledovala obšírná diskuze a volba předsednictva na 

další období. Předsedkyní klubu se, všemi hlasy zvolená, stala Markéta Fleišmanová po 

patnáctiletém předsedování Fleišmana Zdeňka staršího. Vedoucím družstva se stal Jaromír 

Belšán, revizorem Petr Hanžl, pokladníkem Fleišman mladší a členem Václav Rada. Cílem 

je opět vzorná reprezentace Křimic a činnost ve prospěch především dětí. 

 

Křimický zpravodaj 

V týdnu od 9. – 13. 6. roznesli členové Klubu seniorů Křimice nové číslo Křimického 

zpravodaje (č. 3, ročník VIII, červen 2014) do všech domácností v obvodě. Mimo 

jednotlivých informačních článků je zde uveřejněn program Zámeckých slavností 2014. 

Zpravodaj byl založen jako příloha ke kronice. 

 

Akce seniorů 

Dne 12. 6. v odpoledních hodinách se uskutečnilo setkání seniorů Klubu Křimice a seniorů 

ze Skvrňan. Senioři se sešli v areálu rest. U Mže, zahráli si minigolf a o úspěšnosti této akce 

jasně hovoří vlastsní účast z obou klubů, kdy se zúčastnilo 52 senioři. 
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Vystoupení rockové kapely 

V pátek 13. 6. od 20,00 hod. vystoupila v areálu rest. U Mže rocková kapela „Starý psi“. 

Vystoupení přálo počasí, hudebníkům nástroje krásně ladily, škoda jen, že na produkci této 

skupiny nepřišlo více diváků. Kolem desáté hodiny večerní zde bylo jen asi čtyřicet platících 

diváků. Přes tyto skutečnosti kapela hrála do půlnoci a hosté se rozcházeli do svých domovů 

až hluboce po jedné hodině ranní. 

 

 

Zámecké slavnosti – muzikálové odpoledne 

Sobotní odpoledne dne 14. 6. bylo ve znamení prvního dne Zámeckých slavností. A nemohl 

být lepší a povedenější začátek. Po patnácté hodině všem přítomným divákům předvedli 

ukázku svého umění sólisté divadla J. K. Tyla – dámy: Stanislava Topinková Fořtová, 

Hana Spinethová, Venuše Dvořáková a pan Roman Krebs. Jejich vystoupení doprovodila 

hrou na klavír pí. Táňa Vaněčková. Ve svém reportoáru a ve svých ukázkách předvedli 

melodie domácích i světových autorů muzikálů a operet. O přestávce vystoupily děti z místní 

mateřské školy pod vedením pí. Aleny Soukupové, která jednotlivá vystoupení uváděla. Děti 

po počátečním ostychu předvedly zpěv, hru na flétničky, recitaci, prostě vše co se ve školce 

naučily. Vedle pódia pomáhala s organizací a podporou pí. ředitelka MŠ Jiřina Kavalírová. 

Jejich umění ocenili všichni diváci potleskem a od starosty obvodu p. Petra Otáska a 

místostarostky pí. Marcely Wagnerové všechny děti dostaly za odměnu sladkosti. Po takto 

vyplněné přestávce pokračovali ve svém vystoupení sólisté z divadla. Pan Krebs jednotlivé 

ukázky moderoval a vždy seznámil diváky s tím, jaká ukázka bude následovat, název 

operety nebo muzikálu. Na konci jejich vystoupení starosta poděkoval všem účinkujícím 

hostům, předal jim kytičku a zároveň diváky pozval na další akce Zámeckých 

slavností. Zážitek z tohoto odpoledne jistě splnil všechna očekávání. Profesionální výkony 

sólistů, klavírního doprovodu, příjemně vyplněná přestávka a navíc počasí, kdy již 
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nepanovaly tropické teploty, přesto bylo příjemné teplo. A navíc oproti předchozím akcím 

pořádaným v obvodě byla nevídaná návštěva. Hlediště bylo takřka zaplněno. 

 

 

Večer byl promítnut český film „Donšajni“ režiséra Jiřího Menzela. 

 

Zasedání zastupitelstva obvodu 

Dne 18. 6. se konalo od 17,30 hod. v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice zasedání 

zastupitelstva místního obvodu. Na programu mimo organizačních věcí bylo schválení 

činnosti kronikářů – pí. Jílková zastupitelka vyslovila pochvalu pí. Marii Fákové za krásně 

vedenou ručně psanou kroniku. 

 

Zámecké slavnosti – dětské odpoledne 

V sobotu 21. 6. odpoledne od 14,00 hodin v zámeckém parku pokračovaly Zámecké 

slavnosti 2014 další podařenou akcí – dětským odpolednem. Toto zábavné odpoledne 

organizoval stejně jako v minulém roce DJ Brázda. Letos navíc zde byla upoutávka na 
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Plzeň – EHMK stánkem, kde si děti mohly vytvořit na lisu připínací placku a mohly si zde 

vyzkoušet i jednoduchou animaci na počítači. Po zkušenostech z loňska nikoho 

nepřekvapilo, že při zahájení ve 14 hodin bylo v parku jen několik dětí. Program byl proto 

zahájen s mírným zpožděním, kdy již několik desítek dětí s jejich doprovodem došlo. Děti 

toto odpoledne procházely v parku malým okruhem, kde plnily úkoly. U každého úkolu stál 

organizátor, který vysvětlil, co se zde dělá. Ovšem nehodnotily se výsledky, hodnotila se 

hlavně účast. A stezka byla pro malé děti určitě zábavná, na stanovištích, jako přenést 

pingpongový míček na lžíci, postavení vlaštovky z papíru a dohodit co nejdál, střelba vodní 

pistolí na cíl, pakofotbal a golf, bylo hodně veselí a zábavy. Po projití všech stanovišť děti 

odevzdaly papír, kde byla zaznamenána účast. Za odměnu obdržely drobné sladkosti. V cíli 

se také mohly zabavit dalšími hrami – chytání ryb, hledání kuličky v misce rýže, bludiště z 

drátu a sestavení puzzle obrázku. Některé děti zábavná stanoviště se zaznamenanou účastí 

prošly i dvakrát, neboť všechny lístky byly na konci programu slosovány a vítěz obdržel 

cenu. Před tímto losováním ještě organizátoři děti zabavili vtipnými písničkami a 

jednoduchými hrami. Celé odpoledne  bylo pěkné počasí, sice oblačno, ale bez deště s 

příjemným teplem. Možná i to napomohlo tomu, že v průběhu celého odpoledne docházely 

další a další děti v doprovodu rodičů. Konečné číslo účastníků soutěží tak přesáhlo hodnotu 

sto!!! Celé odpoledne pro všechny přítomné občerstvení zajišťovala rodina Šedivcova. 
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Maraton rybářských závodů 

V neděli 22. 6. se uskutečnil poslední závod maratonu rybářských závodů pořádaný MO 

ČRS Křimice na rybníku Dravý. Poslední ranní závod se konal za krásného počasí, ale to 

bylo tak vše. Ryby nebraly. Alespoň nebraly tak, jak si všichni soutěžící představovali. 

Chytalo se opět dvoukolově jako v předešlých závodech. Kdo chtěl vyhrát, musel si ryby 

doslova v rybníce vypátrat. Proto i součet mír ulovených ryb byl podprůměrný. Tento závod 

vyhrál p. Milan Vicher s délkou ryb v součtu 327 cm, na druhém místě se umístil p. Jiří 

Voith s délkou ryb 272 a na třetím místě závod ukončil p. Jiří Půta s celkovou délkou 202 

cm. Pro výše jmenované a dalších dvanáct rybářů byly opět připravené hodnotné ceny. 

Protože to byl poslední závod rybářského maratonu, byl vyhlášen i vítěz těchto čtyř závodů. 

Stal se jím p. Jiří Voith, který jako cenu získal naviják SHIMANO 3000. 

 

 

 

Rozloučení páťáků s místní ZŠ 

V pátek 27. 6. končí školní rok. Tak jak se stalo tradicí,  uspořádala škola rozloučení s těmi, 

kteří od září nastupují do šesté třídy v kmenové 15. ZŠ ve Skvrňanech, případně na jiné 

škole. Děti ze všech křimických tříd se sešly ve středu 25. 6., aby se rozloučily se svými 

nejstaršími spolužáky. V úvodu dopoledního programu předvedli  prvňáčci, co se ve 
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škole dosud naučili. Pak již nastoupilo jedenáct páťáků s vystoupením, které si i sami 

moderovali. Rozloučili se s celým učitelským sborem a s jejich třídní učitelkou paní Annou 

Dočekalovou. Závěrem starosta každému předal malý dáreček, který využijí při vyučování 

na druhém stupni. Děti pozval 1. září v 7:25 na konečnou MHD, odkud ten den poprvé 

odjede nová linka 37, která je bez přestupu bude vozit přímo před 15. a 33. ZŠ.  Je jen velká 

škoda, že tak pěknou akci pořádala škola v dopoledních hodinách, bez možnosti účasti 

rodičů.        

 

 

 

Ukončení školního roku 2013/2014 

Letošní školní rok skončil v pátek 27. 6. Dětem učitelky rozdaly vysvědčení, děti se s nimi 

rozloučily a rozběhly se domů na prázdniny.         

 

Úhyn ryb na sádce v Křimicích 

V pátek 27. 6. díky zvýšenému úhynu ryb na sádce v rybářském areálu u rest. U Mže  byl 

proveden výlov celé sádky. Již odpoledne kolem patnácté hodiny začal baštýř sádku 

vypouštět. K úplnému vypuštění a odlovu ryb došlo až kolem osmé hodiny večerní. Následně 

byla sádka vydezinfikována mletým vápnem a ryby před vypuštěním zpět prošly 

hypermanganovým roztokem jako dezinfekce před plísněmi. Rybáři svoji práci ukončili  

kolem jedenácté hodiny večerní. Druhý den v sobotu, kdy měli senioři sportovní dopoledne 

bylo vše již v naprostém pořádku. 
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Zámecké slavnosti – Mezinárodní den seniorů 

V sobotu 28. 6. patřil celý den Zámeckých slavností 2014 seniorům. Klub seniorů Křimice 

tradičně uspořádal Mezinárodní den seniorů. Záštitu nad touto akcí převzala náměstkyně 

primátora pí Eva Herinková, která přišla již na sobotní sportovní dopoledne. Křimičtí 

uspořádali pro spřátelené seniory z Domažlic (taneční skupina Hanka) a seniory z Bavorska 

(z města Schwarzhofen) soutěže v minigolfu, petanque a ruských kuželkách. Hlavní soutěže 

v minigolfu se zúčastnilo 36 jednotlivců seřazených do osmnácti dvojic ze všech tří 

přítomných klubů. Co se týká ruských kuželek a petanque – zúčastnil se kdo chtěl vyplnit 

volný čas. Všechny sportovní disciplíny si vyzkoušela také pí. Eva Herinková. Křimičtí 

senioři připravili pro ostatní sladké občerstvení a co se týká pití všechna přání splnila pí. 

Chocholová v rest. U Mže, která měla otevřeno již od ranních hodin. Soutěže byly ukončeny 

krátce před polednem. Pro hosty byl připraven oběd v restauraci hotelu YORK. Odpolední 

program byl zahájen krátce po 14,00 hodině. Moderátor akce p. Zdeněk Fleišman přivítal 

všechny hosty, náměstkyni primátora pí. Evu Herinkovou, zástupce Rady seniorů 

Plzeňského kraje a také p. Petra Kostnera, který již od rána vše překládal pro bavorské 

seniory do němčiny. Na úvod odpoledne měla připraveno vystoupení s názvem 

„Kominíček“ taneční skupina Hanka. Po krásném vystoupení p. Zdeněk Fleišman vyhlásil 

výsledky dopoledních sportovních soutěží. V minigolfu vyhrála se 41 ranami křimická 

seniorka pí. Ludmila Vavříková, na druhém a třetím místě byli němečtí senioři se shodným 

výsledkem 45 ran Elizabeth a Helmuth Pongradzovi, na čtvrtém místě se umístila pí. 

Jarmila Fialová a páté místo obsadila pí. Kamila Fleišmanová. Věcné ceny  a gratulace 

předávala náměstkyně primátora pí Eva Herinková, starosta obvodu p. Petr Otásek a 

předsedkyně Klubu seniorů Křimice pí Eliška Hladíková. Následovalo vyhodnocení 

nejlepších hráčů v ruských kuželkách – pí. Matějíčková a pétanque, kde zvítězil p. Karel 

Hauer. Poté předal moderátor slovo pí Evě Herinkové, která všechny přítomné přivítala, 

krátce pohovořila a popřála pěknou zábavu. V dalším programu vystoupily Berušky, 

pěvecký sbor 15. ZŠ z Plzně. Děti měly připravených 9 skladeb, v některých skladbách s 

nimi zazpíval sólista jejich sboru Vladimír Topinka. Po jednotlivých skladbách i po 

celkovém vystoupení byly děti odměněny dlouho trvajícím potleskem a opět obdržely z rukou 

pí Evy Herinkové malou sladkou odměnu. V dalším programu opět vystoupila taneční 

skupina Hanka, měla připravené ještě 2 skladby na motivy „Jóžin z bážin“ a „Jódlování“. Z 

Domažlic přijeli i dva mladí dudáci, kteří zazpívali a zahráli na dudy několik skladeb, 

vystoupil kouzelník z Německa. V doprovodném programu byly vystaveny fotografie p. 

Ludvíka Hladíka, výtvory a ukázky děl kroužku šikovných rukou. Na závěr odpoledne 

hrála pro dobrou náladu dechová hudba Oty Hellera. Celému dni přálo letní příjemné počasí, 

bylo slunečno a teplo. Také účast na této akci byla vynikající, hlediště bylo zcela zaplněné 

diváky. A při vystoupení Berušek, kdy byli přítomni i jejich rodiče a doprovod,  bylo mnoho 
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diváků stojících. K dobré pohodě všech diváků zajisté přispělo i občerstvení ve stánku rodiny 

Šedivcových. 
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Na závěr tohoto dne byl promítán film „Šmejdi“. 

 

Pokračování prací na stavbě kruhového objezdu 

V tomto měsíci pokračovaly stavební práce na křižovatce u hotelu YORK. Namísto stávající 

křižovatky zde vyrůstá kruhový objezd upravený pro nadměrné náklady. Dokončením této 

stavby se provoz v našem obvodě stane bezpečnějším a plynulejším. 

 

 

Poplatky pro chovatele domácích mazlíčků – psů 

Závěrem tohoto měsíce by měli občané mít zaplacen roční poplatek za držení psa. Poplatek 

je v různé výši, podle situace, kde je pes chován. Zda v bytu nebo rodinném domku. 

 

 

Životní jubilea 

V měsíci dubnu se životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: pí. Zdeňka Bártová – 93 

let, bytem Plzeňská č.e. 165/133, pí. Eliška Švormová – 92 let, bytem Kozolupská 115/18, 

pí. Jiřina Boublíková – 88 let, bytem K Nádraží 243/10, pí. Jana Mernová – 70 let, bytem 

Průkopníků 421/3. 

V měsíci květnu se životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: pí. Anna Fremrová – 88 

let, bytem Květinová 136/25, p. Ondřej Bacho – 85 let, bytem Plzeňská 559/105, p. 
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Vratislav Egermaier – 70 let, bytem Vejprnická č.e. 55, pí. Růžena Rábová – 80 let, bytem 

Žitná 175/23.  

V měsíci červnu se životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: pí. Růžena Egermaierová 

– 70 let, bytem Vejprnická č.e. 55, pí. Zdeňka Widerlechnerová – 70 let, bytem Průkopníků 

171/22. 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili: p. Marcel Dirn – zemřel 9. 4. 2014, p. Oto Pavličko – zemřel 

18. 4. 204,  p. Ladislav Trnka – zemřel 10. 5. 2014, pí. Jiřina Boublíková – zemřela 13. 5. 

2014, p. Pavel Feřt – zemřel 26. 5. 2014, p. Ivan Nečina – zemřel 4. 6. 2014, p. Jan 

Veitenhansl – zemřel 5. 6. 2014. 

 

 

Počasí ve II. čtvrtletí 

Duben: na začátku měsíce bylo velmi teplo – 15 st. C – 21 st. C. Pak se ochladilo na 8 st. C 

až 11 st. C ve dne, v noci 2 st. C. Vál silný vítr. Nejchladněji bylo 14. a 15. 4. – jen 5 st. C a 

byly dešťové přeháňky. Zbytek měsíce byl opět teplý, ve dne 12 st. C až 21 st. C, v noci 

kolem 7 st. C. 

Květen: zpočátku ve dne teplo do 21 st. C, ale v noci přízemní mrazíky 0 st. C – mínus 1 st. 

C. Další dny bylo chladno, jen 12 až 15 st. C ve dne, v noci 3 st. C. Vál silný vítr, 18. 5. celý 

dne vydatně pršelo. Koncem měsíce bylo teplo 25 – 28 st. C, 27. a 28. 5. přišel silný déšť, na 

Plzeňsku se rozvodnily některé řeky. 

Červen: tropické teploty byly od 9. 6. do 12. 6. – ve dne 32 st. C až 35 st. C, v noci kolem 16 

st. C. Pak se ochladilo ve dne na 19 st. C až 25 st. C, v noci kolem 11 st. C. Foukal silný 

vítr, ale nepršelo až do 25. 6., kdy přišla bouře s vydatným deštěm a větrem. Konec měsíce 

byl příjemně teplý a suchý. 
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Červenec 2014 

 

Závod v agility  

Dne 5. července uspořádala kynologická organizace v Křimicích prázdninový pohár Václava 

v soutěži dovednosti psů. 

 

Úpravy na Chebské ulici 

Začátkem měsíce července byla nově osazena značka „začátek obce“. Umístěna byla až před 

křižovatku s Plzeňskou ulicí. Jedná se o nové značení, které je připravováno se 

zprovozněním Západního okruhu. Tato opatření jsou dána Policií České republiky a jsou 

přípravou na další technická opatření, která budou ještě v srpnu na Chebské.  

 

Fotbalový nábor žáčků 

V úterý 15. července byla první schůzka – trénink nových křimických fotbalistů. Patronát 

nad těmito žáčky převzal bývalý ligový fotbalista p. Ondřej Zapoměl. Trénovat žáčky bude 

p. Vladislav Gren. Na první trénink si zasportovat přišlo cca 20 dětí.  

 

Zámecké slavnosti – Rybářský den 

V sobotu 19. 7. 2014 pokračovaly Zámecké slavnosti 2014 další akcí – Rybářským dnem. 

Pořadatelé určili začátek akce na 14,00 hod., ale již po dvanácté hodině odpolední se 

objevovali první rybáři – soutěžící v rybářském areálu u rest. „U Mže“. Do druhé hodiny 

odpolední se k závodům zaregistrovalo 34 rybáři. Chytalo se na dvě kola s přestávkou na 

občerstvení. Zvítězil rybář, který nachytal v součtu největší délku ryb. Díky počasí bohužel 

ryby příliš nebraly, takže rybáři museli využít všechny své znalosti a dovednosti. V soutěži 

zvítězil a 1. místo obsadil p. Pavel Beran s délkou ryb 94 cm, na druhém místě se umístil p. 

Jiří Havel, který nachytal ryby o celkové délce 63 cm a třetí místo obsadil p. Daniel Štercl s 

celkovou délkou ryb 55 cm. Pro prvních jedenáct soutěžících byly opět ceny s rybářskou 

tématikou.  Po prvním kole závodu byl moderátorem akce p. Zdeňkem Fleišmanem zahájen 

doprovodný program pro děti. Soutěžilo se v jednoduchých disciplínách – pro každé dítě byla 

připravena na závěr sladká odměna. U těchto soutěží bylo ještě atraktivní malování na 



  

44 
 

obličej, kde pí. Krákorová  měla řadu dětských zájemců a malovala ještě dlouho po ukončení 

závodů. Závěr velmi teplého slunečného odpoledne zpestřila živá muzika v podání skupiny 

„Kyseliny“. Ta svoji produkci započala po rybářských závodech a hrála oblíbené skladby k 

poslechu, zpěvu i tanci. I když tančit se začalo až s přibývající tmou. Po celé odpoledne až 

do nočních hodin se o kvalitní občerstvení postaral v kuchyni smíšený tým tvořený kuchaři z 

rest. Hooters v Praze a pí. Uzlovou. O pití, nápoje a drobné občerstvení se již tradičně se 

dvěma místy výčepu postarala nájemkyně rest. „U Mže“. Celé odpoledne až do pozdních 

nočních hodin panovala velmi dobrá nálada, hosté se dobře bavili a i proto hudební produkce 

trvala do nočních hodin. 

 

 

Jedinou stinnou stránkou tohoto večera bylo napadení starosty obvodu p. Petra Otáska na 

cestě z této akce domů. Zhruba v půl jedenácté večer v Květinové ulici jej napadl neznámý 

útočník, údery svalil na zem a následně ještě zkopal. Způsobil zranění, se kterými je starosta 

v pracovní neschopnosti. 

 

Stavba okružní křižovatky 

Práce na budování okruhu na křižovatce u hotelu YORK se v tomto měsíci výrazně 

posunuly ke svému zdárnému konci. K poslednímu dni v tomto měsíci jsou téměř ukončené 
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pozemní práce s výjimkou autobusových zálivů, kde se dokončuje odvodnění. Chodníky pro 

pěší a cyklisty jsou také téměř dohotoveny. Zprovoznění křižovatky se plánuje na 5. 8. 

2014. 

 

 

Práce na úpravách zahrady kolem MŠ 

V průběhu měsíce července pokračovaly práce na kompletní rekonstrukci zahrady kolem 

budovy Mateřské školy v Křimicích. Stavební firma dodržuje harmonogram, práce by měly 

být dokončeny před nástupem nových žáčků. 
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Srpen 2014 

Zájezd KSK do Bavorska 

V sobotu 2. 8. 2014 se uskutečnil zájezd Klubu seniorů Křimice do spřáteleného 

Schwarzhofenu na pozvání místních seniorů. „Účastníci zájezdu“ si naplánovali odjezd 

ráno v 07,30 hod. od nové požární zbrojnice místním minibusem. A protože se jelo za 

hranice do Německa, pro jistotu s sebou měli i překladatele p. Petra Kostnera z organizace 

Totem. Po klidné, ničím nerušené cestě byli senioři přivítáni v prostorách školy v městečku 

Schwarzhofen nejen představiteli klubu seniorů, ale i starostou obce. Po krátkém přivítání 

s přáteli z tohoto městečka senioři byli pozváni starostou obce na odpolední slavnosti 50. 

výročí vzniku části Schwarzhofenu tzv. „Banditen“. Bylo připraveno soutěžní klání ve 

sportu trochu připomínající pétanque, ale hraný uvnitř budovy na jakémkoli povrchu. Po 

sportovním utkání všichni s velkou chutí snědli nabízený oběd a kávu se zákuskem. Byli 

vyhlášeni  tři nejlepší hráči utkání, kde na prvních dvou místech se umístila pí. Vavříková a 

pí. Blasová. Odpoledne byla naplánována prohlídka městečka. Na náměstíčku jsou převážně 

historické objekty. Jedním z nich je původní radnice, dnes sloužící pouze k svatbám a 

výstavám, starosta zde má jen několik hodin týdně otevřenu kancelář, neboť oficiální 

pracoviště úřadu je v nedalekém Neunburgu. Senioři se seznámili  s historií bývalého 

kláštera a mohli si i prohlédnout místní kostelík. Pro všechny bylo zarážející, že objekt 

kostela, který je krásně upravený a vyzdobený je volně přístupný veřejnosti v jakoukoli 

denní hodinu. Ale nejen to, veškerá květinová výzdoba, květiny před domy, ozdobená okna 

převislými petúniemi a nikde náznak vandalství, zloby, závisti. I mezi našimi seniory bylo 

slyšet, tohle tak zkusit v Křimicích, druhý den je vše polámané, zničené. Odpolední slavnosti 

„Banditen“ byl průvod s hudebníky z historického náměstí do nové čtvrti, která je tak 

nazývána. Zde byl postaven velký stan, pití, jídla, zákusků a všeho co oko i žaludek snesl. 

Zde seniory velmi vřele ještě jednou přivítal starosta Schwarzhofenu a pozval je ke stolu 

jako jeho hosty. Zde se zdrželi jen krátkou dobu, ze slušnosti poděkovali za pozvání a díky 

dalšímu připravenému programu odešli. Byl před nimi výlet do nedalekého Neunburgu, kde 

se konaly středověké slavnosti.  Zde byla vidět šermířská klání, ruční výrobky, výcvik 

dravého ptactva, kejklíři a mnoho a mnoho rytířů. Stany postavené ve středověkém stylu, 

ohniště, na kterém se vařilo jídlo. A všude prodejní stánky, kde se mohly zakoupit suvenýry 

a výrobky připomínající tuto dobu. Celé slavnosti byly umístěné v městském parku, kde jsou i 

vodní plochy, takže zde, v tomto slunečném dni, bylo možno najít i trochu stínu pod stromy, 

případně se zchladit v tekoucí vodě. Po prohlídce se rozloučili s německými seniory, kteří nás 

provázeli i na těchto slavnostech a s mnoha dojmy a zážitky z dnešního dne odjeli do 

Křimic. Autobusem jako řidič jel kronikář p. Pavel Novotný, který pořídil bohatou 

fotodokumentaci. 
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Dokončení stavby kruhové křižovatky 

V pondělí 4. 8. ve večerních hodinách byla zprovozněna pro všechna auta kruhová 

křižovatka u hotelu YORK. Stavba bude dále pokračovat autobusovými zastávkami, ale 

pro zklidnění dopravy v ulicích Křimic byla již pro dopravu otevřena. Dále budou všechny 

silnice vedoucí do Křimic odfrézovány a následně položen nový asfaltový povrch. 

 

Úpravy silničního povrchu v okolí obce 

Po zprovoznění okružní křižovatky pokračovaly další práce všemi směry. Byla odfrézována 

většina povrchu Chebské ulice (až ke Skvrňanům). V pondělí 11. Srpna začali následné 

stavební úpravy, mimo jiné nově zřízené místo na přecházení u Keramiky Soukup.  

V neděli 10. srpna byla odfrézována Prvomájová ulice od okružní křižovatky až 

k viaduktu. Výběrové řízení na tuto činnost vyhrála stavební firma DYBS, která má sídlo 

v Křimicích. Ta také během jednoho týdne provedla kompletní rekonstrukci povrchu, včetně 

položení nového asfaltového povrchu. 
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Všechny stavební práce jsou prováděny za provozu. V případě uzavření jednoho jízdního 

pruhu je druhý regulován a vozidla projíždějí kyvadlově. 

 

 

Zámecké slavnosti – Neckyáda 2014 

V sobotu 16. 8. 2014 byla uskutečněna další akce pod záštitou Zámeckých slavností 2014 – 

Neckyáda. Začátek akce byl naplánován na 14,00 hodin. Ale již po 13 hodině odpolední se 

netradiční plavidla začala objevovat na startu pod Malesickým jezem a bylo se opět na co 

dívat. Celkem startovalo 11 plavidel za nepříjemného studeného deště, který naštěstí neměl 

dlouhého trvání. Start byl zahájen signálem, který vyhlásil moderátor celé akce p. Zdeněk 

Fleišman. Ten později na křimickém jezu při přenášení každé plavidlo představil a přednesl 

krátkou vtipnou básničku na jeho posádku. Při přenášení se posádky navzájem mezi sebou 

hodnotili jako odborná porota a z jejich hodnocení byly vyhlášeny výsledky. Samozřejmě ani 

diváci nepřišli o své hlasování. Byla vyhlášena i divácká soutěž, takže všichni mohli po 

celou trasu tohoto závodu hlasovat. Po opětovném spuštění plavidel na vodu všichni v 

poklidu pokračovali pod křimické mosty, kde byl cíl soutěže. Samozřejmě se muselo dojet na 

soutok a po slepém rameni se vrátit a vyzvednout plavidlo z vody. I zde si diváci mohli 

prohlédnout všechna netradiční plavidla, některá velmi vtipná a do nejmenších podrobností 

 zdařile zpracovaná. Bylo ukončeno hlasování a porota začala sčítat hlasy k jednotlivým 

plavidlům: Formule 1, Mniši na Mži, Švihák lázeňský, Pavouci na Mži, Velorex, Zlatíčko, 

Mimozemšťané, King Kong na Mži, Piráti z Horničky, Starý strašák do zelí a Pankáči na 

Mži. Po sečtení hlasů byly vyhlášeny výsledky. Předávání cen se ujala náměstkyně 

primátora Plzně pí. Eva Herinková, starosta Křimic p. Petr Otásek a samozřejmě ředitelé 

závodu pánové Štorkán a Steiner. Ještě před samotnými výsledky došlo k ocenění 

nejmladšího účastníka závodu Víta Krákory a nejstaršího účastníka Miroslava Šleise, který 

se při vyhodnocení umístil na krásném jedenáctém místě se svým plavidlem Starý strašák do 

zelí. Před ním na 10. místě se umístili Pankáči na Mži, na 9. místě Zlatíčko, na 8. místě 

Pavouci na Mži, na 7. místě Mniši na Mži, na 6. místě Formule 1, na 5. místě 
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Mimozemšťani, na 4. místě Švihák lázeňský, na 3. místě Piráti z Horničky, na 2. místě 

Velorex a vítězem jak odborné poroty, tak divácké ceny se stalo plavidlo King Kong na Mži. 

Každý závodník – účastník této akce obdržel věcnou cenu a diplom, na prvních pěti místech 

i pamětní pohár. Za hodnotné ceny a zdárný průběh akce je potřeba poděkovat nejen 

pořadatelům z řad členů MO ČRS, ale i četným sponzorům, kteří menšími i většími částkami 

přispěli k uspořádání této akce. Po dojezdu plavidel byly na ostrůvku v rybářském areálu 

připraveny různé doprovodné soutěže pro děti. Velkým lákadlem byla soutěž „Chyť si svého 

kapříka“, kde se zájemci v rámci ankety mohli přihlásit do rybářského kroužku, který bude 

mít od září novou koncepci. Dále zde bylo velmi oblíbené malování na obličej a další 4 

sportovní hry. Bylo vidět, že tento doprovodný program zaujal nejen děti, ale i jejich rodiče. 

V průběhu odpoledne k poslechu a tanci hrála tradičně skupina Kyseliny. O občerstvení v 

rybářské kuchyni se opět postarali nám již známí kuchaři z rest. Hooters a o pití se se dvěma 

výčepy a stanovištěm na „veselé kalíšky“ postarala obsluha rest. U Mže. A protože 

odpoledne se počasí umoudřilo a bylo i příjemné teplé letní počasí, zábava nabírala obrátek. 

Poslední hosté odcházeli z akce v pozdních nočních hodinách. 
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Změna v autobusové dopravě – linka č. 35 

Ve středu 20. 8. od prvního ranního spoje se MHD linka č. 35 vrací na svou původní trasu. 

Opět bude mít konečnou u rest. U Vadlejchů. 

 

Úroda letošního roku 

Letošní úroda na polích slibuje velké výnosy nejen v obilí. Urodily se i brambory a řepka. 

V tomto měsíci probíhá sklizeň obilí. V zahrádkách občanů se sklízí letní i první podzimní 

ovoce.  

Díky každoročně vyhlašované soutěži o nejlepší výzdobu oken a zahrádek je při 

procházkách ulicemi vidět mnoho krásně rozkvetlých květin. Občané mají svá okna krásně 

vyzdobená rozkvetlými truhlíky a květinami se pestří i záhonky v zahrádkách.  

 

Křimický zpravodaj 

V posledním srpnovém týdnu roznesli členové Klubu seniorů Křimice do každé domácnosti 

nové číslo Křimického zpravodaje (ročník VIII, číslo 4). Starosta obvodu zde seznamuje 

převážně s akcemi, které budou v nejbližším příštím období realizovány. Zpravodaj byl 

založen jako příloha ke kronice. 

 

Zámecké slavnosti – foxinterier rally 

Dne 30. 8. pokračovaly Zámecké slavnosti “foxinterier rallye“. Ve skutečnosti to byla 

výstava historických aut a motocyklů, konaná již třetím rokem v zámeckém parku. Letošní 

rok byla výstava spojená s okružní jízdou všech vozidel. Trasa byla ujednána: Křímice – 

Západní okruh – Pňovany – Luhov – Město Touškov – Křimice. V Luhově byla pro 

účastníky připravena prohlídka výstavy jízdních kol na zámku v rámci plánované 30 

minutové přestávky. Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Plzeňského kraje p. Václav 

Šlajs. Dalším významným hostem byl ředitel FN v Plzni p. Václav Šimánek. Po absolvování 

okruhu se vozidla seřadila v zámecké zahradě dle startovních čísel (dle roku výroby) a 

odpoledne od 14,00 hod. si občané mohli vozidla prohlédnout. Na podiu příjemnou 

atmosféru slunečního odpoledne dokreslovala hudba skupiny Bobelin, kterou křimičtí občané 
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velmi dobře znají. V podvečer následovalo vyhodnocení, hlasovalo 164 diváků, ceny 

předával hejtman a předseda „Veterán auto klubu“ pan Pavel Fiala. Nejhezčím motocyklem 

byla JAWA 350 rikša z roku 1952, nejhezčím autem byl vyhlášení JAGUAR z roku 1968. 

Nejstarší motocykl byl ITAR z roku 1924 a nejstarší vozidlo na této přehlídce byl 

CHANDLER z roku 1919. 

 

 

V rámci odpoledne byly Plzeňskou aliancí ve spolupráci s majitelem zámku v Křimicích p. 

Lobkowiczem umožněny volné prohlídky vnitřních prostor zámku. Prohlídky byly započaty 

14,00 hodinou, chodilo se po 20 členných skupinách a zájem byl takový, že poslední skupina 

uzavírající prohlídky v 18,00 hod čítala 70 zájemců. V prostorách zámku byl doprovodný 

program vytvářený divadelním spolkem Jezírko. 
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Září 2014 

 

První školní den 

V tento den usedlo do lavic 1. třídy odloučeného pracoviště 15. ZŠ v Křimicích nejvíce 

prvňáčků za poslední roky. Rekordní počet 26 nových žáků ZŠ doprovodilo na první cestě 

mnoho rodičů, prarodičů a příbuzných, takže třída, ve které žáčci zahajovali školní rok, byla 

zaplněna do posledního místa. Žáčky přivítala zástupkyně ředitelky 15. ZŠ pí. Čechová, k 

dětem i rodičům promluvil starosta obvodu Plzeň 5 – Křimice p. Otásek a spolu s 

místostarostkou pí. Wagnerovou rozdali dětem dárky – balíčky s obsahem, který děti budou 

potřebovat ve školních lavicích. 

V MŠ Křimice první den bylo také veselo. Třída „Cvrčků“ pro nejmenší s kapacitou 24 míst 

byla plně obsazena a děti si po příchodu do školky začaly hrát s připravenými hračkami. 

Paní učitelky se jich vlídně ujaly a některé slzičky byly rychle zapomenuté a tváře všech 

rozzářila spokojenost a veselost. 

 Tento první den jel historicky prvně školní autobus po nové trase, kterou se podařilo 

domluvit s Dopravními podniky Plzeň. Ranní autobus linky č. 37 odjíždějící z Křimic v 

07,24 hod. má trasu Křimice – Macháčkova ul. a vozí děti na 2. stupeň přímo před 15. a 33. 

ZŠ v Plzni – Skvrňanech.  Rodičům se hodně uleví od starostí, neboť děti nemusí 

přestupovat a vmačkávat se do přeplněných tramvají při přestupu v předních Skvrňanech. 

Tento autobus bude mít opačnou trasu odpoledne ve 14,10 hod. odjezd z Macháčkovy ul. 
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Dokončení stavby kruhové křižovatky 

Od 1. září byly zprovozněny zastávky MHD na ulici Chebská (linka č. 41 a 56). Zálivy po 

technologické přestávce na vytvrdnutí betonu tím byly zprovozněny i pro autobusovou 

dopravu ČSAD. Byly již dokončeny všechny povrchové úpravy asfaltu, nyní již zbývá jen 

dokreslit vodorovné dopravní značení. 

 

Rekonstrukce fotbalového hřiště 

Začátkem měsíce září 2014 byla započata velká rekonstrukce obou fotbalových hřišť 

místního Sokola Křimice. Výbor Sokola, oddíl kopané dostal dotaci z celostátního 

fotbalového svazu ve výši 4 miliónů korun a částečně přispěli i drobní sponzoři, takže se 

bude opravovat a modernizovat i zázemí (šatny, sprchy, toalety, a okolí hřiště). 
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Jubilanti v zasedací síni 

Dne 3. 9. byli pozváni jubilanti tohoto čtvrtletí do zasedací síně ÚMO Plzeň 5 – Křimice. 

Pozvání přijalo celkem 6 seniorů, někteří další se omluvili. Jako tradičně bylo připraveno 

malé občerstvení. Seniorům poblahopřál k jejich životnímu výročí starosta obvodu pan Petr 

Otásek a předsedkyně KSK paní Eliška Hladíková. Poté se rozproudila příjemná přátelská 

beseda. Při odchodu dámy dostaly kytičku a pánové láhev. 

 

 

Sponzorský dar šipkařům 

Dne 5. 9. převzali z rukou starosty obvodu p. Petra Otáska zástupci oddílu šipkařů „Úlet“ 

pí . Markéta Fleišmanová a p. Zdeněk Fleišman st. polokošile. Ty byly pořízeny z peněz od 

MO, neboť na posledním zasedání zastupitelů bylo schváleno rozdělení dotací spolkům a 

sdružení. V případě Úletu se jednalo o přidělení částky Kč 10 000,-. Na polokošilích je na 

rukávech potisk log sponzorů – Keramika Soukup a Foxinterier, na zádech je velké logo 

Úletu. 
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Zámecké slavnosti – slámování 2014 

V sobotu 6. 9. pokračovaly křimické Zámecké slavnosti další plánovanou akcí – 

SLÁMOVÁNÍM. Začátek této akce byl naplánován netradičně již na 13 hodinu, kdy se 

pomalu začali objevovat první návštěvníci. Hlavním pořadatelem, p. Martinem Moravcem, 

bylo připraveno vše potřebné. Dráty o různé síle, štípací i kombinované kleště, motouzy a 

samozřejmě zde bylo i několik pomocníků, kteří rádi pomohli příchozím. Ti nejprve museli z 

drátu vytvořit kostru svého nového výrobku a posléze u balíku slámy ji obalit slámou a 

ovázat motouzem. Kolem 15 hodiny zde bylo vidět při práci velké množství pracovníků, od 

malých dětí až po jejich babičky. Kdo měl šikovné ruce pomáhal. A bylo vidět různé výrobky, 

složité i jednoduché konstrukce z drátu byly postupně obalovány slámou. Příjemné 

odpoledne mohli návštěvníci ale využít i poslechem country hudby. V doprovodném 

programu se postupně vystřídalo několik skupin ( Plešbend,  Contoury Pocket a Sešlost 

Wjekem), jejichž muzikanti postupně přicházeli, aby předvedli své umění. Každá z kapel 

byla odměněna při ukončení své produkce potleskem z řad poslouchajících. Tento den 

zajišťovala občerstvení až do pozdních večerních hodin rodina Flaksových. Škoda jen, že 

odpoledne kolem 16 hodiny se spustil déšť, který přinutil všechny návštěvníky této akce se 

schovat pod všechny možné přístřešky. A nejen to, déšť trvající cca půl hodiny tuto akci 

téměř rozpustil. Vše bylo mokré, takže mnoho diváků a hostů dalo přednost odchodu do 

svých domovů. 

Všechny slámové výrobky, které prozatím zůstaly v zámecké zahradě byly vystaveny před 

podiem. A tak si je návštěvníci večerního promítání filmu Babovřesky 2 mohli v klidu 

prohlédnout. Některé z nich budou dále vystaveny v zámecké zahradě. A co se týká 

večerního promítání, i přes nestálost počasí přišlo na tuto komedii od Zdenka Trošky přes sto 

diváků, takže hlediště bylo zcela zaplněné. 

 



  

56 
 

 

 

Vyhodnocení soutěže o nejlepší květinovou výzdobu 

Vyhodnocení bylo provedeno za účasti představitelů města Plzně, kteří přijali pozvání na 

Zámecké slavnosti – slámování. Pozvání přijal primátor města Plzeň p. Martin Baxa s 

tajemnicí pí. Dagmar Škubalovou a náměstkyně primátora pí. Eva Herinková. Představitelé 

města Plzně společně se starostou obvodu p. Petrem Otáskem odpoledne předali ceny 

vítězům soutěže o nejlepší květinovou výzdobu oken a balkonů. Na třetím místě byla 

vyhodnocena pí. Šteflová (nebyla přítomna, cenu v zastoupení převzal p. Černý). Druhé 

místo stejně jako v minulém roce získala pí. Krkošková a na prvním místě a putovní pohár 

převzala pí. Ryplová. Výherci z rukou primátora dostali krásnou květinu, od pí. náměstkyně 

dárkovou tašku a z rukou sponzora pí. Jamrichové dárkový poukaz na odběr zboží. 

 

 

Slavnostní otevření Západní okruhu 

Po dvou letech stavby byla v úterý 9. 9. v 11:15 slavnostně přestřižena páska a první část 

stavby okruhu byla uvedena do provozu. Nová silnice tak spojila průmyslovou a nákupní 

zónu Borská pole s Křimicemi. Trasa nyní měří 2,1 km  namísto 6 km dřívější trasy přes 

západní část Plzně. Pro občany obvodu Křimice se výrazně usnadnila i doprava do obvodu 
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Skvrňany (již zde jezdí od 1. 9. školní autobus) a občané tím mají výrazně zkrácenu cestu do 

nákupních center. 

 

 

 

Zájezd Klubu seniorů Křimice do Holýšova 

Dne 9. 9. se zúčastnili členové KSK „Setkání seniorů v regionu“ ve velkém sále Kulturní ho 

domu v Holýšově. Program byl pro přátele hlavně dechové muziky, neboť zde bylo 

vystoupení Zlaty Kráčmerové se skupinou Amátovka. Jako hosté ještě vystoupila skupina 

Šrumec. Hosté zaplnili všechna místa v sále a po úvodních dvou skladbách byl plný i taneční 

parket. Zábava byla veselá, příjemnou atmosféru vytvářela zejména propagátorka této akce 

– Zlata Kráčmerová. Odjezd domů do Křimic byl krátce před devátou hodinou večerní. 

Všichni křimičtí senioři byli spokojeni se zábavou i s dopravou. 
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Výlet Klubu seniorů do Příbrami 

Dne 11. 9. si uspořádali členové KSK zájezd do Příbrami a okolí. Kromě barokního chrámu 

Panny Marie na Svaté Hoře si prohlédli i zámeček Vysoká a jezírko, kam jezdil Antonín 

Dvořák. Přírodní scenerie kolem jezírka inspirovala skladatele ke zkomponování slavné 

opery Rusalka. 

 

Zámecké slavnosti – Amátovka Stříbro, promítání 

V sobotu 13. 9. odpoledne v rámci Zámeckých slavností se konalo zábavné posezení 

s dechovou kapelou Amátovka Stříbro a zpěváky Zlatou Kráčmerovou a Pavlem Andělem. 

Spolu s kapelou Amátovka si s chutí zahrál na trubku i organizátor a sponzor této akce p. 

Jan Jamrich. Škoda je, že přišlo necelých šedesát posluchačů, neboť kapela opět hrála 

naplno, jak před vyprodaným sálem. Na toto odpoledne byly hlášené přeháňky, přesto bylo 

po celou dobu vystoupení příjemné počasí a lehký déšť začal až v pět odpoledne při ukončení 

hudební produkce. 
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Večer byl promítnut film „Líbáš jako ďábel“ od Marie Poledňákové.¨ 

 

První zápas šipkařů „Úlet“ 

V neděli 14. 9. se konal první zápas této šipkařské sezóny. Domácí tým Úletu přivítalo ve 

svém domovském prostředí tým Sport Darts 22 Plzeň se kterým tento den prohráli 8 : 10. 

Do nové sezóny tým Úletu nastoupil v nových dresech, které převzali z rukou starosty 

obvodu p. Petra Otáska 5. 9.  

Do této sezóny má klub i nové složení představitelů. Na valné hromadě byla předsedkyní 

klubu zvolena Markéta Fleišmanová a vedoucím družstva Jaromír Belšán.  

 

První schůzka rybářského kroužku „Mladé vydry“ 

V pondělí 15. 9. byl zahájen rybářský kroužek. Pro tuto sezónu jej zaštitili jako vedoucí p. 

Josef Volena a pí. Alena Soukupová. Na první schůzce se do kroužku zapsalo celkem 14 

dětí a již na prvním setkání se dozvěděli, jaká bude činnost kroužku, jaké akce jsou 

plánované, jaké výlety a již tento den si mohly děti chytit svého prvního kapříka. Účelem 

kroužku není jen seznámit děti s rybolovnou technikou, ale i to, jak se v přírodě chovat, jak 

pozorovat dění kolem sebe. 
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Soutěž nejlepší starosta / primátor 2010-2014 

Soutěž „Nejlepší starosta / primátor 2010-2014“ uspořádal pod záštitou prezidenta 

republiky Miloše Zemana poprvé v historii Svaz měst a obcí ČR. S cílem: vybrat starosty a 

primátory, kteří se v letech 2010-2014 nejvíc zasloužili o rozvoj svého města či obce, zlepšili 

jejich zázemí, infrastrukturu, životní prostředí, podmínky pro podnikání či informovanost 

občanů, a přispěli tak ke zvýšení kvality života obyvatel České republiky. Do soutěže se 

přihlásilo nebo bylo nominováno na tři sta lidí. Ve dvou kolech je hodnotila odborná porota 

tvořená ze zástupců státní správy, akademické sféry i soukromého sektoru. Posuzovala 

jejich osobní přínos pro město či obec, přístup k funkci starosty či primátora a rovněž 

výsledky jejich činnosti. Do finálových bojů  bylo vybráno šedesát z nich. Porota posléze 

vyhodnotila vždy nejlepšího v daném kraji. V plzeňském kraji byl  vyhodnocen a krásnou 

cenu od sklárny Moser z rukou prezidenta Miloše Zemana převzal starosta Blovic Jan 

Poduška. Pro Křimice je velkým vyznamenáním, že ve finálovém klání,  mezi šedesáti 

nejlepšími z celé republiky, byl také náš starosta pan Petr Otásek. Z celé Plzně 

byl oceněn jako jediný.   

 

Punťa Cup 2014 

V sobotu 20. 9. 2014 uspořádali členové kynologického klubu tradiční soutěž „Punťa Cup 

2014″. Majitelé psích miláčků se scházeli již od brzkého rána, přestože vlastní soutěž byla 

zahájena úderem 10,00 hod. Po zaregistrování byli pejsci roztříděni do tří kategorií: velká 

plemena, malá plemena a kříženci. Mimo těchto kategorií byla ještě vyhlášena soutěž o psího 

šikulu a divácká soutěž o sympaťáka roku. Soutěž probíhala dvoukolově, kdy na druhé kolo 

byla změněna pětičlená porota a byla tak co největší objektivita hodnocení. Po ukončení 

soutěží proběhla ukázka zadržení pachatele služebním psem a bohužel od této doby, krátce 

před koncem celého velmi zdařilého dopoledne, začalo pršet. Vyhlašování výsledků vedoucím 

soutěže a předsedou kynologického klubu p. Václavem Vůchou probíhalo i za prudkého 

deště, přesto všichni měli úsměv na rtech. Pro všechny účastníky soutěže byly připraveny 

diplomy a drobné dárky, vítězové na stupních vítězů obdrželi poháry a věcné dárky. V 

kategorii velkých plemen zvítězila Patricia Beran s pejskem Amy, na druhém místě 

Dominica Slavotínková s pejskem Kofolou a třetí místo obsadila Alice Bóriková s pejskem 

Tracy. V kategorii malých plemen zvítězila Monika Winkelhoferová s pejskem Aronem, na 

druhém místech Michaela Machulková s pejskem Kubíkem a třetí místo obsadil Michal 

Matějka s pejskem Connie. V kategorii kříženců zvítězila Dana Šejbová s pejskem Annie na 

druhém místě Veronika Hamhalterová s pejskem Safirou a třetí místo obsadila Lucie Kulata 

s pejskem Dafy.  
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Zámecké slavnosti 2014 – pouť 

Ve dnech 19. – 21. 9. se uskutečnila poslední akce letošních Zámeckých slavností 2014 – 

pouť, tradičně pořádaná firmou Lagron. Pouťové atrakce se prvně roztočily v pátek 

dopoledne pro místní děti z mateřské školy, které tuto zábavu si velmi užily a co 

nejdůležitější, každoročně je toto svezení pořádáno zdarma. V sobotu proběhla tradiční 

soutěž o nejlepší pouťový koláč, kdy pořadatelem byla rest. U Mže a místní rybáři. 

Vyhodnocení soutěže bylo na pouťové zábavě, kdy k tanci a poslechu hrála skupina „Víla 

Análka“. Celkem bylo osm soutěžních pouťových koláčů. Pro hlavní výhru si došel a soutěž 

vyhrál p. Antonín Danihilík. Ani ostatní soutěžící nepřišli zkrátka, každý byl za svůj 

výtvor odměněn malým dárkem. Škoda jen, že v sobotu nebylo nejlepší počasí na venkovní 

zábavu, a tak ani hostů na taneční pouťové zábavě nebylo mnoho. Musím ale ocenit snahu 

pořadatelů, kteří zajistili stany nejen pro sedící diváky, ale i pro tanečníky. Na pouťových 

atrakcích bylo živo jen pokud bylo příjemné počasí. Při dešti se návštěvníci jako zázrakem 

ztratili, rozešli se do svých domovů. V neděli ve večerních hodinách již byly atrakce sklízeny 

a převáženy na další místo. 
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Výlov rybníka Trubecký (Vochov) 

V sobotu 27. 9. se konal první výlov v režii rybářů MO ČRS Křimice. Rybník Trubecký 

nebyl v minulém roce loven a tak rybáři s napětím čekali na výsledky své práce. Již po osmé 

hodině ranní se rybáři scházeli na hrázi rybníka a vlastní odlov ryb byl o hodinku později po 

úplném vypuštění vody. Rybáři tuto činnost konají několikrát do roka a tak přesně každý ví, 

co má dělat. Proto práce rychle ubíhala a i přihlížející diváci, kterých i díky rodičům dítek 

z rybářského kroužku bylo nebývale mnoho. Všechny ryby byly zváženy a následně 

rozvezeny do revíru místní organizace jak lovných, tak chovných. Hospodář organizace po 

sečtení výsledků byl s přírůstkem ryb velmi spokojen. Přihlížející diváci a zájemci o dobou 

českou rybu si mohli v průběhu výlovu zakoupit kapra za jednotnou cenu Kč 150,-. 
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Vítání občánků 

V sobotu 27. 9. 2014 od 15,00 hod. byli pozváni rodiče s malými dětmi do zasedací síně 

ÚMO Plzeň 5 – Křimice na vítání občánků. Pozvání přijalo 9 rodin, které na akci 

doprovodili další rodinní příslušníci. Všechny přítomné přivítala místostarostka obvodu paní 

Marcela Wagnerová. Poté se ujal slova starosta obvodu pan Petr Otásek, který malé 

občánky přivítal v našem obvodě. Rodiče po podpisu do pamětní knihy obdrželi pamětní list, 

dárek v podobě zlatého přívěšku s iniciálou jména dítěte a každá maminka růžičku. Po 

slavnostním obřadu někteří využili možnosti se na památku vyfotit, s tím, že veškeré 

fotografie budou k vyzvednutí na datovém nosiči na obvodním úřadu. 
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Životní jubilea 

V měsíci červenci se životního jubilea dožili tito naši občané: pí. Mária Ballová – 80 let, 

bytem Prvomájová 100/21, pí. Oldřiška Kriesmanová – 93 let, bytem Vochovská 117/18, pí. 

Františka Trunečková – 85 let, bytem Květinová 129/12, p. Miloslav Justra – 86 let, bytem 

Vochovská 277/2, pí. Jarmila Švehlová – 95 let, bytem Květinová 214/5, pí. Marta Červená 

– 70 let, bytem Prvomájová 87/41. 

V měsíci srpnu se životního jubilea dožili tito naši občané: pí. Blažena Nikolová – 80 let, 

bytem Průkopníků 421/3, pí. Zdeňka Martínková – 87 let, bytem Kozolupská 244/3, pí. 

Růžena Hradecká – 70 let, bytem Prvomájová 273/87, pí. Věra Amblerová – 75 let, bytem 

Květinová 188/20. 

V měsíci září se životního jubilea dožili tito naši občané: p. Jaroslav Ráb – 90 let, bytem 

Žitná 175/23, p. Václav Richter – 70 let, bytem Květinová 270/11. 

 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili: p. Radek Kodl – zemřel 17. 7. 2014, p. Radek Maléř – zemřel 

30. 7. 2014, p. Jiří Ptáček – zemřel 30. 7. 2014p. Václav Mudra – zemřel 8. 9. 2014 a pí. 

Vlasta Kohoutová – zemřel 10. 9. 2014 

 

Počasí ve III. čtvrtletí 

Červenec: bylo velmi teplo, od 27 st. C do 31 st. C ve dne, v noci 16 st. C až 18 st. C. 8. 7. 

večer přišel velmi silný déšť s větrem a následující dny se ochladilo. Další dny byly opět 

vysoké letní teploty, občas přeháňky a bouřky. 

Srpen: Celkově teplý letní měsíc, ve dne 25 st. C až 30 st. C, v noci kolem 18 st. C. 2. 8. 

přišla silná bouřka s vydatným deštěm a větrem. V dalších  dnech bylo opět teplo až 18. 8. se 

ochladilo ve dne na 17 st. C až 20 st. C, v noci kolem 10 st. C. 26. 8. celý den pršelo, v noci 

na 27. 8. byl déšť velmi vydatný. Bylo přitom teplo. 
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Září: začátkem měsíce bylo ve dne jen 16 st. C až 19 st. C, v noci kolem 11 st. C. Další dny 

byly teplejší od 22 st. C do 25 st. C, v noci 11 st. C až 14 st. C. V těchto dnech bylo tzv. babí 

léto. 6. 9. a 7. 9. vydatně pršelo a v dalších dnech byly ranní mlhy. Denní teploty byly od 20 

st. C do 25 st. C, v noci 12 st. C. Velmi chladný den bylo 20. 9., kdy ráno byla teplota jen 7 

st. C. 
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Říjen 2014 

 

15. ročník soutěže mladých hasičů 

V sobotu 4. 10. uspořádal  Sbor dobrovolných hasičů Plzeň 5 Křimice 15. ročník dětské 

křimické hasičské soutěže. Soutěžilo se v kategoriích mladších a starších žáků. Do soutěže se 

přihlásilo celkem 28 čtyřčlenných hlídek a 1 hlídka přípravky mimo soutěž. Pro jednotlivé 

hlídky 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 každá hlídka byla odměněna malým dárkem. První tři hlídky obou 

kategorií byly oceněny krásným dortem. V mladších žácích se na prvním místě umístil 

Božkov A, v starších žácích se na prvním místě umístila hlídka Litic. Soutěž v přetahované 

vyhrálo družstvo z Hradiště a vybojovalo hlávku křimického zelí. Vítězům a všem 

soutěžícím poblahopřáli k výkonům náměstkyně primátora města Plzně paní Eva Herinková 

a starosta Křimic pan Petr Otásek. Soutěž byla výborně připravena a zdárný průběh 

podpořilo i příjemné podzimní počasí. Družstva mladých hasičů ukázala svá umění a slíbila 

účast na dalším ročníku soutěže mladých hasičů. 

Výlov rybníka v Malesicích Dravý I. 

V sobotu 4. 10. od ranních hodin proběhl výlov rybníka v Malesicích s názvem Dravý I., 

který je v hospodářství MO ČRS Křimice. Výlovu přihlíželo i větší množství diváků, a i 

brigádníků – rybářů bylo dostatek. Proto výlov probíhal ve svižném tempu a po vytřídění a 

zvážení všech ryb si mohli rybáři říci, že i na tomto rybníku hospodařili se ziskem. Bylo 

vyloveno kolem 16 metrických centů ryb, převážně klasické české ryby – kapra. Část ryb byla 

opět nasazena do lovných revírů a malé ryby převezeny do chovného rybníka. 
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Akce knihovny – výlet po Západním okruhu 

V neděli 5. 10. uspořádala knihovnice pí. Václava Kučerová krátký podzimní výlet po 

stezce podél Západního okruhu. V průběhu vycházky si účastníci opekli špekáček nedaleko 

nového mostu přes Vejprnickou silnici. Tato vycházka byla i naučná neboť si výletníci 

připomněli narození cestovatele Emila Holuba (7.10.1847). Vycházce přálo krásné podzimní 

slunečné počasí. 

 

Setkání seniorů se starostou 

Ve čtvrtek 9. 10. pozvali zástupci MO křimické seniory do zasedací síně. Na pořadu byla 

pravidelná beseda starosty s členy klubu a samozřejmě zábavné odpoledne. Po úvodním 

slovu a přivítání všech přítomných starostou p. Otáskem se ujala krátce slova náměstkyně 

primátora města Plzeň pí. Eva Herinková, která poděkovala všem za jejich aktivitu a 

spolupráci s obvodem. Krátkým příspěvkem na úvod programu se představil i p. Václav 

Šimánek – kandidát do senátu ČR. Před hlavním programem ještě předsedkyně klubu pí. 

Hladíková seznámila seniory s akcemi na příští období a vyzvala všechny k velké účasti. 

Další program odpoledne vyplnil p. Pospíšil s manželkou hrou na harmoniku a zpěvem. Ze 

začátku si návštěvníci pobrukovali a za chvíli byl již „taneční parket“ plný. Křimičtí senioři 

jsou aktivní a pokud je to jen trochu možné rádi tancují. Zábavné odpoledne, při kterém see 

podávalo drobné občerstvení, končilo krátce před 18 hodinou, kdy se hosté rozcházeli do 

svých domovů. 
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Komunální volby, volby do senátu ČR 

Ve dnech 10. a 11. proběhly v ČR komunální volby a v některých částech regionů také volby 

senátní. V našem obvodě ve volbách do místního zastupitelstva byly občanům předloženy tři 

kandidátky: Sdružení občanů Křimic, Občané-Patrioti, Plzeňská aliance s podporou TOP 

09. Byl ustaven jeden volební obvod a v něm volební komise s předsedkyní pí. Melicharovou, 

zapisovatelkou pí. Seifertovou a členy: pí.. Hladíková, pí. Mojžíšová-Bělová, pí. Štěpánová, 

p. Lejsek a p. Meiner. V našem obvodě přišlo k volebním urnám cca 52 % volících občanů. 

Po spočtení hlasů nejvíce obdržela kandidátka Plzeňské aliance a to 3568 hlasů (v přepočtu 

6 mandátů), na druhém místě skončila kandidátka Sdružení občanů Křimic s výsledkem 

2642 hlasy (4 mandáty) a na třetím místě skončila kandidátka Občané-Patrioti 

s 1071hlasem (1 mandát). Volební výsledky jsou přílohou kroniky. 

 

Křimický běh pro zdraví 

V neděli 12. 10. vranních hodinách se konal nultý ročník „Křimického běhu“ pro zdraví. 

Organizátorem běhu byl MO Plzeň 5 – Křimice s firmou CORTUSA GROUP s.r.o. Závod 

byl určen pro děti ve věku od 3 do 15 let, kdy děti byly dle svého věku rozděleny dvou 
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kategorií. Věk 3-10 let a 10-15 let, mladší kategorie běžela 1 km, starší běžela 2 km. 

Prezence a start byl v prostorách MŠ Křimice, kde byl i cíl běhu. Všichni dětští účastníci 

obdrželi drobné dárky, v kategoriích nejlepší tři obdrželi diplom a upomínkové předměty, 

které předával starosta obvodu p. Otásek spolu s místostarostkou pí. Wagnerovou. 

 

 

Vycházka seniorů okolo Chrástu 

Ve čtvrtek 16. 10. uspořádali členové Klubu seniorů Křimice vycházku do okolí Chrástu. Do 

Chrástu se nechali odvézt minibusem. Trasa byla Chrást, Nová Huť, Dýšina, okolo řeky a 

zpět. Po procházce uvítali dobré občerstvení v cukrárně v Chrástu a následně odjeli domů. 

Vycházce přálo počasí, bylo slunečno, škoda jen, že den předtím pršelo a cestičky byly mokré. 

 

Volby do senátu II. kolo 

Ve dnech 17. a 18. 10. proběhlo 2 kolo voleb do senátu ČR. Volební komise byla ve stejném 

složení jako u komunálních voleb v minulém týdnu. Tyto volby se nesetkaly se zájmem 

voličů, k volební urně přišlo necelých 20 % oprávněných voličů. V našem obvodě zvítězil a 

do senátu byl zvolen starosta Plzeň 2 p. Aschenbrenner. 

 

Slavnosti zelí 

Ve dnech 18. a 19. 10. uspořádala firma Lobkowicz s.r.o. Slavnosti zelí. Byla pozvána 

společnost Janák Bros s.r.o., provozovatel restaurací PI.JEZ.PI a Potrefená husa, aby 

v průběhu těchto slavností jejich kuchaři připravovali občerstvení pro návštěvníky festivalu. 

Všechna jídla byla s přísadou zelí a návštěvníkům chutnala. V průběhu obou dnů byl 

pořádán i doprovodný program, kde vystoupily různé soubory (Jiskřičky, kapela In The 

Funk, Flaškinet a Děda Mládek Illegal Band). Byly pořádány i různé soutěže pro děti jako 
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je střelba z kuše do hlávky zelí, hod hlávkou zelí na cíl, ozdobení hlávky zelí jinou zeleninou 

a tak vytváření různých podob. Pro zájemce o nakrouhané zelí byl připraven prodej zelí, 

prodej keramiky nutné k nakládání. Vzhledem k tomu, že po oba dny bylo slunečno a krásné 

teplé podzimní počasí, byla návštěvnost vysoká. 

 

 

 

 

Drakiáda 

V sobotu 25. 10. odpoledne od 14,00 hod. uspořádali v náhradním termínu místní hasiči akci 

pro širokou veřejnost – DRAKIÁDU. Akce se konala Na Horničce na poli přes ulici od 

kostelíka. Původní termín této akce byl před čtrnácti dny, ten byl přeložen z důvodu 

bezvětří. Bohužel ani tento den vítr výrazně nevál, byl mírný nárazový vánek. Přesto se 

sešlo přes dvacet „draků“, ovšem děti to brzy přestávalo bavit a již po hodince byl znatelný 

úbytek návštěvníků. Během tohoto odpoledne pro zájemce o občerstvení zde byl přistaven 

stánek rodiny Šedivcových, kteří ve své nabídce měli i dobré teplé nápoje. 
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Florbalový turnajový den 

V neděli 26. 10. se křimičtí florbalisté „B“ zúčastnili třech zápasů ve sportovní hale 

Nepomuk. Na svá utkání využili místní minibus s řidičem p. Novotným, který i přivezl 

několik snímků ze zápasu. Bohužel dva ze tří zápasů tým Křimic prohrál, pouze jeden 

vyhrál a je o to cennější, že si odvezli od lídra tabulky (týmu z Nepomuka) tři body.  

 

 

Státní svátek 28. 10. 

28. říjen – státní svátek České republiky se slavil obvyklým způsobem. Ve větších městech 

byly pokládány květiny k pomníkům padlých v 1. světové válce, všude byly na veřejných 

budovách vyvěšeny státní vlajky ČR. Letos uplynulo 100 let od vypuknutí 1. světové války, 

proto bylo při slavnostních shromážděních vzpomenuto tvoření československých legií. 

 

Změna času 

Letní čas skončil 26. 10. v 03,00 hod., kdy byly ručičky hodin posunuty o 1 hodinu zpět. 
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Listopad 2014 

Lampionový průvod v Křimicích 

V sobotu 1. 11. se sešla všechna strašidla, malá i velká, v křimické sokolovně. Pod záštitou 

T. J. Sokol Křimice, která dala k dispozici sál pro rejdění všech možných masek, za zvuků 

hudby a moderování osvědčeným konferenciérem p. Zdeňkem Fleišmanem byla zahájena od 

15 hodin diskotéka. Postupně probíhaly i různé dětské soutěže. Kolem 17,00 hodiny všichni 

opustili sál a venku se seřadili k průvodu, který byl v letošním roce výrazně zkrácen, neboť 

byl jen ze sokolovny do zámku. V zámku průvod, který byl veden jezdkyní na koni pí. 

Terezou Adamovskou, přivítal hrabě Drácula a přítomné pozval do strašidelného zámeckého 

sklepení. Zde byly k vidění nadpřirozené bytosti (čarodějnice, duch, Vřískot, Hejkal apod.) 

Na konci cesty sklepením si nejodvážnější mohli vytáhnout ze strašidelné truhly sladkou 

odměnu. Průvod nebyl tak velký jako v minulých letech, přesto přišlo cca přes 200 lidí. 

 

 

Fotbalový zápas dorostu v Losiné 

V neděli 2. 11. sehrál tým dorostu Sokola Křimice fotbalový zápas v Losiné. Na dopravu byl 

použit místní minibus. Zápas byl zahájen za sychravého podzimního počasí, přes mlhu skoro 

nebylo vidět na druhou stranu hřiště. Přesto naši borci v I. poločasu vedli  2 : 1. Na druhý 

poločas, kdy mlha spadla, za slunečného počasí náš tým taktiku nezměnil a ani neusnul na 

vavřínech. Zápas byl ukončen za stavu 4 : 2 pro hosty tzn. zvítězil křimický dorost. 
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Výlov sádky v rybářském areálu 

V sobotu 8. 11. od ranních hodin probíhal výlov sádky v rybářském areálu u rest. U Mže. 

Po malých počátečních potížích s vypuštěním vody bylo vše napraveno a výlov začal 

probíhat s malým čtvrthodinovým zpožděním. V sádce byly chovné ryby z rybníka 

Trubeckého, kam po vylovení byly opět odvezeny. Na programu tohoto dopoledne byl i 

prodej ryb zájemcům o českou rybu – kapra. Ten byl prodáván v ceně 80,- Kč za 1 kilogram 

živé váhy, prodalo se i několik trofejních ryb na soukromý revír. Bylo vyloveno celkem přes 

1050 kg ryb, z toho bylo přímým prodejem prodáno cca 200 kg. Celá akce byla ukončena 

kolem poledne, kdy si rybáři mohli konečně dopřát odpočinku a trochu občerstvení. 

V odpoledních a večerních hodinách po tomto posledním výlovu sezony byla tzv. “dolovná“, 

kdy se všichni pozvaní sešli v restauraci na malé občerstvení – uzenou rybu, pečené maso a 

něco k pití. Celému dni panovalo slunečné podzimní počasí s příjemnými teplotami kolem 15 

st. C. 
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První veřejné zasedání nových zastupitelů 

V pondělí 10. 11. v 15,00 hod. se konalo v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice veřejné 

zasedání. Hlavním bodem programu byla volba nového starosty a místostarosty z nových 

zastupitelů zvolených v komunálních volbách v říjnu. Celé zastupitelstvo řídil odstupující 

starosta p. Petr Otásek. Na vyžádání zastupitelů z Plzeňské aliance byl program doplněn o 

volbu finančního a kontrolního výboru. Panem Petrem Otáskem bylo dále oznámeno, že se 

vzdal mandátu zastupitele a na jeho místo nastoupil p. Martin Fanta. Během zasedání byl 

přečten pí. Marcelou Wagnerovou slib zastupitelů, který všichni noví zastupitelé stvrdili 

svým podpisem. Ve volbě nového starosty zvítězil jako jediný kandidát p. Vít Mojžíš, jako 

místostarosta dostal důvěru p. Vladimír Lobkowicz. Do finančního výboru byli zvoleni: pí. 

Alena Vítovcová, pp. Jan Cubr a Václav Seifert. Do kontrolního výboru byli zvoleni: pp. 

Václav Seifert, Ladislav Plochý a Zdeněk Fleišman. Po vyčerpání programu p. Otásek 

předal úřad starosty včetně celé agendy novému starostovi p. Mojžíšovi.  

 

 

Poslední zápas fotbalového dorostu 

V sobotu 15. 11. v dopoledních hodinách sehrál tým dorostu Sokola Křimice poslední 

podzimní zápas ve Zruči. Bohužel, jak je poslední dobou zvykem, s dorostem jezdí jen trenér 
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p. Dušan Kulda, přestože dorost přezimuje na druhém místě v tabulce týmů. Tento den opět 

Sokol použil k dopravě místní minibus s řidičem p. Pavlem Novotným. Ten, ač nefotbalista a 

nesokol, byl požádán, aby zápas odmával jako pomezní rozhodčí. Po dvou odehraných 

poločasech zvítězil tým Křimic nad Zručí s výsledkem 3 : 2. 

 

 

Divadlo Jezírko v Křimicích 

V sobotu 15. 11. zavítala divadelní společnost Jezírko do Křimic. Akci zorganizovala pro 

křimické občany Plzeňská aliance. Na vystoupení herců v křimické sokolovně se přišlo 

podívat mnoho diváků, nejvíce jich bylo díky předprodeji z Plzně a okolních obcí. Veselá 

komedie měla název „To jste tu správně“ a již během představení se ozýval z hlediště smích a 

na konci představení zazněl velký potlesk. 

 

Státní svátek 17. 11. 

Den 17. 11. je již 25 let výročím sametové revoluce a byl stanoven jako Státní svátek. 

V našem obvodě byla na veřejných budovách vyvěšena vlajka České republiky. 

 

Posezení seniorů s kronikáři obce 

Dne 20. 11. se křimičtí senioři sešli v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice, aby si poslechli 

zajímavých kapitol z obecní kroniky. Po zahájení pí. Eliškou Hladíkovou přečetla 

kronikářka pí. Marie Fáková úryvky z kroniky o věcech hospodářských, o starých statcích a 

sedlácích, kteří na nich hospodařili. Poté promítnul fotograf a kronikář p. Pavel Novotný 

záběry z letošních akcí členů Klubu seniorů Křimice. Na seniorské setkání přišel nově 

zvolený starosta obvodu Křimice p. Vít Mojžíš. Představil se přítomným a slíbil spolupráci 
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s Klubem seniorů Křimice. Na závěr akce předsedkyně klubu seniorů pí. Eliška Hladíková 

poděkovala kronikářům za zajímavé čtení a hezkou fotodokumentaci akcí. 

 

Oprava povrchu ulic 

Od 24. 11. je opravován povrch části ulic Kozolupská a Vochovská. Práci provádí firma 

Silba s.r.o.. Práce jsou prováděny z důvodu následných oprav objízdných tras po dokončení 

kruhové křižovatky. 

 

 

Usazení vánočního stromu a výzdoba ulic 

Dne 27. 11. byl pokácen a následně usazen vánoční strom na prostranství u pošty. Strom 

daroval ze své zahrady p. Václav Seifert. Pokácení stromu a odvoz zajistil p. Cubr spolu 

s novými zastupiteli. Jeřáb na vyzdvižení a usazení stromu byl pronajat od firmy Hanyš. 

Následné ozdobení bylo provedeno místními hasiči tradičně v sobotu 29. 11. před prvním 

adventem a před slavnostním rozsvícením stromku. Poté hasiči nainstalovali tradiční 

vánoční osvětlení na Prvomájové ulici a na Zámeckém náměstí. 
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Den otevřených dveří ve Střední průmyslové škole dopravní 

V sobotu 29. 11. od 08,00 do 13,00 hod. byla střední průmyslová škola dopravní otevřena 

pro veřejnost. V rámci této akce byly zorganizován doprovodný program. Občané si mohli 

nechat zdarma otestovat tlumiče přímo na autě, a dále byla ukázka z kaskadérského umění 

na čtyřkolkách. 

 

 

Zájezd do Regensburgu 

V sobotu 29. 11. byl uspořádán zájezd do města Regensburg. Každým rokem je tento výlet 

organizován, aby i naši spoluobčané se mohli podívat a nasát adventní náladu a atmosféru 

u našich sousedů v Německu. Možná i proto, že tento zájezd se opakuje každoročně. Byla 

účast menší – jelo pouze 27 účastníků zájezdu. 
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Mikulášská nadílka – Sokol Křimice 

V sobotu 29. 11. uspořádala T. J. Sokol Křimice, oddíl všestrannosti Mikulášskou nadílku 

spojenou se zábavou pro děti. Příjem dárků pro Mikulášskou nadílku byl již od 14,00 hod. a 

každý dárek musel být opatřen jmenovkou. Zábava byla zahájena moderátorem akce p. 

Zdeňkem Fleišmanem v 15,00 hod. a pro dobrou atmosféru byla reprodukována moderní 

hudba. Malé děti se brzy dostavily na parket a začal pravý rej. V průběhu odpoledne se 

dostavila Mikulášská trojice a přítomným dětem rozdávala dárečky. Tento rok nebyl 

v návštěvnosti tak úspěšný jako loňský, i když hlavní sál byl téměř opticky zaplněn. 

Vstupné na tuto akci bylo jednotné pro děti i dospělé ve výši Kč 30,-. 

 

 

Začátek adventní doby 

V neděli 30. 11. na první adventní neděli byl rozsvícen Vánoční strom, který je tradičně 

umístěn mezi poštou a zastávkou MHD. Lidé se scházeli již kolem půl páté odpoledne a 

brzy bylo prostranství kolem ozdobeného stromu plné dospělých i dětí. Občany přivítal 

moderátor akce p. Zdeněk Fleišman, a uvedl dětský sbor Salesiánského hnutí mládeže z 

blízkých Skvrňan. Ti zazpívali několik koled. Poté program doplnilo duo ze Základní 

umělecké školy Terezie Brzkové, které koledy zahrály na flétny. Ještě před rozsvícením 

stromu k přítomným promluvil duchovní p. Igor Bibko a nový starosta obvodu p. Vít 

Mojžíš. Starosta pověřil rozsvícením stromu moderátora akce p. Zdeňka Fleišmana. 

Atmosféru adventu a blížících se Vánoc navodily děti ze Salesiánského hnutí mládeže, které 

zazpívaly ještě několik koled. Na akci byly také prodávány hrnečky s logem Křimic, 

podáváno svařené víno a teplý čaj. Každého večera bude krásně ozdobený strom svítit až do 

prvních lednových dní. 
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Prosinec 2014 

 

Mikulášská zábava Klubu seniorů Křimice 

Dne 4. 12. upořádali členové Klubu seniorů Křimice svoji tradiční Mikulášskou zábavu. 

Posezení, které se konalo v salonku hotelu York od 15,00 hod., doprovázel mluveným slovem 

p. Zdeněk Fleišman. K náladě, tanci, poslechu a i pro zazpívání byla pozvána velmi 

oblíbená skupina Bobelin. Přestože plánovaný konec měl být kolem 17,00 hod., zábava se 

protáhla až do 18,00 hod. a téměř nikomu se stejně ještě nechtělo domů.  

 

 

Turnaj v badmintonu 

Dne 6. 12. se konal tradiční turnaj čtyřher neregistrovaných hráčů v badmintonu v křimické 

Sokolovně. Účastníci byli rozděleni do dvou skupin, kde sehrál zápas každý s každým. 

Celkem i s finálovými boji bylo vidět 25 zápasů. Vítězem a i obhájcem titulu se stali Josef a 

Jozef Kovačičovi, kteří porazili ve finále dvojici Marek Rada a Milan Jedlička. 

Nejúspěšnějším hráčům pogratuloval starosta Vít Mojžíš a předal poháry, diplomy a ceny. 
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Zájezd Klubu seniorů Křimice do Prahy 

Dne 10. 12. se členové Klubu seniorů Křimice vypravili do předvánoční Prahy. Minibus byl 

vypraven ráno v 08,00 hod. a po dojezdu do Prahy zaparkoval na Zličíně, odkud se všichni 

dopravovali již městskou dopravou. Prohlédli si Stavovské divadlo, Jindřišskou věž a 

procházkou došli na vánoční trhy na Staroměstském náměstí. Na zájezd byl použit křimický 

minibus s řidičem p. Jiřím Beranem a byl opět plně obsazen. 

 

Předvánoční posezení členů MO ČRS Křimice 

V pátek 12. 12. v podvečer uspořádali členové MO ČRS Křimice pro své členy předvánoční 

posezení s retro muzikou a tombolou. Od 19,000 hod. se postupně začali všichni scházet 

v rest. U Mže. K poslechu i zanotování známých českých písniček pouštěl reprodukovanou 

hudbu p. Pavel Steiner. O prodej tomboly se postaral p. Miloslav Štorkán a ceny do tomboly 

věnovali všichni členové organizace. Pěkná zábava s kamarádským poklábosením se 

protáhla do nočních hodin a poté se všichni spokojeně rozešli do svých domovů. 

 

 

Rozsvícení vánočního stromku v rybářském areálu 

V neděli 14. 12. v 17,00 hod. rozsvítila nájemkyně rest. U Mže pí. Hana Chocholová 

vánoční stromek, který podtrhuje adventní čas i v tomto areálu. Pozvala na tuto akci 

štamgasty a členy rybářské organizace. Při rozsvícení, kterému byly přítomny i děti, byly 

reprodukovány vánoční koledy a mnozí přihlížející si je začali pobrukovat také. 

K občerstvení byly podávány klobásky a špekáčky pečené na přírodním ohni. Návštěvníci se 

rádi v tomto čase sešli, bylo vidět, že si všichni mají co říci a tak se zábava opět protáhla do 

nočních hodin. 
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Adventní čas v Křimicích 

Vánoce se kvapem blíží a činnost občanů, zejména žen je zaměřena na pečení vánočního 

cukroví, úklidu bytů, zdobení bytů voňavými větvičkami smrku a borovice. Důležitou věcí je 

nakupování dárků pod vánoční stromek. Ve většině domácností jsou pěkně zdobené 

adventní věnce, někdo má na domovních dveřích i věnec vítací. Poslední dobou se ujal zvyk 

mít doma květinu – Vánoční hvězdu, nebo rozkvetlý vánoční kaktus. Vánoční zvyky se 

mění, mnohé zanikly a ujaly se nové. Dříve se přátelům posílaly k Vánocům krásné 

pohlednice s vánočním přáním. V poslední době se vánoční přání posílá SMS zprávou 

v mobilním telefonu. Vánoce minulé doby byly krásné a ty v dnešní době jsou krásné také. 

 

 

Posezení jubilantů se starostou 

Dne 17. 12. pozval nový starosta obvodu p. Vít Mojžíš seniory, kteří se ve IV. čtvrtletí 

oslavili životní jubileum do zasedací síně ÚMO Plzeň 5 – Křimice.  Přítomné přivítala pí. 

Marcela Wagnerová, zastupitelka obvodu a představila přítomného starostu a 

místostarostu. Starosta i místostarosta p. Vladimír Lobkowicz se krátce představili a 

popřáli jubilantům hodně zdraví. Paní Eliška Hladíková – předsedkyně Klubu seniorů 

Křimice – pohovořila o činnosti Klubu seniorů a pozvala přítomné k účasti na nejbližší akci. 

Poté každý přítomný oslavenec se představil a pohovořil krátce o tom, co v současnosti dělá. 

Jubilanti si popovídali při dobrém pohoštění a někteří měli dotazy k novému starostovi. Při 

rozchodu dostali všichni přáníčko, ženy kytičku a pánové malou pozornost. Odpolední 

posezení a přítomné na této akci do kroniky vyfotografoval p. Pavel Novotný – kronikář. 
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Rozsvícení vánočního stromku v MŠ Křimice 

Dne 17. 12. byl na školní zahradě za přítomnosti učitelů, rodičů a dětí MŠ rozsvícen 

vánoční stromek. Všichni přítomní si společně zanotovali za doprovodu hudby vánoční 

koledy. 

 

Prodej vánočních ryb 

Jak velí tradice, i letos rybáři MO ČRS Křimice prodávali před vánočními svátky ryby. 

Prodej začal 20. 12. odpoledne v rybářském areálu u rest. U Mže. Rybáři při prodeji nabízeli 

ke každé prodané rybě svařené víno pro zahřátí. Pro ty, kdo chtěl přispět na dětský rybářský 

kroužek, mohl do kasičky věnovat drobný obnos. V prodeji byl tradičně kapr v ceně 80,- až 

85-, Kč za 1 kg, dále v nabídce byl amur v ceně Kč 90,- za 1 kg. O ryby byl velký zájem až 

poslední dva prodejní dny, tj. 22. a 23. prosince, kdy se všechny ryby doprodaly. Celkem se 

prodalo cca 25 metrických centů ryb.  
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Výstava betlémů v Křimicích 

Od 21. 12. do 4. 1. byly vystavovány papírové, keramické a dřevěné betlémy v křimickém 

zámku. Výstavu zahájil zpěvem vánočních koled v zámecké kapli pěvecký sbor Ko-Mar. 

Doprovodné slovo a recitaci pronesl p. Jiří Hlobil. Výstava byla otevřena mimo 24. 12. 

každý den od 15,00 do 17,30 hod. Betlémy pocházejí od známých betlémářů z Plzeňského 

kraje. Vstupné na tuto akci bylo Kč 30,- pro všechny účastníky, tj. včetně dětí. 

 

Zpívání koled 

Dne 24. 12. od 14,00 hod. byla uspořádána tradiční akce – zpívání vánočních koled 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Křimicích Na Horničce. Před akcí se účastníci mohli 

zahřát teplým nápojem – byl podáván horký čaj a svařené víno. Na úvod akce promluvil 

starosta obvodu p. Vít Mojžíš a předal slovo pí. Stáně Topinkové - Fořtové. Ta představila 

dětský sbor v Křimicích a svoji kolegyni pí. Venuši Zaoralovou – Dvořákovou – sólistku 

opery DJKT v Plzni. Mezi jednotlivými koledami vystoupil ještě s vánočním slovem kněz p. 

Igor Bibko. Na závěr akce zazpívala píseň Ave Maria pí. Venuše Zaoralová – 

Dvořáková.Poté si mezi sebou občané popřáli vše nejlepší k vánočním svátkům .a pomalu se 

rozcházeli do svých domovů. 
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Počasí ve IV. čtvrtletí 

Říjen: Celý měsíc bylo nadprůměrné teplo. Ve dne se teplota pohybovala od 18 st. C do 22 st. 

C, v noci od 7 st. C do 14 st. C. Vysoká byla vlhkost vzduchu, někdy až 100%.  

Listopad: Teplo pokračovala až do 20. 11., kdy nastalo ochlazení ve dne na 5 st. C až 9 st. 

C, v noci 3 st. C až 5 st. C. Často byla ráno mlha. 

Prosinec: Bylo chladno a vlhko, ve dne teplota od 0 st. C do 4 st. C, v noci do -2 st. C. 

Několik dní trvala inverzní oblačnost. Vánoce na sněhu opět nebyly, napadlo trochu sněhu 

26. a 27. 12., ale sníh brzy roztál. Teplota na konci měsíce byl od 2 st. C do -4 st. C ve dne, 

v noci do -5 st. C. 

Tento rok byl celkově nadprůměrně teplý a vlhký. 

 

Jubilanti 

V měsíci říjnu oslavili životní jubileum tito naši spoluobčané: pí. Danuše Šrámková – 90 let, 

bytem Vochovská 127/1, pí. Marie Stiborová – 85 let, bytem Ztracená 436/9A, p. František 

Plas – 70 let, bytem Pod Tratí 492/14, pí. Jarmila Dobiášová – 90 let, bytem Květinová 

142/18, pí. Božena Jeslínková – 94 let, bytem Plzeňská 225/39, p. František Míka – 87 let, 

bytem Průkopníků 192/19, p. František Ženíšek – 80 let, bytem Chebská 162/63, pí. 

Jaroslava Mainzerová – 90 let, bytem Průkopníků 161/25, pí. Jana Pavličková – 70 let, 

bytem Plzeňská č.ev. 154, pí. Milada Radová – 89 let, bytem Prvomájová 287/62, p. 

Ladislav Kohout – 70 let, bytem Prvomájová 22/31, pí. Drahoslava Volejníková – 70 let, 

bytem Pod Tratí 491/12, pí. Miluška Koutňáková – 87 let, bytem Pod Tratí 495/13. 

V měsíci listopadu oslavili životní jubileum tito naši spoluobčané: p. Zdeněk Fleišman – 70 

let, bytem Žitná 268/25, pí. Zdeňka Justrová – 80 let, bytem Vochovská 277/2, p. Ladislav 
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Pohořalý – 80 let, bytem K Nádraží 242/8, pí. Alena Nováková – 70 let, bytem Pod Tratí 

490/10, pí. Miloslava Nováková – 80 let, bytem Žitná 430/28. 

V měsíci prosinci oslavili životní jubileum tito naši spoluobčané: p. Jaroslav Vitásek – 70 

let, bytem Prvomájová 426/64, p. František Korbel – 70 let, bytem Pod Tratí 488/6, pí. 

Vlasta Bayerová – 91 let, bytem Zámecká 86/4, p. Pavel Kadera – 70 let, bytem Pod Tratí 

501/1, pí. Helena Čmelínská – 70 let, bytem Prvomájová 66/5, pí. Marie Fáková – 75 let, 

bytem Kozolupská 15/14. 

 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili: pí. Jiřina Šteinerová zemřela 5. 10. 2014, p. Josef Dudek 

zemřel 5. 11. 2014, pí. Vojtěška Šleisová zemřela 11. 12. 2014. 

 

Činnost knihovny v roce 2014 

Městská knihovna v Křimicích, kterou řídí místní knihovnice pí. Václava Kučerová nabízí 

kromě knih a časopisů též přístup na internet. Za symbolický roční poplatek Kč 60,- děti, 

Kč 120,- dospělí se půjčuje na registrační karty, nebo i na Plzeňskou kartu. V letošním roce 

bylo 101 registrovaný uživatel, z toho dětí do 15 let 27. Knihovnu v roce navštívilo celkem 

1520 návštěv a provedli celkem 8294 výpůjček. V knihovně bylo uskutečněno celkem 7 

zábavných akcí, které navštívil 81 účastník. Internet použili návštěvníci 8x. Podrobnosti o 

knihovně jsou založeny jako příloha ke kronice. 

 

Zhodnocení roku 2014 očima kronikářů 

Až do komunálních voleb v říjnu šel život v obvodě v normálních kolejích. Konaly se 

tradiční společenské kulturní i sportovní akce. Pochvala patří členům Klubu seniorů 

Křimice, rybářům i hasičům za akce pro děti a v tomto směru i Sokolu a Kynologickému 

klubu. Panu starostovi Petru Otáskovi a odcházejícím zastupitelům náleží pochvala za péči 

o čistotu a pořádek v obvodě a za vzorný chod úřadu. 

Před komunálními volbami prošla předvolební kampaň tří sdružení: Sdružení občanů 

Křimic, Občané patrioti a Plzeňská aliance. Kandidáti prvých dvou sdružení předložili 

občanům na předvolebních letácích svoje programy. Plzeňská aliance v rámci předvolebního 

boje vytiskla svůj program v listu „Křimice info“, kde kromě nastíněných bodů programu si 
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zde mohli občané přečíst velmi negativní kritiku dosavadního starosty p. Petra Otáska a 

některých současných zastupitelů a také tajemnice úřadu pí. Moniky Seifertové. V této 

kronice je psáno, jak volby dopadly a v přílohách ke kronice jsou založeny předvolební letáky 

všech tří kandidujících stran. 

 

Ke konci roku měl obvod 1854 obyvatele. 

Kroniku zpracovali p. Pavel Novotný a pí. Marie Fáková. 

 

 


