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Leden 2015 

Vítání Nového roku 

Přelom roku 2014/2015 proběhl v Křimicích tradičním způsobem. Většina občanů tráví 

Silvestra doma s rodinou a přáteli, většinou u televizních obrazovek. O půlnoci se vítal 

Nový rok mnoha krásně barevnými ohňostroji, přípitky i přáním všeho nejlepšího v roce 

nadcházejícím. Krásný zvyk, který v Křimicích panoval a to půlnoční osobní popřání všeho 

nejlepšího mezi sousedy, poslední dobou pomalu odeznívá. 

 

 

 

Novoroční vycházka seniorů 

Dne 1. 1. pořádali členové Klubu seniorů Křimice tradiční vycházku z Křimic ke 

kyjovskému lesu, dále Malesice a kolem řeky Mže zpět do Křimic. Začátek akce byl ve 14,00 

hod. v Radčicích u Mlnaříků na dvorku, kam se všichni dopravili MHD. Účast byla letos o 

něco větší než v loňském roce, přálo i na tuto dobu teplé počasí. 

 

Vydávání rybářských povolenek 

Od soboty 3. 1. začali členové výboru MO ČRS vydávat povolenky k rybolovu na letošní 

rok. Prodej probíhá v měsíci lednu a únoru každou sobotu od 11,00 hod. do 15,00 hod. 

V tuto první sobotu někteří nedočkavci byli již od 08,00 hod. před rest. U Mže, kde se 

povolenky vydávají a proto výdej začal již po 10,00 hod. 
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Zrušení výběrového řízení na místo tajemníka obvodu 

Začátkem druhého pracovního týdne starosta obvodu p. Vít Mojžíš zrušil výběrové řízení 

na obsazení funkce tajemníka/ce pro obvod Plzeň 5 – Křimice. Tuto funkci prozatím obsadil 

Mgr. Ladislav Plochý, který byl pověřen funkcí tajemníka. 

 

Tříkrálová sbírka 

Dne 7. 1. navštívili Křimice svatí Tři králové. Skupinka byla původem ze Salesiánského 

hnutí mládeže ve Skvrňanech. Navštívili mateřskou školu, základní školu, úřad našeho 

obvodu a také některé občany (na jejich přání). Všude zazpívali známou koledu a byli 

odměněni penězi do pokladničky. Peníze budou věnovány v Plzeňském kraji pro potřebné 

v Domovech sv. Zdislavy a sv. Zity, pro osobní asistenty zdravotně postižených a část 

finančních prostředků půjde do farnosti a také na aktuální sociální pomoc v nouzi. 
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Turnaj šipkařů – oslava narozenin 

V sobotu 10. 1. uspořádal oddíl šipkařů Úlet Křimice turnajovou oslavu narozenin svých tří 

členů. Padesátku slavil Jaromír Belšán, šedesátku Václav Rada zvaný „Kraki“ a 

sedmdesátku Zdeněk Fleišman zvaný „Tatu“. Pozvaní hosté si mohli zahrát turnaj 

v šipkách, kterého se nakonec zúčastnilo přes sedmdesát hráčů a hráček. Akce začala po 

poledni a končila v pozdních večerních hodinách. 

 

 

 

Odklízení vánoční výzdoby 

Dne 11. 1. sejmuli místní hasiči vánoční osvětlení na Prvomájové ulici a na Zámeckém 

náměstí. Také byl odstrojen a odvezen vánoční strom. 

 

Zápis dětí do I. třídy ZŠ 

V pátek 16. 1. se konal na odloučeném pracovišti 15. ZŠ Plzeň zápis dětí do I. ročníku pro 

školní rok 2015/2016. Zápis dětí proběhl v odpoledních hodinách od 13,00 hod. do 17,00 

hod. Prostory školy si předškoláci prohlédli se svými učitelkami z MŠ Křimice již v pondělí 

12. 1.. Ten den byla uspořádána prohlídka prostor odloučeného pracoviště v prostorách 

SPŠD Plzeň – Křimice. 
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Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 – ZAHÁJENÍ 

Ve dnech 16. – 18. 1. byly zahájeny akce v rámci oslav Plzeň – EHMK 2015. Na pátek 16. 

1. byly připraveny procházky městem a prohlídky galerií a plzeňských zajímavostí. Hlavním 

slavnostním dne byla sobota 17. 1. Na tento den organizátoři připravili mnoho různých akcí 

zábavných i naučných. V 10,00 hod. byl otevřen ateliér plzeňského umělce Jiřího Trnky, dále 

ožil sadový okruh v centru Plzně, akce pokračovala v Plzeňském prazdroji a Plzeňské 

papírně. Slavnostní otevření města se konalo v 16,00 hod., kdy byly ze svých stanovišť 

zahájeny 4 proudy (PRAMENY) – průvody, které znázorňovaly 4 řeky. Cíl všech průvodů 

bylo plzeňské Náměstí Republiky, kde program pokračoval dalšími akcemi. Slavnostní 

otevření města bylo symbolické: SYMFONIE ZVONŮ z Plzeňské katedrály, živá hudba 

v podání Plzeňské filharmonie a další doprovodný program předních plzeňských i českých 

umělců. Pro omezený počet návštěvníků Náměstí Republiky byly v okolních sadech 

rozmístěny velkoplošné televizní obrazovky. Na těchto místech sledovali další tisíce 

návštěvníků tento program. Dne 18. 1. proběhly další akce: setkávání, divadlo, procházky a 

hudební produkce. 

V sobotu 17. 1. při zajišťování bezpečného průběhu zahájení akce „Plzeň – EHMK“ byli 

účastni i dobrovolní hasiči z našeho obvodu. Celkem bylo účastno 10 členů sboru s oběma 

vozidly a jejich stanoviště bylo v Dřevěné ulici. Na starosti měli monitoring Křižíkových a 

Šafaříkových sadů. 

 

Soutěž o nejlepší nakládané zelí 

V 4. týdnu byla vyhlášena tradiční soutěž „O nejlepší nakládané zelí“. Zájemci mohou 

vzorky zelí ve sklenicích o obsahu 750 ml donést do budovy ÚMO Plzeň 5 – Křimice ve 

dnech 23. 2. – 25. 2. 2015. Následný den bude vzorky hodnotit porota v hotelu YORK. Celé 

vyhodnocení a vyhlášení nejlepších vzorků bude na plesu úřadu MO Plzeň 5 – Křimice dne 

28. 3. 2015. 

 

 

Výtvarný kroužek Skřítek 

Ve 4. týdnu byl na nástěnkách obvodu uveřejněn náborový letáček do výtvarného kroužku 

Skřítek, který provozuje SSUPŠ Zámeček, ateliéry Křimice. Zájemci z řad dětí ve věku 6 – 
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15 let se mohou přihlásit, případně získat informace, na webových stránkách 

www.zamecek.cz. 

 

 

Akce seniorů 

Senioři z KSK každou středu dopoledne se scházejí v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 – 

Křimice. Na tomto setkání hrají deskové a karetní hry. 

Mezi další celoroční akce patří kroužek dovedných rukou pod vedením pí. Marie Kadaňové. 

Kroužek se pravidelně schází v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 – Křimice, kde seniorky 

vytváří jednoduché i složitější rukodělné předměty z různých materiálů. 

 

Exponát na výstavu stavebnice Merkur i z Křimic 

Náš občan p. Martin Moravec se svým synem a jeho kamarády sestavil z legendární 

stavebnice Merkur model obřího rypadla K800. Model tohoto rypadla nikdy nebyl nabízen 

v prodeji jako set, nyní jej postavili ze součástek dodaných sběratelem této stavebnice p. 

Jiřím Mládkem. Model je postaven z 1250 malých dílků a bude vystaven do 7. června v Ústí 

nad Labem na výstavě stavebnice Merkur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zamecek.cz/
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Únor 2015 

Představení divadelní spolku Jezírko 

Dne 7. 2. se konalo divadelní představení v místní Sokolovně. Akci pořádala Plzeňská 

aliance Křimice pro občany z Křimic a blízkého okolí. Hru „Záměna“ sehrál divadelní spolek 

Jezírko Plzeň. 

 

Florbalový turnajový den 

V sobotu 7. 2. sehráli florbalisté Sokola Křimice B další turnajový den, tentokrát ve 

sportovní hale v Rokycanech, který čítal 4 zápasy. V těchto utkáních měli střídavě štěstí a 

smůlu, i když celková bilance 3 vítězství jim dala naději na udržení v horní polovině 

výsledkové listiny. Pro dopravu byl použit místní minibus s řidičem Pavlem Novotným. 

 

 

Zasedání zastupitelstva 

Ve středu 11. 2. se konalo veřejné zasedání místního zastupitelstva v zasedací místnosti 

ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Na zasedání přišlo pro velký zájem 30 místních občanů, kteří 

sledovali jednání a k některým bodům aktivně diskutovali. V některých případech dokonce 

byl pro připomínky z řad občanů bod jednání stažen a postoupen k opětovnému projednání 

v technické komisi. Jednalo se hlavně o úpravu a připomínky k novému územnímu plánu 

města Plzně. Dalším bodem jednání bylo vzdání se mandátu zastupitelem Mgr. Ladislavem 

Plochým a slibem nového zastupitele – 1. náhradníka z Plzeňské aliance p. Václava Sudy. 
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Akce Klubu seniorů Křimice 

Ve čtvrtek 12. 2. uspořádali členové KSK zimní vycházku kolem Boleveckých rybníků. 

K dopravě do Plzně a z Plzně použili MHD, při zpáteční cestě se zastavili v klubu Totem, 

kde si někteří dali pro zahřátí kávu nebo čaj. 

 

 

Dětský maškarní bál 

Dne 14. 2. odpoledne se konal dětský maškarní rej v místní sokolovně. Pořadatelem byl 

Sokol Křimice, který svými silami zajistil hudební produkci a požádal o moderování p. 

Zdeňka Fleišmana, který se rád této role ujal. Děti v různých maskách sněhurek, princezen, 

čertů, vodníků a jiných pohádkových a komiksových bytostí si odpoledne užívaly. A s dětmi 

se dobře bavili rodiče a prarodiče. 

 

Výlet KSK  do Prahy 

Dne 19. 2. Uspořádali členové KSK zájezd do Prahy na výstavu Hrady a zámky 

objevované a opěvované. Na výstavě byly použity exponáty z různých českých hradů a 

zámků, mimo jiné i relikviář sv. Maura, jedna z nedávno objevených vzácných památek. Po 

prohlídce výstavy byl rozchod skupiny a každý si podle svého uvážení vybral trasu a 

program odpoledne v Praze. K dopravě do Prahy a zpět byl použit křimický minibus 

s řidičem p. Novotným. 
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Demolice domu v obvodě 

V minulých dnech začala demolice vily v Učňovské ulici, která patřila rodině Hellerových, 

později Šrámkových. Objekt koupila soukromá firma, která po demolici chce na pozemku 

postavit developerským způsobem řadové rodinné domky. Dům byl zbourán z důvodu 

technické nezpůsobilosti jej opravit. Řada křimických občanů s touto demolicí a výstavbou 

nových domků nesouhlasí, ba i píší petice na ÚMO Plzeň 5 – Křimice a Magistrát města 

Plzně. 

 

 

Hasičská soutěž pro dětská družstva 

V sobotu 21. 2. se konala v hale v areálu elektrotechnického učiliště ve Skvrňanech soutěž 

dětských družstev. Z Křimic odjela 2 družstva. Soutěž sestávala ze 3 disciplín a naši borci 

v kategorii pro nejmladší obsadili krásné páté místo. Staršímu týmu se tolik nedařilo a zůstal 

na čtrnáctém místě ve své kategorii. Jako doprovod družstev byli celkem čtyři dospělí hasiči, 

z nichž jeden byl vedoucí mládeže p. Petr Štorkán. Pro dopravu byl použit místní minibus 

s řidičem p. Pavlem Novotným. 

 

 

Přebor Sokolské župy Plzeňské v plavání 

V sobotu 21. 2. byl uspořádán přebor v plavání v plaveckém bazénu SK Radbuza. Celkem 

bylo na závody přihlášeno 90 závodníků, přičemž z Křimic se zúčastnila jedna ml. žákyně, 

dva ml. žáci, jedna žena a jeden muž. A mezi tolika soutěžícími se neztratili. V kategorii 

mladších žákyň vybojovala 1. místo Kateřina Volínová, v kategorii ml. žáků na druhém 

místě závod ukončil Aleš Hofrajtr a na 7. místě Martin Vykoupil. Mezi ženami na 4. místě 

závod ukončila pí. Kateřina Kašová, a mezi muži 2. místo vybojoval p. Michal Vykoupil. 
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Maškarní ples 

Začala plesová sezóna. Týden po dětském maškarním plese se konal dne 21. 2. maškarní ples 

v místní sokolovně. Pořadatelem byla TJ Sokol Křimice. A jako každý rok, přišly i letos 

vtipné masky. K vidění byla Karkulka s myslivcem, Drákula, čarodějnice, Tyroláci a arabský 

šejk či tlupa Neandrtálců. Při vyhodnocení nejlepší masky porota upřednostnila právě 

masku vůdce tlupy. Hodnocení bylo při promenádě masek, ke které pozval moderátor p. 

Zdeněk Fleišman již krátce po začátku akce. K tanci a poslechu hrála kapela Trio Bells. 

Před půlnocí byla vyhlášena tombola, do které věcné dary věnovali místní sponzoři. Konec 

plesu byl jako obvykle kolem druhé hodiny ranní. 

 

 

Maškarní rej KSK 

Dne 26. 2. uspořádal KSK masopustní rej masek v salónku hotelu YORK. Na úvod akce 

předsedkyně klubu pí. Eliška Hladíková přivítala všechny seniory a přítomné v sále. 

Představila nejbližší akce a předala slovo moderátorovi odpoledne p. Zdeňku Fleišmanovi. 

Ten přivítal již všem známého muzikanta p. Petra Vondráška, který pro přítomné měl 

připravené známé melodie k tanci i poslechu. Na úvod programu byla promenáda masek, 

které na parketu se okamžitě pustily v taneční rej. Odpolední program byl zpestřen dvěma 

vystoupeními spřáteleného klubu z Domažlic, kde v první ukázce byla taneční kreace na 

píseň z muzikálu. V druhé byla scénka na opět známou písničku „Lojzo“. Křimičtí senioři se 

nedali zahanbit a měli připravenou divadelní scénku na téma vzniku Křimic a zelí. Autorem 

textu byl p. Zdeněk Fleišman. Jednalo se o motiv z pravěku, kdy lidé se staršinou Křímou 

přišli do míst, kde u řeky stále Mží a začali pěstovat zeleninu – zelí. Velmi hezké odpoledne 

končilo před 18,00 hodin, kdy se spokojení senioři pomalu rozcházeli do svých domovů. 
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Hodnocení zelí 

Dne 26. 2. odpoledne od 16,00 hod. v restauraci hotelu York proběhlo hodnocení donesených 

vzorků nakládaného křimického zelí. Tohoto již 7. ročníku se soutěže zúčastnil 21 vzorek. 

K tomu organizátoři přikoupili ještě 1 vzorek ze supermarketu, takže ve výsledku hodnotila 

odborná i laická porota 22 vzorky. V odborné porotě byli pp. Forejt Broněk a student 

gastronomické školy Vykoupil. Amatérskou porotu tvořili zastupitelé: Vítovcová, 

Wagnerová, Fleišman, Mojžíš, Seifert a křimičtí občané pp. Hauer a Plochý. Vzorky se 

hodnotily jako v minulých letech, tzn. dle chuti, vůně a vzhledu. Výsledky budou vyhlášené 

na Společenském plese dne 28. 3. 

 

 

Vítání občánků 

Dne 28. 2. se konalo vítání nových občánků v našem obvodě. Bylo pozváno 10 nově 

narozených dětí, pozvání přijalo 9. Po krátkém přivítání pí. Vítovcovou přednesly krátké 

pásmo děti z MŠ. Poté starosta přivítal děti s jejich rodiči a následovala písnička v podání 

dětí ze ZŠ. Každý z rodičů se zapsal do kroniky a převzal květinu a drobný dárek z rukou 

starosty obvodu p. Mojžíše a pí. Wagnerové.  
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Březen 2015 

Florbalový turnajový den 

Dne 1. 3. byl turnajový den v BLMF (Bohemia liga malého florbalu) pro oba křimické týmy. 

Áčko hraje I. ligu a turnajový den sehrálo ve sportovní hale v Nepomuku. Bohužel oba své 

zápasy prohrálo. B – tým, který hraje třetí ligu, sehrál turnajový den ve sportovní hale 

v Nezvěsticích a ze svých dvou zápasů přivezl pouze jeden bod za remízu s týmem Junajtyd 

Benxtazzz of Lobogo. Oba křimické týmy jsou zhruba na 8 – 9 místě ve svých soutěžích. 

 

 

 

Den otevřených dveří v mateřské škole 

Dne 4. 3. v dopoledních i odpoledních hodinách byl zorganizován den otevřených dveří pro 

rodiče, děti a ostatní příznivce mateřské školy. Byl připraven doprovodný program. Ve třídě 

Motýlků – „Letem pohádkovým světem“, ve třídě Včelek – „Na řemesla pojď si hrát, různé 

práce poznávat“ a ve třídě Cvrčků – „Skřítkové se probouzí“. 

 

 

Setkání s jubilanty 

Ve středu 4. 3. se sešli na pozvání starosty obvodu p. Víta Mojžíše senioři, kteří v tomto 

čtvrtletí oslavili či oslaví životní jubileum. Celkem bylo pozváno 10 jubilantů. Za Klub 

seniorů Křimice je přivítala předsedkyně klubu pí. Eliška Hladíková, zastupitel obvodu p. 

Zdeněk Fleišman a zástupce ÚMO Plzeň 5 – Křimice p. Vladislav Plochý, který omluvil 
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nemocného starostu a místostarostu. Na stolech bylo připraveno malé občerstvení a nakonec 

zúčastnění jubilanti obdrželi drobný dárek. 

 

 

Akce Klubu seniorů Křimice 

Dne 12. 3. navštívili křimičtí senioři Západočeskou galerii v Plzni a zhlédli zde výstavu 

Mnichov. 

 

Florbalový turnajový den 

Dne 15. 3. byl v tomto měsíci již druhý turnajový den pro křimické florbalisty. B – tým 

sehrál své dva zápasy tradičně ve sportovní hale v Nezvěsticích, kde v prvním utkání těsně 

zvítězil 4 : 3 s týmem FBC Sokol Komárov a druhý zápas prohrál s lídrem tabulky týmem 

FBC Falcons Nepomuk 2 : 6. 

A – tým sehrál turnajový den ve sportovní hale v Ejpovicích a všechny 3 své zápasy bohužel 

prohrál. 

 

Akce Klubu seniorů Křimice 

Dne 18. 3. Kolem poledne navštívili členové KSK místní mateřskou školu v rámci 

dlouhodobé spolupráce. Děti na uvítanou předvedly pásmo písní, básní a tance, což se 

křimickým seniorům velmi líbilo. Na oplátku poté v každé třídě jeden ze seniorů či seniorek 

četl pohádku před poledním spánkem. 
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Zásah místních hasičů 

Dne 19. 3. krátce před polednem došlo k požáru suché trávy a síťoviny na plotě firmy 

Amesbury, která sídlí v Minské ulici v Plzni- Křimicích. Došlo k výjezdu křimické hasičské 

jednotky, která požár uhasila během krátké doby. 

 

Výroční schůze KSK 

Dne 19. 3. od 15,00 hod. se uskutečnila výroční členská schůze KSK. Předsedkyně klubu pí. 

Hladíková shrnula dosavadní vývoj v klubu, zhodnotila minulý rok a činnost od poslední 

výroční členské schůze. Po vyřízení organizačních záležitostí se představili herci 

Západočeského divadla v komponovaném pořadu VELIKONOCE. Program končil po 17,00 

hod. 

Zatmění Slunce 

Dne 20. 3. v dopoledních hodinách proběhlo nad naší republikou částečné zatmění Slunce.  

Nejvíce viditelné v Plzni a okolí bylo v 10,47 hod. V tu dobu se značně zešeřilo, i když 

obloha byla jasně modrá. Teplota venkovního vzduchu klesla o 1 st. C. Zatmění Slunce 

dosáhlo cca 73 procent zakrytí slunečního průměru. 

 

Výroční schůze MO ČRS Křimice 

Dne 21. 3. v dopoledních hodinách proběhla výroční členská schůze MO ČRS. Ve svých 

zprávách jednotliví členové výboru zhodnotili činnost a výsledky v uplynulém roce a poté 

nastínili akce na rok 2015. Účast na akci byla bohužel tradičně velmi nízká, z cca 500 členů 

přišlo kolem dvaceti. Hostem jednání byl starosta obvodu p. Vít Mojžíš. Na závěr členská 

schůze schválila rozpočet a plán akcí a vzala na vědomí jednotlivé zprávy. 
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Utkání ve fotbale oddíl dorostu 

Dne 21. 3. sehráli fotbalisté oddílu dorostu Sokola Křimice utkání v nedalekých 

Chlumčanech. Po prvním poločase bylo utkání vcelku vyrovnané, ale v druhé půli křimičtí 

zabrali a na soupeřově hřišti vyhráli 5 : 1. K tomuto výsledku jim dopomohli i soupeři, neboť 

v první půli byl jeden z jejich hráčů za faul vyloučen. K dopravě byl použit obecní minibus 

s řidičem p. Novotným. 

 

 

 

Akce Klubu seniorů Křimice 

Dne 26. 3. V odpoledních hodinách uspořádali členové KSK jarní vycházku na Sylván. Na 

Vinice dojeli  MHD č. 41, odkud šli pěšky na rozhlednu umístěnou na vrchu Sylván. Poté 

pěšky došli do Radčic, kde si objednali malé občerstvení v místní hospůdce a volnou pomalou 

procházkou došli zpět do Křimic. 

 

Společenský ples 

Dne 28. 3. Ve večerní hodinách se konal Společenský ples pořádaný MO Plzeň 5 – Křimice. 

Na programu bylo předtančení taneční skupiny Unique a stepařského souboru z taneční 

školy DJKT. K tanci a poslechu hrála skupina Simply Cover. V průběhu večera proběhlo 

vyhlášení výsledku soutěže o nejlépe naložené křimické zelí. Na třetím se stejnými body se 

umístili pp. Miroslav Král a Vladimír Lobkowicz, na druhém místě skončil p. Vlastimil 

Bayer a soutěž vyhrál a putovní pohár si odnesl p. Pavel Štícha. Před půlnocí byla rozdána 

bohatá tombola a nejlepších 10 cen vylosoval starosta p. Vít Mojžíš. Zábava končila dvě 

hodiny po půlnoci, kdy se i měnil zimní čas na letní. 
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Změna času 

V neděli 29. 3. Ve dvě hodiny ráno se změnil čas posunutím hodinových ručiček na třetí 

hodinu v čas letní. 

 

Silný vítr v ulicích obvodu 

Dne 31. 3. musel sbor dobrovolných hasičů v Křimicích zasahovat při úklidu škod 

napáchaných silným větrem. Mimo jiné byla srolována střecha na bývalém pivovaru, v Žitné 

ulici byl vyvrácen strom a v parku na Křimickém náměstí byly zulámané větve popadané na 

chodník i zeleň. 

 

Jubilanti 

V měsíci lednu oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: p. Vladimír Elias – 85 

let, bytem K Nádraží 130/32, pí. Miloslava Vitásková – 90 let, bytem Prvomájová 82/80, 

p. Bořivoj Petelík – 95 let, bytem Průkopníků 113/36, pí. Milena Bártová – 70 let, bytem 

Křimické náměstí 29/10, pí. Marie Mandová – 91 let, bytem Tlumená 54/7. 

V měsíci únoru oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: pí. Růžena Turnvaldová 

– 85 let, bytem Prvomájová 107/48, pí. Anna Dudková – 70 let, bytem Květinová 145/36,  

pí. Eva Chejlavová – 75 let, bytem Květinová 292/4, pí. Marie Řípová – 85 let, bytem 

Květinová 289/3, p. Miroslav Zeithaml – 85 let, bytem Vejprnická č.e. 116, pí. Irena 

Pecherová – 75 let, bytem Prvomájová 291/68. 

V měsíci březnu oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: pí. Jiřina Šaurová – 92 

let, bytem K Nádraží 146/43, p. Ferdinand Horčička – 70 let, bytem Žitná 536/10, pí. 

Drahomíra Fialová – 70 let, bytem Traťová 140/4, p. Josef Simbartl – 70 let, bytem 

Prvomájová 64/40 a pí. Vlasta Matiásková – 93 let, bytem Vrbová 205/1. 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: Eduard Maxa zemřel 19. 1. 2015, p. 

Miloslav Šnajdr zemřel 4. 2. 2015, pí. Libuše Bystřická zemřela 27. 1. 2015, pí. Vlasta 

Bayerová zemřela 13. 3. 2015 a p. Petr Elhota zemřel 19. 3. 2015. 
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Počasí v I. čtvrtletí 

V měsíci lednu: na začátku měsíce bylo chladno od 0 st. C do mínus 5 st. C, byly sněhové 

přeháňky. Dne 10. 1. bylo ve dne 14 st. C, 11. 1. jen 8 st. C, 12. 1. opět 14 st. C, další dny se 

ochladilo, byly dešťové přeháňky a silný vítr. 27. 1. Napadly asi 3 cm sněhu, který brzy 

roztál. 

V měsíci únoru: bylo dost teplo, průměr teplot byl 6 – 8 st. C, v noci kolem nuly. Občas vál 

silný vítr, sníh nenapadl. 

V měsíci březnu: bylo teplo, od 11 st. C do 15 st. C, v noci 4 st. C až 0 st. C. Velmi teplý den 

byl 25. 3. až 17 st. C. Bylo větrno a sucho. Změna nastala 30. a 31. 3., vál velmi silný vítr a 

pršelo. Vítr způsobil značné škody, lámal větve, někde i stromy. 
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Duben 2014 

Velikonoční svátky 

Letošní Velikonoce připadly na 5. a 6. dubna. Lidé v Křimicích je slaví tradičně pečením 

mazanců, beránků a velikonoční nádivky. Dětem se připravuje pomlázka – čokoládová 

vajíčka, zajíci a jiné figurky. V některých rodinách děti vajíčka doma barví a zdobí. O 

velikonočním pondělí chodilo několik skupin koledníků s pletenými pomlázkami a košíčky na 

vajíčka. Letošní svátky byly studené, počasí bylo spíše vánoční, neboť i sněžilo. 

 

Veřejné zasedání zastupitelstva 

Dne 8. 4. se konalo veřejné zasedání zastupitelů MO Plzeň 5 – Křimice. Byli přítomni 

všichni zastupitelé a několik křimických občanů. Všechny dotazy z řad obyvatelstva byly 

zodpovězeny přímo na jednání. 

 

Akce Klubu seniorů Křimice 

Dne 9. 4. uspořádali členové Klubu seniorů Křimice výlet do Plešnic, Pňovan a Jezné. Do 

Plešnic se dopravili vlakem, cesta mezi vesnicemi byla pěšky a cestu z Pňovan jeli opět 

vlakem. 

 

Soutěž mladých hasičů 

Dne 11. 4. se mladí křimičtí hasiči zúčastnili soutěže, která byla pořádána na Doubravce. 

Soutěžilo se ve 2 kategoriích, mladší a starší žáci. V obou soutěžích měli Křimice po jednom 

týmu čítajícím 5 soutěžících. Soutěž probíhala ve dvou disciplínách. První z nich byla 

v závodě štafet – klasická hasičská soutěž, druhá disciplína byl přespolní běh s plněním 

různých úkolů na stanovištích. V mladších žácích se tým Křimic umístil na 9. místě ze 14 

týmů, ve starší kategorii se tým umístil na pěkném 8. místě z 11 týmů. Tým na soutěži 

doprovázel vedoucí kroužku mládeže p. Petr Štorkán a další z hasičů byl p. Petr Černý. 

K dopravě na tuto akci byl použit místní minibus s řidičem p. Novotným. 
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Vysazení pstruha duhového do sádky 

V pondělí 13. 4. vysadili do místní sádky rybáři z Křimic 50 kg pstruha duhového a 300 kg 

kapra obecného. Zarybnění náhonu je určené pro rybářský krouže, kde děti se učí najen 

chytat, ale i zacházet s ulovenou rybou. 

 

 

 

Rehabilitace dětí z mateřské školy 

První 2 týdny v tomto měsíci jezdily děti na rehabilitaci do Nemocnice U sv. Jiří. Každý den 

byl pro ně přistaven místní autobus na ranní osmou hodinu a po ukončení cvičení a 

perličkových koupelí je dovezl zpět do školy. Tyto jízdy autobusy pro školku jsou velkým 

přínosem pro rodiče i pro učitelky, neboť mají přehled o všech dětech a nejsou obavy, že by se 

některé dítě ztratilo při dopravě MHD. 
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Akce Klubu seniorů Křimice 

Dne 23. 4. uspořádali členové KSK posezení v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 – Křimice. 

Po vyřízení organizačních záležitostí následoval hlavní bod programu a to vlastivědná 

přednáška na téma „Lurdy“ 

 

Nové číslo časopisu Křimice info 

Koncem dubna roznesli členové KSK do všech křimických domácností nové číslo 

informačního zpravodaje „Křimice info“. Jsou zde uvedeny zprávy z úřadu a také akce, 

které se budou konat v nejbližší době. Jeden výtisk je založen jako příloha kroniky. 

 

Oslava 70. let od konce 2. světové války 

V letošním květnu uplynulo 70 let od porážky nacistického Německa. V našem obvodě 

proběhla oslava 25. 4. ve výroční den bombardování Škodovky. V tento den byl sestřelen 

americký bombardér i s osádkou amerických voják, kteří v katastru Křimic zahynuli.  

Oslava začala příjezdem historických vojenských vozidel z Militar Car Clubu a jejich 

průjezdem ulicemi Křimic. Po průjezdu Křimicemi byla vozidla zaparkována na Křimickém 

náměstí, kde si je zájemci mohli prohlédnout a často se i s těmito vozidly nechali fotit. 

Zahájení oslavy bylo započato vystoupením mažoretek „Maršálky“ s dechovou hudbou ZUŠ 

Chválenická ul. Plzeň. K občanům shromážděným na náměstí promluvil starosta obvodu p. 

Vít Mojžíš, dále hovořili hosté: náměstek primátora p. Martin Baxa, za Svaz letců pp. 

Kopačka a Toman. Pozdravný dopis od velvyslance Spojených států přečetl místostarosta 

obvodu p. Vladimír Lobkowicz. Po projevech byly dechovou hudbou zahrány obě (americká 

a česká) hymny. Poté následovalo pokládání květin a věnců k památníkům obětí I. a II. 

světové války a k pomníku padlých amerických letců. U památníků stáli čestnou stráž 

místní hasiči, sokolové a městská policie. Následovalo vystoupení žáků hudebně recitačního 

kroužku z místní ZŠ pod vedením paní učitelky Mouleové. Celý program byl opět ukončen 

vystoupením mažoretek. Při posledních okamžicích slavnostního odpoledne několikrát 

přelétla nad zúčastněnými tři letadla z nedalekého letiště v Líních. Po těchto oslavách 

dechový soubor ještě v parku zahrál několik známých skladeb. Při posezení u hudby mnozí 

využili možnost občerstvení v podání pana Zahradníka, který měl připraven vynikající 

guláš. Během celého odpoledne byla mezi stromy uspořádána výstava dobových fotografií a 

dokumentů z této doby. 
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Prohlídka zámku 

Dne 26. 4. pořádala rodina Lobkowiczů u příležitosti 185 let trvání svého rodu v Křimicích 

„Zámecké oživené prohlídky“. V dobových kostýmech prováděli přítomné návštěvníky 

členové divadelního spolku Jezírko po zpřístupněných prostorách zámku. K vidění bylo 

minimuzeum historické zemědělské techniky. Současně v zámku probíhal v rámci Plzeň 

EHMK 2015 „Den květin“, který organizovali členové seniorských klubů Křimic a 

Schwarzhofenu. Prohlídek byl účasten i starosta z tohoto družebního města. 
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Stavění máje a rej čarodějnic 

Dne 30. 4. se konalo tradiční stavění máje v areálu u rest. U Mže. Akci jako každý rok 

pořádala MO ČRS s místními štamgasty za přispění MO Plzeň 5 – Křimice. Letošní máj 

byla obzvláště pěkně vysoká – 22 metrů. Stavělo se tradičně – tzn. 4 lany a 2 žebříky. Díky 

této délce musel být na chvíli pozastaven i provoz na místní komunikaci. U postavené 

májky byla připravena vatra, na které po zapálení si přítomní mohli opéci špekáčky, které 

rozdávala pracovnice úřadu pí. Hauerová a zastupitelka pí. Wagnerová. Po postavení máje 

byl moderátorem akce p. Zdeňkem Fleišmanem zorganizován rej čarodějnic. Přítomná porota 

vyhodnotila pět nejlepší masek. Nejlepší masky dostaly z rukou organizátorů cenu v podobě 

balíčku sladkostí. Samozřejmě se nezapomnělo na ostatní, každé dítě obdrželo sladkost. Ke 

zpestření od 18,30 hod. zahrála pí. Jana Berková k tanci i poslechu známé české i 

zahraniční písničky. Počasí na tento den se vydařilo, bylo krásné jarní počasí a proto i 

návštěvnost na této akci byla velká. 
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Květen 2015 

Svátek práce 

Tento den je dnem pracovního klidu. Na úředních hodinách byly vyvěšeny státní vlajky ČR. 

Na některých místech v ČR jsou pořádány tradiční setkání politických stran s občany. 

 

Zájezd KSK do Holýšova 

Dne 1. 5. uspořádali členové KSK zájezd na vystoupení zpěvačky Zlaty Kráčmerové 

s doprovodnou kapelou do Holýšova. Celé vystoupení se konalo „Ve stodole“, což je 

soukromý kulturní stánek s restaurací zpěvačky. Po zahájení pí. Kráčmerová přivítala 

všechny přítomné, kteří přijeli někteří až z Bavorska. Po úvodní rozehřívací písničce brzy 

publikum začalo prozpěvovat známé skladby. Od poloviny vystoupení se již objevily na 

miniaturním tanečním parketu první tanečníci a tanečnice. Příjemné odpoledne končilo po 

18,00 hodině, kdy se hosté pomalu začali rozcházet do svých domovů. Křimičtí senioři 

použili k dopravě místní minibus s řidičem p. Pavlem Novotným – kronikářem, který pořídil 

fotodokumentaci. 

 

 

Zájezd do Pasova 

Dne 8. 5. upořádal ÚMO Plzeň 5 – Křimice zájezd do blízkého německého Pasova. Odjezd 

byl stanoven na 7,00 hodinu ranní, předpokládaný návrat ve 20,00 hod. Cena zájezdu na 

osobu byla 300,- Kč a zahrnovala i služby průvodce. Účastníci zájezdu si prohlédli 

pamětihodnosti města, barokní chrám sv. Štěpána, kde jsou k zhlédnutí největší kostelní 

varhany na světě. Krásná procházka opraveným městem všechny potěšila, město je 

postaveno na soutoku 3 řek. Tohoto krásného výletu se celkem zúčastnilo 28 osob. 
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Pasování předškoláků 

Dne 11. 5. se v MŠ Křimice konala slavnost „Pasování předškoláků na školáky“. Byl 

připraven slavnostní program, kterým účastníky provázela členka divadla „Dráček“ pí. 

Štěpánka Kašparová. Pasování bylo rozděleno na 2 skupiny: první skupina byla pasována 

v 15,00 hodin, druhá skupina v 16,30 hodin. Pasování se zúčastnili rodinní příslušníci a 

příbuzní dětí, které v září nastoupí do první třídy základních škol. 

 

Oprava pódia v zámeckém parku 

Dne 22. 5. dobrovolníci z řad rybářů opravili pódium pro Zámecké slavnosti v zámecké 

zahradě. Největší podíl na těchto opravách má p. Josef Vild, který i dodával materiál a 

shromáždil dobrovolníky k této opravě. K opravě došlo z důvodu výrazného poškození 

povrchu pódia vlivem počasí. 

 

Dětský rybářský den 

V sobotu 23. 5. uspořádali členové MO ČRS Křimice pro děti závody v chytání ryb. Začátek 

závodu byl stanoven na 08,00 hod. Tyto závody jsou tradičně pořádány přede Dnem dětí 

každým rokem. K těmto závodům se přihlásilo 27 soutěžících, chytalo se dvoukolově 

s přestávkou na občerstvení. Po sečtení délek nachytaných ryb a vyhodnocení výsledků byly 

všechny děti odměněny dárkem s rybářskou tématikou a sladkostí. Děti si své ceny vybíraly 

dle svého uvážení (případně s pomocí tatínků). Nejlepšího výsledku dosáhly děti: 1. místo 

Amálka Jurčová s výsledkem v součtu délky ryb 157 cm, 2. místo Jakub Linka s výsledkem 

148 cm a třetí místo Vojta Svoboda s výsledkem 138 cm. Pro vítězku byl navíc připraven 
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putovní pohár, který vítězce předal starosta obvodu p. Vít Mojžíš. Občerstvení pro děti 

zajistili místní rybáři s dotací od ÚMO Plzeň 5 – Křimice.  

 

 

 

Psí závody 

V sobotu 23. 5. od 09,00 hod. uspořádala Základní kynologická organizace Plzeň – Křimice 

obranářský závod (beze stop). Závod byl pořádán v rámci dvojzávodu klubů Touškov – 

Křimice. Závodů se zúčastnilo celkem 17 psů různých plemen ve čtyřech různých soutěžích. 

V zkoušce všestranného výcviku zvítězila pí. Pavla Bouzková se psem Danem, druhé místo 

obsadila pí. Lucie Baumrukové se psem Arlettem a na třetím místě závod dokončila pí. Jana 

Vaborová se psem Gutchi. V kategorii zkouška základní ovladatelnosti zvítězila pí. Míša 

Franzová se psem Brixem, druhé místo obsadil p. Radek Šimandl se psem Nessie a na třetím 

místě se umístila pí. Šárka Hyťhová se psem Aneggy. V kategorii zkouška všestranného 

výcviku spojená s poslušností se na prvním místě umístila pí. Pavla Hejtmánková se psem 

Andy, druhé místo obsadil p. Ines Thiemann se psem Bretta a na třetím místě závod 

ukončila pí. Ivana Sýkorová se psem Esaraw. V kategorii základní minimum zvítězila pí. 

Monika Dudkovská se psem Jessi, druhé místo obsadil p. Zdeněk Luňák se psem Aresem a 

na třetím místě závod dokončil p. Pavel Kavan se psem Rocky. 
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Příprava na prodej živých ryb 

V neděli 24. 5. členové MO ČRS Křimice instalovali velké klece na živé ryby do místní 

sádky u rest. U Mže. Umístění klecí je jednou z posledních úprav v areálu. V tomto měsíci 

byla kompletně zrekonstruována fasáda sociálního zařízení a klubovny MO ČRS, byly 

dodělány terénní práce. Zároveň byl kompletně zrenovován prostor, kde se budou ryby 

prodávat. Všechny tyto akce směřují k zahájení prodeje živých ryb, což bylo četným přáním 

mnoha občanů Křimic a okolních vesnic. 

 

 

Hasičský dětský den 

V pondělí 25. 5. od 16,00 hod. uspořádali členové sboru dobrovolných hasičů Křimice ve 

svém areálu dětský den pro všechny děti. Děti po příchodu obdržely hrací kartu na které 

rozhodčí zaznamenávali účasti v jednotlivých soutěžích. Celkem bylo šest stanovišť: chůze 

na chůdách, paměťová soutěž, skákání v pytlích, hod mince do hrníčku umístěného ve vodě, 

porážení kuželek rozvinutím hasičské hadice a přenos tenisového míčku na raketě. Po projití 

všech disciplín dítě po odevzdání soutěžního lístku obdrželo špekáček, který si na ohýnku 

mohlo opéci. Na celé akci bylo hodně dětí s doprovodem svých rodičů a dalších příbuzných. 
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Noc kostelů 

V pátek 29. 5. Ve večerních hodinách byla v Plzni Noc kostelů. Díky této akci byl otevřen i 

kostelík Nanebevzetí Panny Marie na Horničce. Zároveň byla otevřena i zámecká kaple 

v zámku rodiny Lobkowiczů. Všechny kostely a kaple měly komentované prohlídky a 

zájemci si někde mohli poslechnout i chrámové zpěvy. 

 

Dětský den v Křimicích 

V sobotu 30. 5. se konal v zámeckém parku Dětský den pořádaný pod záštitou Evropského 

dne sousedů s názvem „Hraní v zámeckém parku“. Akce byla součástí programu EHMK 

Plzeň 2015. Při zápisu byly dětem vydány hrací kartičky a při plnění jednotlivých úkolů na 

osmi stanovištích jim byla účast potvrzena. Úkoly na jednotlivých stanovištích zajistili 

místní spolky: sokolové, hasiči, rybáři, tělovýchovný klub, klub seniorů, kynologové, šipkaři 

a MO Plzeň 5 – Křimice. Po vyplnění všech políček hrací karty a odevzdání dostalo dítě 

sladkou odměnu a navíc si mohl vyzkoušet trampolínu nebo vylézt na cvičnou horolezeckou 

stěnu do výšky 5 metrů. Pro zájemce byla také možnost si vyrobit krabičku nebo placku ve 

stánku Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček. Na závěr  divadelní spolek 

Jezírko zahrál klasickou pohádku, kynologové předvedli svůj výcvik malých plemen 

v šikovnosti na překážkách – agility. Na úplný závěr Dětského dne nastříkali hasiči 

obrovskou pěnu, v které děti řádily až do konce akce. Akce se velmi vydařila, bylo krásné 

počasí a tím i účast všech občanů byla veliká. 

Na dětské odpoledne navázala sousedská večeře. Občané Křimic přinesli na ochutnání 

drobné chuťovky, které vzájemně mezi sebou ochutnávali. K tomu jim hrála folková kapela 

Triola a také písničkář Píček z Kulíkova (Vejprnice). 
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Maratón rybářských závodů 

V neděli 31. 5. uspořádali členové MO ČRS Křimice první z čtyř závodů v chytání ryb. 

Začátek závodu byl stanoven na 07,00 hodinu ranní na rybníku Dravý I. v Malesicích. 

První soutěžící zde byli již dávno před šestou hodinou ranní a organizátorům pomáhali 

připravit zázemí. Chytalo se jako v loňském roce, tj. dvoukolově po 3 hodinách čistého času 

s přestávkou na občerstvení a přemístění na jiné, vylosované stanoviště. Tyto první závody 

měli velkou účast – 36 soutěžících rybářů. Bohužel ryby byly náladové a nachytat dokázal 

jen rybář, který je velmi zkušený. Po druhém kole byly výsledky sečteny a bylo vyhlášeno 

konečné pořadí závodníků. Pro prvních 21 soutěžících byly připraveny hodnotné ceny 

s rybářskou tématikou. Na prvním místě se součtem délek nalovených ryb se umístil p. 

Zdeněk Tegi – 398 cm., na druhém místě p. Miloslav Bártík s délkou 398 cm a na třetím 

místě se umístil p. Roman Vican s délkou 388 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

31 

 

 

Červen 2015 

Turnaj v badmintonu 

Dne 6. 6. v 09,00 hod. se konal v místní Sokolovně turnaj v badmintonu. Pořadatelem 

úspěšného sportovního odpoledne byla T. J. Sokol Křimice. Turnaj byl sehrán ve čtyřhrách, 

celkem se přihlásilo sedm párů závodníků. V základní části se turnaj hrál systémem každý 

s každým, pokračování bylo již vyřazovacím způsobem. Vítězem a beze ztráty setu zvítězila 

dvojice Martin Šůcha a Miloš Pokorný, na druhém místě pár Tomáš Kříž a Filip Werner a 

třetí místo obsadila dvojice Michal Uhel a Ladislav Ventura. 

 

Maratón rybářských závodů 

V neděli 7. 6. od ranní 07,00 hod. byl uspořádán druhý závod rybářského maratónu. 

Původně měl být závod uskutečněn v sobotu, ale na četná přání rybářů byly všechny závody 

přeloženy na neděle. V tento den se závodů zúčastnilo 22 rybářů. Opět bylo vidět, kdo umí a 

kdo se učí. Někteří rybáři dokázali nachytat za soutěžní celé dopoledne kolem 15 ryb, 

někteří závod ukončili s jednou nebo žádnou chycenou rybou. Po vyhodnocení byl vítězem 

vyhlášen p. Milan Edl se součtem délek ryb 582 cm, na druhém místě p. Zdeněk Holý ml. 

s výsledkem 469 cm a na třetím místě p. Milan Vinš s výsledkem 450 cm. Pro nejlepší rybáře 

byly opět hodnotné ceny s rybářskou tématikou dle vlastního výběru. 

 

 

Poslední utkání fotbalového dorostu v sezóně 

V neděli 7. 6. sehrál poslední zápas této sezóny fotbalový tým dorostu Sokola Křimic. Zápas 

sehráli v Kasejovicích, neboť na vlastním hřišti stále ještě není dovoleno hrát, ani trénovat. 

Poslední zápas bylo utkání s 1. týmem tabulky – Kasejovicemi. Bohužel toto utkání se 



  

32 

 

našemu týmu moc nevydařilo, prohráli vysoko 9 : 3. Přesto na umístění v tabulce se nic 

nezměnilo, neboť již před tímto zápasem bylo jasné, že ligu vyhrál právě tým z Kasejovic a 

náš tým Sokola Křimice se udrží na krásném druhém místě. 

 

 

Zahájení prodeje ryb 

Ve čtvrtek 11. 6. zahájili místní rybáři prodej ryb v areálu rest. U Mže. Prodej byl stanoven 

jen pro letní období na dny čtvrtek a pátek. Vlastní prodej bude ve čtvrtek od 15:00 do 

18:00 hod, v pátek od 14:00 do 19:00 hod. Na prodej bude z vlastních zdrojů kapr a pstruh. 

Tento první den se setkal s velkým zájmem místních občanů z Křimic, bylo prodáno přes 20 

kg pstruhů. Ale většina návštěvníků se přišla jen podívat s tím, že vlastní nákup budou 

realizovat až v pátek, těsně před víkendem. 

 

 

Rybářský kroužek 

V pátek 12. 6. připravil vedoucí rybářského kroužku pro zájemce jednu z historicky 

výjimečných akcí. Po předchozí domluvě vyhlásil pro zájemce přespání ve stanech u vody (se 

souhlasem starosty obvodu p. Mojžíše na ostrůvku u rest. U Mže). Přihlásilo se celkem 12 

dětí a 14 rodičů, kteří strávili krásné odpoledne, večer a i noc v přírodě. Děti z rybářského 
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kroužku měly možnost chytat ryby do pozdějších hodin, opéci se špekáčky či klobásy na ohni 

a p. Volena připravil pravý kotlíkový guláš, který chutnal jak dětem, tak dospělým. Po 

probuzení a uklizení celého prostoru se všichni rozešli do svých domovů s novým nevšedním 

zážitkem. 

 

 

 

Mladí hasiči reprezentovali Křimice v Újezdě 

V sobotu 13. 6. se zúčastnil tým nejmladších hasičů soutěže v hasičském sportu v Plzni-

Újezdě. Soutěžilo se v požární štafetě a požárním útoku s vodou. Křimičtí mladí hasiči si 

vedli velmi dobře a získal krásné druhé místo z celkového počtu sedmi družstev. Tým Křimic 

byl podpořen hlasitou diváckou kulisou, neboť soutěže se zúčastnili mnozí z rodičů. Tým na 

soutěž doprovázeli vedoucí p. Petr Štorkán, p. Petr Černý a Dalibor Schindler ml. 

 

Maratón rybářských závodů 

V neděli 14. 6. se uskutečnil již 3. závod rybářského maratónu. Soutěž byla opět na rybníku 

Dravý I. v Malesicích. Tento den se sešlo 29 soutěžících rybářů, kteří měli možnost chytat 

ryby dle vyhlášených pravidel. Chytalo se opět dvoukolově s přestávkou na občerstvení a 

přesun na jiné stanoviště. Stanoviště si každý vylosoval již při prezentaci a na každé kolo 
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tak mohl mít jiné stanoviště. Tento den závod vyhrál p. Vican Marek se součtem délek ryb 

v hodnotě 449 cm, na druhém místě se umístil p. Tegi Zdeněk se součtem ryb v délce 296 cm 

a třetí místo obsadil p. Vican Roman se součtem délek ryb 289 cm. Soutěži přálo krásné 

slunečné počasí, což se projevilo i na méně početných úlovcích. 

 

 

Křimické Kulturní léto - Divadlo na zámku 

Ve středu 17. 6. zahájil divadelní spolek Jezírko svoji produkci v Zámeckém parku 

v Křimicích. Tento den sehráli hru od O. Wilde „Jak je důležité míti Filipa“. Tento kus byl 

díky počasí sehrán v Zámeckém parku. 

Ve čtvrtek 18. 6. bylo sehráno představení od W. Shakespeare „Večer tříkrálový aneb cokoli 

chcete“. Toto představení bylo díky dešti přeloženo do sálu v místní Sokolovně. 

V pátek 19. 6. ve večerních hodinách divadelní spolek sehrál opět představení od W. 

Shakespeare „Večer tříkrálový aneb cokoli chcete“. 

 

Křimické Kulturní Léto – Den seniorů 

Dne 20. 6. se konal v rámci Křimického Kulturního Léta tradiční Den seniorů. Letos byl 

poprvé pořádán v areálu rest. U Mže, alespoň jeho první část. Zde přítomné přivítal i 

starosta obvodu p. Vít Mojžíš. První část tohoto dne vyplnily sportovní hry. Hrál se 

minigolf, ruské kuželky a bohužel díky nestálému počasí nedošlo na pétanque. Křimičtí 

senioři mezi sebou přivítali spřátelený Klub seniorů z Domažlic a pravidelné návštěvníky 

z seniorského klubu ve Skvrňanech manžele Štuksovi.. Společně byly vytvořeny dvojice na 

turnaj v minigolfu a další hry. Druhá část dne byla v salónku hotelu YORK. Zde byly 

vyhodnoceny soutěže, v minigolfu opět zvítězila pí. Ludmila Vavříková. Následně zahrál 

k poslechu a tanci oblíbený muzikant p. Petr Vondrášek. 
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Maratón rybářských závodů 

V neděli 21. 6. byl uspořádán poslední letošní závod rybářského maratónu. Prezentace 

závodníků byla opět od 06,00 hod. a start chytání ryb byl v 07,00 hod. Chytalo se opět 

dvoukolově, jedno kolo trvalo tři hodiny. Mezi jednotlivými poločasy byla přestávka na 

občerstvení a přesun na jiné místo. Všichni soutěžící si losovali jiná místa na každý poločas. 

Pro nepřízeň počasí v uplynulém týdnu ryby téměř nebraly. Výsledek prvního místa byl 

proto v součtu 205 cm a chycených pouhých 5 ryb. Tímto výsledkem zvítězil p. Pavel 

Rozum, na druhém místě byl p. Vladimír Beneš se součtem délek ryb 135 cm a třetí místo 

obsadil p. Marek Vican se součtem délek ryb 133 cm.  

Protože tento závod byl poslední, byl vyhlášen celkový vítěz rybářského maratónu. Tím se 

stal s nejlepším výsledkem p. Zdeněk Tegi. Sice měl stejně bodů jako p. Marek Vican, ale 

v bodovaných třech závodech nachytal více ryb se součtem délek 1108 cm. Vítěz obdržel 

speciální cenu – naviják v hodnotě 2 800,- Kč. 
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Akce Klubu seniorů Křimice 

Ve čtvrtek 25. 6. uspořádali členové Klubu seniorů Křimice vycházku na hrad Buben. Sraz 

byl na nádraží v Křimicích, kde se sešlo 15 členů klubu. Odtud se vydali vlakem do Plešnic, 

kde následovala procházka na hrad Buben. Ve vlaku se připojili další dva senioři k výpravě 

a při vystupování z vlaku byli překvapeni účastí dalších čtyř žen, které se dozvěděly o této 

akci z plzeňského rozhlasu. Na nádraží v Plešnicích výpravu očekávala kamarádka pí. 

Kadaňové, zastupitelka z Plešnic, která seniory provedla pěkně upravenou vesnicí Plešnice. 

Při procházce viděli i nově upravenou kapličku. Dalším překvapením pro výpravu byl 

kustod p. Holý, který pochází z Křimic a seniory prováděl po hradu Buben. P. Holý sdělil 

mnoho informací z historie hradu, mimo jiné i to, že existovala chodba do Vejprnic (v 

současnosti je zasypaná). Po prohlídce a poutavém vyprávění z historie si účastníci výletu 

opekli špekáčky. Po krátkém rozloučení se křimičtí vydali podél řeky Mže lesní pěšinou do 

Bdeněvsi a dále do Kozolup. Zde se výprava rozdělila, někteří odjeli MHD domů, jiní si 



  

37 

 

ještě objednali občerstvení a odešli na nádraží, odkud odjeli vlakem zpět do Křimic. Celá 

trasa byla dlouhá asi 8 kilometrů. Celkem bylo na této procházce 21 členů seniorů.  

 

Křimické Kulturní Léto – Divadlo Jezírko 

Ve čtvrtek 25. 6. bylo sehráno představení „Záměna“ od autora Jiřího Justa. 

V pátek 26. 6. sehráli členové divadelního spolku Jezírko hru „Město slunce“ od autorky L. 

Sýkorové. Toto představení je nově nastudováno a tento den byla I. premiéra. 

V sobotu 27. 6. divadelní spolek tuto hru zopakoval. 

 

Křimické Kulturní Léto 

V sobotu 27. 6. v rámci programu Křimického Kulturního Léta byla zorganizována výstava 

autoveteránů v zámeckém parku. K vidění bylo mnoho historických vozidel, mezi nimi byla i 

vozidla zahraniční – americká, německá, italská. 

Tentýž den od 15,00 hod. se konal koncert melodií ze známých operet a muzikálů. 

Účinkující přivítal zastupitel obvodu p. Zdeněk Fleišman. Divákům krásně zazpívali: pí. 

Stanislava Topinková-Fořtová, pí. Hana Spinethová, pí. Venuše Zaoralová-Dvořáková  a 

p. Roman Krebs, který i jednotlivé skladby doprovázel mluveným slovem. Celým odpolednem 

sÓlisty doprovázela hudbou pianistka pí. Taťána Vaněčková. Hlediště bylo zcela zaplněno 

již před začátkem představení a každá skladba byla oceněna potleskem. Odpoledni přálo 

krásné letní počasí a ke spokojenosti všech, účinkujících, vystavujících i diváků zde bylo 

občerstvení p. Šedivce s rodinou. 
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Jubilanti 

V měsíci dubnu oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: pí. Zdenka Bártová – 94 

let, bytem Plzeňská č.e. 165/133, p. Luboš Bystřický – 80 let, bytem Vochovská 167/8, pí. 

Jaroslava Korbelová – 70 let, bytem Pod Tratí 488/6, pí. Eliška Švormová – 93 let, bytem 

Kozolupská 115/18, pí. Jiřina Jánská – 80 let, bytem Křimické nám. 31/8, pí. Anna 

Hlaváčková – 70 let, bytem Průkopníků 256/6. 

V měsíci květnu oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: pí. Anna Fremrová – 89 

let, bytem Květinová 136/25, p. Karel Hauer – 75 let, bytem Prvomájová 438/90, p. Ondřej 

Bacho – 86 let, bytem Plzeňská 559/105, pí. Eliška Hladíková – 70 let, bytem Květinová 

25/97, p. Vilém Stadtherr – 75 let, bytem Prvomájová 419/66. 

V měsíci červnu oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: pí. Ludmila Čapková – 

75 let, bytem Prvomájová 90/50, pí. Zdeňka Plasová – 70 let, bytem Pod Tratí 492/14, pí. 

Eva Kurtanová – 80 let, bytem K Nádraží 213/18, pí. Olga Tománková – 80 let, bytem 

Kozolupská 279/2, pí. Marie Radová – 70 let, bytem Prvomájová 12/20, pí. Věra Hynková 

– 75 let, bytem Vejprnická 263, pí. Pavla Housarová – 85 let, bytem Žitná 430/28. 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: p. Josef Weingärtner zemřel 9. 4. 2015, 

p. Bořivoj Petelík zemřel 12. 4. 2015, pí. Drahoslava Volejníková zemřela 13. 4. 2015, p. 

Rudolf Kriesman zemřel 22. 4. 2015, p. Václav Komínek zemřel 12. 5. 2015, p. Miroslav 

Kozel zemřel 26. 5. 2015, pí. Lilian Hauerová zemřela 31. 5. 2015 a pí. Anna Průchová 

zemřela 23. 6. 2015. 

Počasí ve II. čtvrtletí 

Duben: začátek dubna byl studený, ve dne 2 st. C až 5 st. C, vál silný vítr a byly dešťové a 

sněhové přeháňky. Sněžilo i o Velikonocích. Oteplilo se až 8. 4., ve dne bylo 11 st. C až 24 

st. C (16.4.). Další dny bylo chladno – od 9 st. C do 12 st. C. Celý měsíc byl dost suchý. 

Květen: na začátku měsíce bylo chladno – ve dne 8 st. C až 12 st. C, v noci 2 st. C až 4 st. 

C. Od 8. 5. se oteplilo na 12 st. C až 18 st. C. V týdnu od 11. 5. Do 16. 5. Bylo 22 st. C až 

26 st. C. Další dny se ochladilo a pršelo. 

Červen: od 1. 6. do 6. 6. bylo velmi teplo, od 21 st. C do 27 st. C, v noci 9 st. C až 13 st. C. 

Vál silný vítr. Večer 2. 6. přišla silná bouře s lijákem a větrem, totéž bylo 8. 6. Velmi teplo 

bylo 12. 6. a 15. 6., poté přišla opět prudká bouře a ochladilo se. Vydatný déšť byl 22. 6. 
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Červenec 2015 

Křimické Kulturní Léto 

Dne 3. 7. byl ve večerních hodinách promítnut film „Ranhojič“ – historické drama 

Uctění památky Mistra Jana Husa 

Dne 4. 7. byla uspořádána krátká vzpomínková akce u památníku Mistra Jana Husa. Akce 

se konala u příležitosti 600 let od jeho smrti upálením. Přítomné občany přivítal zastupitel 

obvodu p. Zdeněk Fleišman a poté následovalo vystoupení herci z divadelního spolku 

Jezírko, kteří znázornili Husův život od narození až po smrt v Kostnici. Závěrem přečetl 

starosta obvodu p. Vít Mojžíš krátké pojednání o historii pomníku a o působení Národní 

jednoty pošumavské v Křimicích. Po skončení akce u pomníku se v zámeckém parku konalo 

vystoupení šermířské skupiny (obléhání hospody u hradu Rábí).  

Na závěr byl promítnut kreslený film „Husiti“. Na tuto animovanou komedii zůstalo 

obecenstvo z předchozího vystoupení a došlo ještě několik křimických občanů.  

Všechny akce tohoto dne provázelo krásné letní počasí a proto mnozí návštěvníci využili 

možnosti občerstvení u pojízdného stánku rodiny Šedivcových. 
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Křimické Kulturní Léto 

Dne 5. 7. byl promítnut film „Hodinový manžel“ – komedie. 

Dne 10. 7. byl promítnut film „Babovřesky 3“ – komedie od režiséra Zd. Trošky, Film ještě 

nebyl v televizi, proto účast byla hojná a na dobrovolném vstupném se vybralo přes 2000,- 

Kč. 

 

KKL – Amátovka se Zlatou 

Dne 11. 7. od 16,00 hod. bylo v zámeckém parku hudební odpoledne. Účinkovala oblíbená 

dechová kapela „Amátovka“ se zpěvačkou Zlatou Kráčmerovou a zpěvákem Pavlem 

Andělem. Na tuto akci se přišlo podívat, zazpívat si přes 60 hostů, převážně z Klubu 

seniorů Křimice. Občerstvení opět ve vysokém standardu zajišťovala rodina Šedivcových. 

 

Večer byl promítnut film „Gravitace“ – drama. 

 

 

Akce Klubu seniorů Křimice 

V neděli 12. 7. využili možnosti otevření zámku Zelená Hora blízko Nepomuku členové 

Klubu seniorů Křimice k návštěvě. Akce se zúčastnilo 16 seniorů, kteří si prohlédli 

komentovanou prohlídku 1. patra v zámku, kde se dozvěděli vše z historie různých majitelů 

objektu. 2. a 3. patro bylo volně přístupné a byly zde pouze výstavky obrazů a grafik 

místních umělců. Při odchodu všichni navštívili krásně upravenou zámeckou kapli, kterou 

mnozí znají i z televizní komedie „Černí baroni aneb válčili jsme za Čepičky“. Po prohlídce a 

občerstvení v nedaleké restauraci „U Švejka“ si výletníci ještě prohlédli zámek Žinkovy. 

Bohužel tento objekt je uzavřen, ale je přístupná krásně upravená zahrada, která je 

v přímém sousedství velkého rybníka „Labuť“. 
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Křimické Kulturní léto – Memoriál Stanislava Štrunce 

Dne 17. 7. od 17,00 hod. v rámci Křimického Kulturního Léta se na novém fotbalovém 

hřišti Sokola Křimice sehrál jeden z úvodních zápasů uspořádaných ke vzpomínce na 

Stanislava Štrunce. Před utkáním bylo slavnostním přestřižením pásky otevřeno hřiště po 

téměř roční rekonstrukci. V tento den byl soupeřem juniorky Viktorie Plzeň anglický 

Sheffield United, kde borci Viktorky podlehli hostům 1 : 2. 

V sobotu 18. 7. sehráli druhý zápas Memoriálu opět junioři Viktorie Plzeň, tentokráte proti 

hostům z klubu Mnichov 1860. Zápas byl ukončen výhrou domácích 2 : 1. 

V neděli 19. 7. se uskutečnil poslední zápas turnaje. Hrálo se o pátou příčku mezi anglickým 

Sheffieldem a slovenskou Žilinou. V tomto zápase zvítězil Sheffield 6 : 1. 

Křimický Sokol celý turnaj organizačně dobře zajistil, pro domácí příznivce fotbalu byl 

turnaj fotbalovým svátkem. 
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Křimické Kulturní Léto – Rybářský den 

V sobotu 18. 7. v rámci Křimického Kulturního Léta uspořádali členové MO ČRS Křimice 

tradiční Rybářský den ve svém areálu u rest. U Mže. Program odpoledne byl zahájen ve 

14,00 hod., kdy se započalo s rybářskými závody v chytání ryb. Moderátor závodu p. 

Zdeněk Fleišman závodníky seznámil s pravidly při soutěži. Chytalo se jako při rybářském 

maratónu dvoukolově, ovšem tento den pouze po jednohodinových poločasech. Při krátké 

přestávce se závodníci opět přesouvali na druhé vylosované stanoviště. Po vyhodnocení 

soutěže byly vyhlášeny výsledky hospodářem a zároveň ředitelem závodu p. Václavem 

Šrámkem. Vítězem se stal s úctyhodnou délkou ryb v součtu p. Jiří Půta, na druhém místě se 

umístil p. Jaroslav Jurčo starší s délkou ryb v součtu a třetí místo obsadil p.    s výsledkem   

cm. Pro prvních deset závodníků byly připraveny hodnotné ceny. V průběhu přestávky mezi 

jednotlivými poločasy a během druhé části závodu byly vyhlášeny soutěže pro děti. Bylo zde 

pět stanovišť, kde po projití všeho dostávaly děti sladkou odměnu. Pro zájemce bylo opět 

malování na obličej. Pochvalu zaslouží manželky rybářů, které tuto část odpoledne 

zorganizovaly.  

Po zábavném odpoledni následovala živá muzika. Hrálo se nejen k poslechu, ale posléze i 

k tanci. Tradičně pozvání přijalo duo Kyseliny – hudební skupiny otce s dcerou. Celé 

odpoledne, až do pozdních večerních hodin se o občerstvení starali kuchaři z pražské 

restaurace Hooters, opět byly prodávány rybí speciality a jiné pochutiny. Celému dni přálo 

pěkné počasí, což se příznivě promítlo i na návštěvnosti celé akce, přišlo cca přes 250 

platících diváků. 
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Oslava narozenin nejstarší občanky Křimic 

V úterý 21. 7. přijala pozvání starosty obvodu Křimice nejstarší občanka pí. Jarmila 

Švehlová, která oslavila 96-té narozeniny. Paní Švehlová vzpomínala na dřívější život 

v Křimicích a zajímala se i o současnost. Ve svém věku (nyní žije v domově důchodců na 

Lochotíně) je dosud velmi čilá, chodí na procházky a cvičí. 

 

Úprava multifunkčního hřiště 

Závěrem tohoto měsíce prošlo stávající multifunkční hřiště rekonstrukcí. Byly vyspraveny 

potrhané ochranné sítě, některé části musely být vyměněny za nové. Povrch hřiště dostal 

nové lajnování. Byly natřeny veškeré dřevěné prvky kolem hřiště. Z důvodu dostupnosti 

klíčů bylo domluveno s personálem Sport baru Sára, že klíče budou uloženy pro zájemce u 

nich. Půjčování klíčů bude nadále zdarma. Celý areál je monitorovaný kamerovým systémem. 

V noční době od 22,00 hod do 08,00 hod. bude areál uzamykán. 
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Extrémní počasí 

Letošní léto je neobyčejně a suché. Denní teploty vystupují nad tropickou třicítku, v noci je 

kolem 20 st. Celsia. Téměř vůbec neprší. Pole, zahrady, trávníky jsou úplně vyschlé, půda 

mnohde popraskala. Občané byli varováni, aby nikde v přírodě nerozdělávali ohně, neboť 

hrozí nebezpečí požárů. Dospělí a hlavně děti si užívali koupání jak na koupalištích, tak i 

v bazénech na zahradách.  
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Srpen 2015 

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru 

Na základě žádosti HZS vyhlásil hejtman Plzeňského kraje období nepříznivých 

klimatických podmínek pro účely vymezení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Tato 

žádost byla podána díky extrémním teplotám přetrvávajícím z července tohoto roku (viz náš 

článek v uplynulém měsíci).  

Je ZAKÁZÁNO jakékoliv používání otevřeného ohně v přírodě včetně pyrotechniky. 

Byla stanovena další preventivní opatření: 

- Zákaz pálení hořlavých odpadů 

- Zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě 

- Zákaz provádění pyrotechnických prací, ohňostrojů a podobných činností. 

(Za volnou přírodu se pro potřebu zákazu rozdělávání ohňů nepovažují oplocené, uzavřené 

nebo polozavřené pozemky – nádvoří, zahrady, sady – v intravilánu obce a místa 

v přírodním prostředí využívaná k hromadným rekreačním účelům – dětské tábory, kempy, 

veřejná tábořiště.) 

 

Požáry v katastru Křimic 

V důsledku velkých veder a sucha došlo v okolí obvodu Křimice k požárům na poli a 

v bývalém státním statku. Při hašení mezi jinými pomáhali i křimičtí dobrovolní hasiči. 

 

Žně v letošním roce 

Letošní suché a horké léto přispělo k tomu, že obilí na polích rychle dozrálo. Kombajny 

zemědělců vyjely sklízet úrodu dříve, než bývá obvyklé. Úroda obilí se zdá být dobrá. 

Dozrává i ovoce na soukromých zahrádkách. 

 

KKL – Křimická neckyáda 2015 

V rámci Křimického Kulturního Léta se uskutečnila Křimická neckyáda (15. ročník) dne 15. 

8. Ve 14,00 hod. byl start netradičních plavidel u malesického mlýna – pod malesickým 

jezem, cíl byl v Křimicích díky suchému počasí a malému stavu vody již před prvním mostem. 



  

46 

 

Pořadatelem byla MO ČRS Křimice a MO Plzeň 5 – Křimice. Na startu se sešlo 12 různých 

plavidel. V letošním roce prvně ze 3 okolních vesnic či obvodů. Zúčastnila se posádka 

z Malesic, Vochova a Kozolup. K vidění byla převážně plavidla inspirována večerníčkem, 

což k letošnímu 50. výročí pořadu Večerníček bylo velmi vtipné. Největší ovace během 

plavby i v cíli si získala posádka z Malesic s názvem „Plzeň 2015“. Toto se projevilo jak 

v diváckém, tak v odborném hodnocení plavidel. Posádka již potřetí za sebou zvítězila 

v obou hodnoceních. Pro vítěze divácké soutěže byl připraven dárkový koš, pro všechny 

plavidla hodnocená odbornou porotou byly připraveny věcné ceny s upomínkovými předměty 

na tuto akci. Na druhém místě se umístila posádka „Želvy ninja“, třetí místo  získala 

posádka „50 odstínů šedi“. Během vyhodnocování byly připraveny soutěže pro děti, 

malování na obličej a hodně dětí se snažilo přejít kládu přes řeku. Tím využili možnost se 

ochladit v tomto příjemném letním dnu s teplotami atakujícími hranici 30 st. C. Následovalo 

vystoupení hudební skupiny „Kyseliny Plzeň“, která hrála nejen k poslechu, ale i k tanci. Na 

známé skladby českých i zahraničních interpretů bylo brzy plno na „tanečním parketu“. Pro 

hladové návštěvníky bylo připraveno občerstvení kuchaři z rest. Hooters, co se týká pití, vše 

zajišťovala rest. U Mže s majitelkou pí. Chocholovou. Velmi vydařená zábava končila 

v pozdních nočních hodinách a je velmi příjemné, že se vše obešlo bez vážnějších problémů. 

Po skončení akce mohli organizátoři konstatovat velmi úspěšnou akci. Během procházky 

kolem řeky byl odhad přes 500 diváků, na odpolední zábavu přišlo 290 platících diváků, což 

se sponzory a účastníky dává součet cca necelých 380 návštěvníků. 
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Otevření vital parku 

V pátek 28. 8. byl slavnostně otevřen starostou obvodu p. Vítem Mojžíšem a zástupci 

zhotovitelské firmy tzv. Vital park na ostrůvku v areálu u Rest U Mže. Byla zde 

postavena 3 stanoviště s celkem 6 stroji určenými na protahování a případné posilování 

svalů. Jejich činnost všem přítomným ukázala profesionální cvičitelka sl. Jurčenková, která 

po ukázce všem zájemcům pomáhala a ukazovala správné držení těla. Průběh této akce 

moderoval p. Zdeněk Fleišman a akci přihlíželo cca 40 občanů Křimic. 

 

 

Křimické Kulturní Léto – Rock For Křimice 

V rámci Křimického Kulturního Léta se dne 28. 8. v 19,00 hod. konal koncert rockových 

kapel v areálu rest. U Mže. Účinkovaly kapely Drtimosaz, Náhradní díly lidi a Toxic 

Paradise. Celému koncertu měly předcházet 2 dětské rockové kapely. Bohužel zvukař si akci 

napsal na jiný den a měl tříhodinové zpoždění na příjezdu. Proto předkapely začaly hrát až 

kolem 20,00 hodiny a přestože organizátoři akce avizovali zkrácený program, tak 

předkapely nakonec hrály o půl hodiny déle. Tím došlo ke zpoždění celého hlavního 

vystoupení, které začalo až kolem půl desáté večer. Ještě že tento den bylo krásné letní 

počasí, bylo v areálu vynikající občerstvení, tak nikomu zpoždění příliš nevadilo. O 
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občerstvení v teplé kuchyni se opět postarali kuchaři z pražské rest. Hooters, uzené pstruhy 

prodávali místní rybáři, o pití, takřka bez front se vzorně postarala obsluha rest. U Mže 

v čele s majitelkou pí. Hankou Chocholovou. 

 

 

Křimické Kulturní Léto – Slámování 2015 

Dne 29. 8. od 14,00 hod. se uskutečnilo tradiční Křimické slámování, tentokrát v areálu 

rest. U Mže. Hlavním organizátorem akce byl p. Martin Moravec, organizátor již 6. 

Ročníku v Plzni. Ten i s pomocníky již dlouho před začátkem akce dovezl potřebné věci, 

dráty, provazy, kleště, pracovní rukavice a hlavně balíky slámy. Pro všechny zájemce tak 

bylo připraveno všeho potřebného dostatečné množství. První zájemci o slámování přicházeli 

krátce po 14,00 hodině. Mezi prvními odvážnými byly hlavně děti. Po chvíli jim začali 

pomáhat i rodiče, neboť při této činnosti je zapotřebí více rukou. Kolem 15,00 hodiny bylo 

prostranství určené pro tuto akci téměř plné a všichni se schovávali před prudkým letním 

sluncem do stínu stromů. V doprovodném programu byly na pódiu country kapely, kterých se 

celkem vystřídalo šest. Výsledky slámování jsou na fotkách v příloze kroniky, letošním 

pomyslným vítězem se stali autoři traktoru. Konec celé akce byl kolem sedmé hodiny večerní, 

kdy se areál takřka vyprázdnil, neboť večer bylo ještě naplánováno promítání filmu „Hobbit 

– bitva pěti armád“ v zámeckém parku. 
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Vyhlášení výsledků soutěže „O nejlepší květinovou výzdobu“ 

Během „Slámování“ byly tradičně vyhlášeny výsledky soutěže „O nejlepší květinovou 

výzdobu“. Letos byla prvně udělena divácká cena, kterou obdržel p. Martin Fanta 

s manželkou z rukou náměstka primátora Plzně p. Martina Baxy a starosty obvodu p. Víta 

Mojžíše. Odborná porota vyhodnotila na třetím místě dvě soutěžící: pí. Pavlu Hauerovou a 

pí. Nádraská, na druhém místě pí. Olga Šteflová a na prvním místě pí. Anna Hauerová. 

Všichni výherci obdrželi věcné ceny a kytičku z rukou pp. Baxy a Mojžíše. Vyhlašování řídil 

a moderoval p. Zdeněk Fleišman. 
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Září 2015 

První školní den 

V úterý 1. 7. ráno začal dětem opět nový školní rok. Pro všechny rodiče a známé prvňáčků 

to byl významný den, neboť je doprovázeli do školy. V křimické ZŠ (odloučené pracoviště 

15. ZŠ Plzeň) bylo přivítáno 25 žáčků zástupkyní ředitelky pí. Čechovou, starostou obvodu 

Plzeň 5 – Křimice p. Vítem Mojžíšem a novou třídní učitelkou. Také žáci 2. – 5. třídy se 

opět sešli se svými spolužáky a učitelkami. Paní Mgr. Anna Dočekalová – bývalá vedoucí 

odloučeného pracoviště odešla do důchodu a na její místo byla jmenována pí. Jana Hašlová. 

 

Také v místní MŠ bylo 1. Září živo. Přišly nové děti se svými rodiči i děti, které již MŠ 

navštěvovaly v minulém školním roce. Celkem bylo přijato 34 děti. 

 

 

Křimické Kulturní Léto – promítání filmů 

Dne 4. 9. byl v letním kině v zámeckém parku promítán film „Tři bratři“ – pohádka. 

Následující den 5. 9. byl promítán film „Jak jsme hráli čáru“ 

V neděli 6. 9. bylo promítání ukončeno filmem „Život je život“. 
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Změna ve svozu odpadu pro území Plzeň 

Od 1. 9. zajišťuje svoz komunálního odpadu firma „Čistá Plzeň“, kterou provozuje samo 

město Plzeň. O této změně byli občané s velkým předstihem informováni jak letáčky, tak na 

informačních tabulích. 

 

KSK vycházka do okolí Křimic 

Dne 10. 9. v dopoledních hodinách se senioři sešli k předem avizované vycházce. Vlakem jeli 

do Kozolup a po zelené značce do Města Touškova, dále ke statku Kumberk a pokračovali 

polní cestou do Vlkýše. Ve Vlkýši byla zastávka na občerstvení a dále pokračovali do 

Malesic a podél řeky Mže do Křimic. Cestou měli řadu zastávek k pozorování okolí. Senioři 

na tomto výletě nejvíce překvapila pěkně upravená náves ve Vlkýši a krásný výhled do okolí. 

 

Punťa cup 2015 

Dne 12. 9. od ranních hodin místní organizace kynologů uspořádala již tradiční „Punťa 

cup“. Po vstupní veterinární prohlídce a roztřídění pejsků do třech základních skupin 

(kříženci, malá plemena, velká plemena) došlo k hodnocení dovedností. Celkem bylo 

přihlášeno 31 pejsků. Navíc byly vypsány dvě další skupiny – parádník a šikula. Zároveň 

probíhala divácká soutěž o nejsympatičtějšího pejska. Výsledky první soutěže o parádníka 

roku: na prvním místě se umístil pejsek Baron s majitelkou  Kristýnou Ježkovou v převleku 

zahradníka, na druhém místě pejsek Ingo s majitelkou Stanislavou Šůsovou v převleku 

draka a zámecké paní a třetí místo obsadil pejsek Marley s majitelkou Monikou Sinkulovou 

v převleku Betmena. V kategorii malých plemen v soutěži zvítězil pejsek César s majitelkou 

Jana Wipplingerovou, druhé místo obsadil pejsek Alwin s majitelkou Kateřinou Flídrovou a 

na třetím místě závod ukončil pejsek Jackie s majitelkou Janou Teluchovou. V kategorii 

velkých plemen zvítězil pejsek Amy s majitelkou Patricií Beran, druhé místo obsadil pejsek 

Lily s majitelkou Helenou Votavovou a na třetím místě závod ukončil pejsek Dasty 

s majitelkou Kateřinou Hrazdilovou. V kategorii kříženci zvítězil pejsek Baron s majitelkou 

Kristýnou Ježkovou, na druhém místě se umístil pejsek Teo s majitelkou Martou Voskovou a 

na třetím  místě závod ukončil pejsek Agáta s majitelkou Andreou Ďurišovou. Diváckou 

soutěž a titul pejska roku vyhrál pejsek Dasty s majitelkou Kateřinou Hrazdilovou. 

V soutěži pes Šikula vyhrál pejsek Sárinka majitelky Ivany Sýkorové, na druhém místě se 

umístil pejsek Amy majitelky Patricie Beran a na třetím místě závod ukončil pejsek Mája 

majitelky Veroniky Kyselové Závod byl ukončen kolem 14,00 hodiny odpolední k naprosté 

spokojenosti soutěžících, rozhodčích a diváků. 
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KKL - Velký sportovní den 

Dne 12. 9. Uspořádali členové Sokola Křimice sportovní den pro nejširší veřejnost. Již 

dopoledne byl uspořádán turnaj 6 družstev fotbalové přípravky. Dva týmy byly z Křimic, po 

jednom týmu z Vochova, Mýta, Kozolup a Letné. Tento turnaj se hrál na dvou hřištích, 

takže soutěž proběhla rychle. Vítězem se stal tým z Vochova. Odpoledního programu se 

zúčastnili i vzácní hosté – význační plzeňští sportovci: házenkář Radek Motlík, 

automobilista Václav Pech, hokejisté Ryan Holweg, Nicholas Johnson a bývalý fotbalový 

reprezentant František Plass. K vidění byl zapůjčený pohár mistrů ligy ve fotbale, nyní 

v držení Viktorie Plzeň. Na odpoledním programu byly k vidění soutěže ve stolním tenisu, 

gymnastice, badmintonu, florbalu, atletice, fotbalu a v šipkách. Letošním zpestřením byla 

horolezecká stěna, skákací hrad a provazový kolotoč – kolovadlo. Celé odpoledne moderoval 

místní florbalový brankách p. Lukáš Losleben. Díky propagaci této akce se zde natočil i 

spot TV ZaK. Celé akci přálo krásné letní počasí, což se projevilo i na návštěvnosti této 

akce. 
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KSK – zájezd na Amátovku do Černošína 

Dne 12. 9. místní senioři uspořádali zájezd do Černošína za zábavou. Byli pozváni 

kapelníkem Amátovky p. Josefem Konstantinovičem a zpěváky pí. Zlatou Kráčmerovou a p. 

Pavlem Andělem. Vystoupení se konalo v černošínském kulturním domě. Po hodině zábavy 

bylo moderátory vyhlášeno prodloužení vystoupení z původních závěrečných 18,00 hod. na 

20,00 hod. Celé akce se zúčastnili také senioři z Tachova, Žatce, Holýšova a okolních 

vesnic. Po celou dobu vystoupení bylo na kapele i zpěvácích vidět, jak chtějí hrát pro zábavu 

všech návštěvníků. Konec akce byl ukončen tradičně na stolech při skladbě „Pětatřicátníci“. 

 

 

Další zájezd seniorů se uskutečnil 17. 9. do Aše a okolí. Zájezd byl poznávací i zábavný a 

všichni účastníci byli velmi spokojeni. 

Poutní mše v kapli Na Horničce 

V sobotu 12. 9. v 15,00 hod se konala poutní mše v kostelíku p. Marie Na Horničce.  

 

Soutěž mladých hasičů v Drahotíně 

Dne 19. 9. od ranních hodin se uskutečnil závod družstev mladých hasičů v nedalekém 

Drahotíně (za obcí Zruč-Senec). Z Křimic se zúčastnilo 8 dětí, takže bylo postaveno jedno 

družstvo a s ostatními dětmi z jiných skupin byly postaveny dva týmy smíšené. Družstva 
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byla rozdělena na mladší a starší. Starší ve svém závodě běželi 3 km s 5 stanovišti, kde 

plnili různé úkoly s brannou a hasičskou tématikou. Mladší týmy měly stanoviště stejná, ale 

trať byla pouze 2 km. V průběhu závodu dospělí hasiči uspořádali doprovodný program. Náš 

tým v mladší kategorii obsadil hezké 6 místo z 11 týmů a ve starší kategorii smíšený tým 

obsadil 8. místo z 12 týmů. Celému dni přálo krásné počasí, všichni soutěžící i rozhodčí si 

odnášeli řadu krásných zážitků. 

 

 

KKL – pouť 2015 

Ve dnech 18., 19. a 20. 9. se konala tradiční křimická pouť. Pouťové atrakce – houpačky, 

kolotoče i stánky s pouťovým zbožím se rozložily opět na Zámeckém náměstí. 

Organizátorem poutě byla osvědčená firma Lagron, která zatím pořádala všechny předešlé 

ročníky. Letošní rok poutí přálo poměrně hezké počasí. Bylo slunečno a hlavně nepršelo jako 

v posledních letech. Toto se projevilo na návštěvnosti, kdy v sobotu odpoledne bylo na 

atrakcích velmi živo.  

 

V sobotu ve večerních hodinách byla pouťová zábavy, kterou uspořádala pí. Chocholová 

v rest. U Mže. K tanci a poslechu hrála skupina Víla Análka. Součástí zábavy bylo i 

vyhodnocení soutěže „O nejlepší pouťový koláč“. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 5 

krásných koláčů. 
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Poutí byl ukončen letošní program Křimického Kulturního Léta. 

 

Výjezdní zasedání zastupitelstva 

V pátek 25. 9. se uskutečnilo výjezdní zasedání zastupitelů místního obvodu. Cílem jejich 

cesty a zároveň doprovodným programem bylo navázání družebních styků s městem 

Domažlice. V Domažlicích byli nejprve přijati zástupci obce Sokolské a poté všichni byli 

přijati v obřadní síni domažlické radnice starostou a místostarostou města. Zde krátce 

pohovořili o vzájemných zkušenostech a o historii jednotlivých obcí. Poté následovala 

prohlídka Chodského hradu a obou památníků v blízkosti Domažlic. 
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Tradiční fotbalový zápas 

V úterý 29. 9. uspořádal Sokol Křimice tradiční fotbalový zápas mezi starou gardou Slavie 

Plzeň doplněnou herci „Sršáni“ z divadla Sklep a místní starou gardou. Pro nedostatek 

hráčů hráli oba týmy o devíti hráčích. Herce přivedl a koučoval spoluzakladatel divadla 

Sklep herec-architekt David Vávra. Na hřišti za hostující hráče  velmi aktivně bojovala i 

žena Marta. Před začátkem utkání byla vyhlášena prémie – za vstřelený gol byla jedna 

hlávka zelí, kterou věnoval p. Vladimír Lobkowicz. Utkání skončilo nerozhodně 3 : 3, celé 

utkání moderoval křimický moderátor a zastupitel v jedné osobě p. Zdeněk Fleišman. 

 

Přebor seniorů v minigolfu 

Dne 30. 9. od 10,00 hod. se v areálu rest. U Mže sehrál přebor seniorů v minigolfu. Hráli 22 

hráči a vítězem utkání se opět (již po třetí) stala pí. Ludmila Vavříková, u které putovní 

pohár již zůstane. Na druhém místě se umístil p. Karel Urban a na třetím místě soutěž 

ukončil p. Josef Fiala. Celému utkání v minigolfu panoval přátelská, soutěžní atmosféra, 

která pokračovala i na závěrečném posezení v rest. U Mže. Zde patří poděkování pí. Haně 

Chocholové (hostinské), která se po celou sezónu o seniory vždy dobře postarala. Vyhlášení 

výsledků byl přítomen i starosta obvodu p. Vít Mojžíš, celou akci fotografoval kronikář p. 

Pavel Novotný. 

 

 

Jubilanti 

V měsíci červenci oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: pí. Oldřiška 

Kriesmanová – 94 let, bytem Vochovská 117/18, pí. Františka Trunečková – 86 let, bytem 

Květinová 129/12, p. Miloslav Justra – 87 let, bytem Vochovská 277/2, pí. Jarmila 

Švehlová – 96 let, bytem t.č. domov důchodců Kotíkovská ul. Plzeň. 
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V měsíci srpnu oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: pí. Alexandra Duchková 

– 70 let, bytem Květinová 159/38, pí. Vlasta Simbartlová – 70 let, bytem Prvomájová 

64/40, pí. Zdeňka Martínková – 88 let, bytem Kozolupská 244/3, p. Stanislav Pytlík – 75 

let, bytem Učňovská 409/7, p. Václav Steinberger – 70 let, bytem Žitná 425/20, p. Robert 

Dobrý – 80 let, bytem Prvomájová 419/66. 

V měsíci září oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: p. Jaroslav Ráb – 91 let, 

bytem Žitná 175/23, p. Jiří Honzík – 70 let, bytem Plzeňská 163/33, pí. Julie Vícenová – 

75 let, bytem Tlumená 47/10 a p. Zdeněk Kratochvíl – 70 let, bytem Vejprnická č.ev. 39 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: p. Ladislav Míka zemřel 29. 7. 2015, 

pí. Marie Stiborová zemřela 13. 8. 2015 a pí. Jana Čechová zemřela 18. 9. 2015. 

 

Počasí ve III. Čtvrtletí 

V měsíci červenci: celý měsíci bylo teplo – ve dne od 33 st. Cdo 36 st. C, v noci kolem 20 st. 

C. Tropických dní bylo několik. Chladnější dny byly od 7. 7. do 12. 7., kdy teplota klesla na 

25 st. C a vál silný vítr. Další ochlazení bylo ve dnech 28. 7. – 30. 7., kdy trochu pršelo a 

vál silný vítr. Jinak bylo celý měsíc velmi sucho. 

V měsíci srpnu: většina dní bylo velmi teplo a sucho. Denní teploty byly od 30 st. C do 34 st. 

C, ve dnech 12. – 14. 8. byly tropické teploty 36 st. C, v noci 21 st. C. 16. 8. se obloha 

zatáhla a pršelo dva dny a dvě noci. Teplota klesla na 25 st. C ve dne, v noci bylo 15 st. C. 

Další dny se oteplilo a zbytek měsíce bylo kolem 30 st. C ve dne, v noci do 20 st. C. Celý 

měsíc byl opět velmi suchý. 

V měsíci záři: 1. 9. se ochladilo během dne ze 30 st. C na 25 st. C, další dny se pozvolna 

ochlazovalo. 6. 9. bylo ve dne jen 15 st. C, v noci 10 st. C. 10. 9. Večer přišla bouře 

s vydatným deštěm. Nejteplejší zářijový den byl 17. 9. – 30 st. C. Další dny byly s teplotami 

od 15 st. C do 20 st. C ve dne, v noci kolem 9 st. C. 

Letošní léto bylo teplotně nadprůměrné s tropickými dny, srážkově velmi podprůměrné. 

Nedostatek vody se projevil hlavně na zahrádkách, kde se muselo hodně zalévat. 
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Říjen 2015 

Výstava dětských výtvarných prací  

Dne 1. 10. byla otevřena místnost v přízemí budovy úřadu MO Plzeň 5 – Křimice, která 

bude sloužit pro různé výstavy. Jako první ji využila výtvarná školička Skřítek při SSUPŠ 

Zámeček. Děti s pí. učitelkou zde vystavily své krásné obrázky. Výstava byla otevřena po 

dobu otvíracích hodin místního úřadu. 

 

Dětská hasičská soutěž 

V sobotu 3. 10. uspořádalo místní sdružení dobrovolných hasičů pro ostatní sbory soutěž pro 

dětská hasičská družstva. Byly vyhlášeny dvě kategorie – starší a mladší hlídky. Do soutěže 

se přihlásilo rekordních 39 týmů po čtyřech dětech a každá hasičská hlídka soutěžila v pěti 

disciplínách: vázání uzlů, opičí dráha, hod granátem na cíl a motání hadic a džberová 

stříkačka. Po ukončení oficiálních soutěží byla vyhlášena ještě jedna týmová soutěž a to 

v přetahování lanem. 

V kategorii mladších žáků se z 24 týmů umístilo na prvním místě družstvo z Hradiště, na 

druhém místě tým z Litic a na třetím místě tým domácích křimických dětí. V kategorii 

starších žáků se z 15 družstev umístilo na prvním místě družstvo z Hradiště, na druhém 

místě tým Božkov A a na třetím místě tým Božkov B. Všechna družstva obdržela věcné 

ceny a vyhodnocené týmy na prvních třech místech v každé kategorii ještě dort. 

 

Výlov rybníka Dravý II. 

Dne 10. 10. od ranních hodin provedli členové MO ČRS Křimice výlov rybníka Dravý II 

v Malesicích. Již den předem se začala pomalu upouštět voda tak, aby bylo možné 

dopoledne rybník slovit. Samotný výlov započal kolem deváté hodiny ranní, byli určeni lidé 

do loviště, na třídění a samozřejmě i na nošení vaniček s rybami. Po výlovu hospodář p. 

Šrámek sečetl a vyhodnotil hospodaření na tomto rybníce. Zhodnotil, že váhový přírůstek 

ryb byl kolem 30 procent, což znamená, že rok byl celkově na tomto rybníku úspěšný. 

Vylovené ryby byly použity na zarybnění revíru patřícího místní organizaci. Celkem bylo 

sloveno necelých 23 q ryb. 
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Drakiáda 

Dne 10. 10. v odpoledních hodinách se uskutečnila tradiční křimická drakiáda. Jako každý 

rok, tak i letos hlavním organizátorem byl sbor dobrovolných hasičů v Křimicích. Pozemek 

na tuto akci bezplatně poskytla společnost Amesbury, která Na Horničce staví bytové domy 

a na poli za nimi byla drakiáda uskutečněna. Každé dítě s drakem, které se zaregistrovalo u 

organizátorů, obdrželo poukázku na občerstvení, které zajišťovala rodina Šedivcových. 

Postupně během odpoledne docházeli rodiny s dětmi a hlavně s draky na tuto akci, celkem 

byly registrovány 34 draky. Celému odpoledni přálo počasí na pouštění draků. Bylo větrno, 

ale poměrně chladno bez sluníčka. 

 

 

Akce KSK s Bobelinem 

Ve čtvrtek 15. 10. se uskutečnila hudební zábava v hotelu York. Nejen k tanci, ale i 

k poslechu hrála countryová skupina Bobelin, která je u místních seniorů velice dobře 

známá. Posezení se konalo v sále hotelu York, který byl zcela zaplněn. Všichni přítomní si 

notovali známé písničky a brzy se našly i taneční páry, které využily parket. Před koncem 

setkání byl parket zcela zaplněn, bylo na parketu až 28 tanečníků. Odpoledne se všem líbilo, 

byla krásná příjemná atmosféra. 
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Slavnosti zelí 

Ve dnech 17. – 18. 10. uspořádala zelárna Lobkowicz už v pořadí II. festival zelí. V sobotu 

17. 10. se brány festivalu otevíraly již v 07,00 hod., kdy byl zahájen i prodej krouhaného 

zelí, výrobků ze zelí, ale i doplňkový sortiment firmy Lobkowicz, jako jsou květiny. Na 

nádvoří firmy byly postaveny stánky s občerstvením, které využili návštěvníci této akce. 

V průběhu obou dnů bylo vystoupení několika hudebních souborů. Probíhaly i různé 

soutěže, např.: zelístřelba, zelíbal, zelívrh a návštěvníci si mohli vyzkoušet šlapání zelí 

v kádích. Oba dva dny bylo sice chladné počasí, ale naštěstí bez deště. Možná i z tohoto 

důvodu byla návštěva velká, ale ne tak, jako v loňském roce. 

 

 

Výlov rybníka Dravý I 

V sobotu 17. 10. dopoledne provedli místní rybáři výlov rybníka Dravý I. v Malesicích. 

Rybník byl zcela upuštěn po deváté hodině ranní a krátce nato vešli rybáři do loviště. 

Protože tento rybník byl odbahněn před dvěmi lety, byla práce snazší, neboť bylo všude 

maximálně 10 centimetrů bahna. Rybářů na tento výlov se sešlo dostatečné množství a tak 

již za necelé 2 hodinky byly ryby sloveny, zváženy a naloženy do kádí. Opět část ryb 

putovala na zarybnění přiděleného revíru a část si rybáři ponechali k dalšímu chovu. 
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Změna výsadby stromů v Prvomájové ulici 

Dne 20. 10. byly na základě opakovaných stížností občanů vykáceny hrušně v části ulice 

Prvomájová (pod rest. U Vadlejchů). Stížnosti občanů byly směřovány na nepořádek při 

dozrávání nejedlých plodů, které zanechávaly nevyčistitelné skvrny na zámkové dlažbě a i 

na zaparkovaných automobilech. Výsadba byla nahrazena v následujících dnech vysazením 

javorů Babyka, které jsou ve zbývající části Prvomájová ulice. 

 

Slavnost jablek v MŠ 

Dne 21. 10. se v prostorách místní mateřské školy konala Podzimní slavnost jablek. Akce 

byla pro všechny zaměstnance, děti, rodiče, prarodiče, čehož všichni využili k příjemnému 

neformálnímu setkání. Při vstupu do mateřské školy obdržely děti papírové jablko, kde si 

nechávaly zaznamenávat razítkem účast na stanovištích. Po obdržení sedmi razítek je 

čekala sladká odměna. Závěrem si děti opékaly buřty nad ohýnkem. 

 

Vítání nových občánků 

V sobotu 24. 10. odpoledne od 15,00 hod. se v zasedací síni budovy místního úřadu v Plzni-

Křimicích konalo vítání nových občánků. Přítomné děti, jejich rodiče a příbuzné přivítala 

zastupitelka obvodu pí. Vítovcová. Po tomto krátkém přivítání vystoupily s písničkou děti 

z místní mateřské školy. Krátkým projevem přivítal děti starosta obvodu p. Vít Mojžíš a 

předal slovo dětem ze základní školy, které přednesly básničku. Po krátkém recitálu došlo 

k podpisu rodičů do pamětní kroniky nových občánků, zastupitelka obvodu pí. Wagnerová 

předávala rodičům malý dárek a starosta obvodu pak každé mamince květinu. Na závěr se 

někteří rodiče se svými dětmi nechali vyfotografovat přítomným kronikářem p. Pavlem 
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Novotným. Celý obřad potom byl zpracován na DVD a předán postupně všem 

zúčastněným. 

 

 

Akce KSK – zájezd do Holýšova 

Dne 27. 10. uskutečnili členové Klubu seniorů Křimice zájezd na regionální setkání seniorů 

do Holýšova. Křimičtí senioři v čele s předsedkyní klubu pí. Eliškou Hladíkovou odjeli 

z Křimic kolem 15,30 hod. Celkem se zúčastnilo 28 seniorů. V Holýšově je čekalo vystoupení 

skupiny Václava Žákovce a Anny Volínové. Celé tři hodiny při jejich vystoupení hráli 

známé skladby a písničky opěvované právě nejstarší generací. Po tomto vystoupení se 

představila dechová hudba „Daliborka“ z Mariánských Lázní, která hrála až do 23,00 hod. 

Celé odpoledne a večer byl proložen několika scénkami, došlo i na již známé hraní na lžíce. 

Velký ohlas získalo i vystoupení skupiny „Užovky“. Uvádění každé hudební skupiny i 

jednotlivých scének Zlatou Kráčmerovou bylo uchvacující. Závěr byl trochu pokažen 

zpožděním autobusu a proto účastníci přijeli domů až po půlnoci, ale přesto všichni byli 

velmi spokojeni. 

 

Státní svátek 28. říjen 

Státní svátek České republiky – Den vzniku samostatného Československého státu (1918) 

byl volným dnem. Na veřejných budovách byly vyvěšeny státní vlajky ČR. Někteří občané 

obvodu se zúčastnili pietních oslav v Plzni. 

 

Strašidelné hemžení 

Dne 31. 10. od 15,00 hod. uspořádali křimičtí sokolové v tělocvičně tradiční „Strašidelné 

hemžení“. Zábavné odpoledne vyplnily různé soutěže a pro všechny děti byla diskotéka. Na 
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závěr odpoledne, za večerního šera se všichni vydali s lampionovým průvodem do zámeckého 

parku. Pro účastníky bylo připravené překvapení, ze zámecké terasy průvod přivítal hrabě 

Drácula. Po přivítání začala ohnivá a laserová show zakončena malým ohňostrojem. Po 

skončení ohňostroje se otevřela brána do strašidelného sklepení. Zde se všichni návštěvníci 

mohli nechat postrašit dvaceti nadpřirozenými bytostmi. Celé odpoledne a večer se 

mimořádně líbil, lampionového průvodu se zúčastnilo několik set účastníků a zámecké 

sklepení si prohlédlo mnoho z nich. 
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Listopad 2015 

Účast v soutěži o nejlepší kroniku Plzeňského kraje 

Dne 3. 11. odvezli kronikáři obvodu pí. Marie Fáková a p. Pavel Novotný kroniky za roky 

2012 – 2014 i s přílohami k rukám odpovědné osoby na úřadě Plzeňského kraje. Důvodem je 

nejen účast v soutěži vyhlášené hejtmanem Plzeňského kraje p. Šlajsem, ale i potvrzení o 

správnosti vedení kroniky v našem obvodě. 

 

Zájezd KSK do Karlových Varů 

Dne 5. 11. uspořádali členové KSK zájezd do Karlových Varů místním minibusem. Výletu 

se zúčastnilo 16 členů pod vedením předsedkyně klubu pí. Elišky Hladíkové. Cesta rychle 

uběhla v pěkném slunečném počasí. Program byl: procházka kolonádou, ochutnání pramenů, 

zastávka u vřídla. Průvodkyně u vřídla účastníky seznámila o historii Karlových Varů a 

poté odvedla seniory do podzemí, kde se seznámili s tvorbou „vodního kamene“ tvořeného 

minerály. Po prohlídce následovala cesta „zubačkou“ na „Dianu“, kde mohli účastníci 

navštívit „Motýlí dům“, „Vyhlídku“, nebo se občerstvit v restauraci. Pohled od „Vyhlídky“ 

do okolní krajiny díky jasnému počasí byl nádherný. Po pěším sestupu a prohlídky kolonády 

po druhé straně si každý mohl zakoupit výborné karlovarské oplatky. Kolem 16,00 hod. 

odjížděla spokojená výprava domů. 

 

Zasedání zastupitelstva obvodu 

Dne 11. 11. odpoledne bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo k rychlému projednání změn 

v novém návrhu územního plánu města Plzně. Dále byl na jednání bod o novém statutu 

města Plzně, jehož součástí je i náš obvod. K dalšímu projednání byly na pořadu i odměny 

v komisích a jejich úprava. 

 

Výlov rybníka „Vochovský“ 

Dne 14. 11. od ranních hodin prováděli členové MO ČRS Křimice výlov rybníka u hlavní 

silnice na Stříbro (Vochovský). Na tomto rybníku jsou pouze chovné ryby a násada. Při 

výlovu, kde bylo cca 20 rybářů, bylo sloveno několik metrických centů chovných kaprů a 

téměř tuna násadbových kapříků K1 a K2. Kapři K1 a K2 byli převezeni do chovných 
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rybníků v Malesicích a velcí kapři převezeni na sádku v rybářském areálu, kde budou loveni 

na vánoční stůl křimických občanů. 

 

Odpoledne byla v místní restauraci zábava členů podílejících se na výlovech tzv. „dolovná“. 

Byly podávány uzené ryby, kapr a tolstolobik a samozřejmě o nápoje bylo postaráno ze 

strany majitelky restaurace pí. Chocholové v dostatečném množství. Zábava končila 

v pozdních nočních hodinách. 

Výlet seniorů do Holýšova 

Dne 14. 11. měli senioři sraz u místního minibusu v 17,00 hod. Cílem jejich zájezdu byl 

kulturní dům Holýšov, kam byli pozváni kapelníkem Amátovky p. Josefem 

Konstantinovičem a hlavně zpěvačkou pí. Zlatou Kráčmerovou. Kapela Amátovka hrála 

v plném složení a slavila 40 let od založení. Na pódiu je střídala kapela Václava Gusta, 

který hraje stejný žánr. Ke konci vystoupení se kapelníci obou kapel dohodli na společném 

vystoupení a na pódiu bylo najednou přes 20 hudebníků.  

V sále byly senioři z blízkého i vzdálenějšího okolí. Od samého začátku vystoupení byl 

taneční parket plný. V druhé části večera hudebníci chodili od stolu ke stolu a hráli na přání 

hostů. Krásný večer dechovky a skvělá zábava končila po 22,00 hodině. Křimičtí senioři 

dojeli do svých domovů o hodinu později a řidič autobusu p. Pavel Novotný je rozvezl až 

před jejich domovy. 
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Utkání šipkařů 

V neděli 15. 11. hrál místní klub šipkařů „Úlet“ pohárové utkání s klubem z Klenčí pod 

Čerchovem. Za tým Klenčí hrála jedna žena. Náš tým Úletu byl v plné sestavě. Toto se 

projevilo i na výsledku zápasu, který domácí tým vyhrál 21:5 a postoupil do dalšího kola. 

 

 

Zasazení vánočního stromu a výzdoba Křimic 

V pátek 20. 11. v dopoledních hodinách byl převezen vánoční strom a umístěn na tradičním 

místě u pošty v Křimicích. Strom byl darován rodinou Hladíkových. Strom převezl s pomocí 

jeřábu p. Václav Cubr, který i patu stromu ořízl, aby bylo možno strom zasadit do 

připraveného místa.  

V sobotu 21. 11. členové místních hasičů provedli vánoční výzdobu v ulicích Křimic. Na 

obvyklá místqa v hlavní ulici – Prvomájová a Zámeckém a Křimickém náměstí umístili 

světelné vánoční hvězdy a zvonky. V tento den byl ozdoben i vánoční strom světelnými 

řetězy a několika velkými ozdobami. Elektřinu zapojil p. Miloslav Vykoupil a večer 

vyzkoušel osvětlení. 

 

Výlov sádky v Křimicích 

V neděli 22. 11. byla vylovena sádka v rybářském areálu u rest. U Mže. Členové místního 

rybářského svazu zde vylovili převážně kapry, několik amurů a tolstolobiků. Vylovené ryby 

byly převezeny na rybník, kde přečkají čas do vánoc, neboť jsou určeny pro prodej na vánoční 

stůl. 
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Vyhodnocení soutěže „O nejlepší kroniku“ 

Slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže předcházela výstava všech přihlášených kronik na 

Krajském úřadě. Zde byla přítomna metodička vedení kronik pí. Dienstpírová a pracovník 

z příslušného oddělení krajského úřadu. Oba nám rádi poradili s náležitostmi kronik a 

zodpověděli naše dotazy. 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „O nejlepší kroniku“ se konalo dne 24. 11. od 10,00 

hod. v malém sále Měšťanské besedy. V sále se shromáždili soutěžící kronikáři a starostové 

jejich obcí. Bohužel zde nebyl přítomen starosta našeho obvodu p. Vít Mojžíš, přestože 

pozvánka byla doručena elektronicky na úřad. V sále byl přítomen hejtman Plzeňského kraje 

p. Václav Šlajs a senátorka pí. Milada Emmerová, členové hodnotící poroty. Hejtman 

Plzeňského kraje ve svém krátkém vystoupení poděkoval zakladatelce této soutěže pí. 

Emmerové a vyzdvihl práci všech kronikářů, kteří svou činnost dělají bez ohledu na 

politické vedení obce či obvodu. Jejich činnost byla někdy i usměrňována současným 

vedením, aby zápisy byly vedeny dle jejich potřeb.  Program zpestřilo vystoupení Plzeňských 

cácorek – souboru tří děvčat hrajících na basu, klarinet, foukací píšťala, dudy a zpívajících 

lidové plzeňské písničky. Soutěž proběhla ve třech kategoriích a to: obce do 500 obyvatel, 

obce 500 – 1500 obyvatel a nad 1500 obyvatel. Všichni kronikáři obdrželi pamětní list jako 

památku na účast v soutěži. Křimická kronika ručně i elektronicky psaná byla oceněna 

čestným uznáním, které převzala kronikářka pí. Marie Fáková. K tomu byl předán věcný 

dárek – keramický hrneček s motivem kroniky a nápisem této soutěže a předplatné na 

časopis Vzácný host pro rok 2016.  Poděkování a ocenění elektronicky psané kroniky 

s fotografiemi si zaslouží kronikář p. Pavel Novotný, jemuž moc děkuje za spolupráci pí. 

Marie Fáková.  

Vydání časopisu Křimice.Info 

V týdnu od 24. 11. do 27. 11. roznesli členové Klubu seniorů Křimice časopis Křimice.Info 

(číslo III, ročník II.). Byly v něm informace o dění v obci během podzimu a uvedeny akce, 

které jsou plánovány do konce tohoto roku. 

 

Setkání jubilantů 

Dne 25. 11. v odpoledních hodinách se v zasedací síni úřadu MO Plzeň 5 – Křimice sešli 

jubilanti, kteří oslavili své životní jubileum v měsících říjen – prosinec. Pozvání starosty 

přijali: Alena Bláhová, Jarmila Dobiášová, Eva Bystřická, Jaroslava Mainzerová, Miluška 

Koutňáková, Milena Mašlová, Eliška Eretová, Jaroslava Richterová, Jana Běhounková, 

Jitka Křížková, Drahoslava Fialová, Václav Kadaně, Jiří Cimrman, Miloslav Hauer, 

Ladislav Kašpar, Antonín Danihlík a Štěpán Jílek. Na tomto setkání jubilanty přivítal a 
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mnoho zdraví popřál starosta obvodu p. Vít Mojžíš s místostarostou Vladimírem 

Lobkowiczem. Za Klub seniorů Křimice pozdravila jubilanty předsedkyně klubu pí. Eliška 

Hladíková a za zastupitele p. Zdeněk Fleišman. Následovala volná beseda, při které se 

každý jubilant představil a mohl říci, co se mu na dění v obvodě líbí a nelíbí. Bylo podáno 

malé občerstvení a promítnuto několik krátkých snímků ze života v obci. Na závěr každý 

z oslavenců dostal květinu a malý upomínkový dárek. 

 

Mikulášská nadílka pro děti 

Dne 28. 11. od 15,00 hod. uspořádal Sokol Křimice oddíl všestrannosti v sokolovně 

„Mikulášskou nadílku“. Rodiče mohli doručit dárky opatřené jmenovkou pro děti již od 

14,00 hod. Celou akci moderoval p. Zdeněk Fleišman, který uváděl jednotlivé soutěže, 

vystoupení a vyzýval děti k tanci. K velké radosti dětí se v průběhu odpoledne dostavil 

Mikuláš se svojí družinou a rozdal přítomným připravené dárky. Celá akce byla ve veselé 

náladě a k velké spokojenosti všech přítomných. 

 

Rozsvícení vánočního stromku 

Na první adventní neděli 29. 11. V podvečer byl rozsvícen vánoční strom. Již po šestnácté 

hodině se občané scházeli na prostranství u pošty. V 16,30 hod. akci zahájil p. Zdeněk 

Fleišman, který přivítal občany a vystupující v programu tohoto večera. Jako první 

zazpívaly děti ze Salesiánského hnutí mládeže Plzeň-Skvrňany známé koledy. Při zpěvu se 

samy doprovodily hrou na kytary a flétny. Poté promluvil o významu adventu generální 

vikář plzeňského biskupství monsignor Josef Žák. Další krátký projev pronesl starosta 

obvodu p. Vít Mojžíš, který hlavně popřál občanům vše nejlepší. Moderátor p. Zdeněk 

Fleišman vyzval p. Tomáše Hladíka, aby rozsvítil „svůj“ vánoční strom. Letošní vánoční 

strom je darem právě p. Hladíka, který strom před čtyřiceti lety vypěstoval ze semínka a do 

této doby strom rostl před jejich domkem v Květinové ulici. Na závěr zahrály děti 

z Umělecké školy Terezie Brzkové známé koledy pod vedením svého pana učitele. V průběhu 

odpoledne bylo podáváno občerstvení pro zahřátí a ke koupi byly pěkné keramické zvonečky 

a kalendář na rok 2016. Občané a hlavně děti byli velmi spokojeni. Tato každoroční slavnost 

navodí předvánoční atmosféru, čas blížících se Vánoc. 
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Prosinec 2015 

Zájezd seniorů do Prahy 

Senioři Křimic minibusem vyjeli do Prahy s cílem navštívit a prohlédnout si Betlémskou 

kapli a Obecní dům. Průvodkyně na obou místech podala perfektní výkon a u účastníků 

zájezdů vzbudila vskutku nadšení. Po prohlídkách ještě zbyl čas na krátkou procházku 

Prahou dle osobního výběru. Všech šestnáct seniorů v čele s předsedkyní klubu pí. Eliškou 

Hladíkovou se vrátilo plné dojmů a zážitků. Opět se jednalo o vydařený zájezd. 

 

Vánoční besídka MO ČRS Křimice 

V pátek 11. 12. uspořádali členové rybářského svazu v Křimicích tradiční vánoční besídku 

v restauraci U Mže. Začátek akce byl vyhlášen na 19,00 hod., ale všichni se dostavovali dle 

svých možností. K poslechu i tanci pouštěl reprodukovanou muziku p. Pavel Štajner – 

oblíbený DJ na těchto akcích. Po 21,00 hodině byla vyhlašována vánoční tombola. Ceny do 

tomboly věnovali štamgasti restaurace, členové MO ČRS a různí další sponzoři. Bohužel 

letos na této akci nebyla taková účast jako v minulých letech, pravděpodobně zapříčiněná 

dnešní uspěchanou dobou. Vánoční besídka trvala do pozdních nočních hodin, kdy se 

návštěvníci postupně začali rozcházet do svých domovů. 

 

 

Zájezd do Norimberka 

Dne 12. 12. pořádal MO Plzeň 5 – Křimice tradiční předvánoční zájezd do Norimberka. 

Hlavním tématem zájezdu byla prohlídka předvánočního starobylého města. Účastníci 

shlédli bohaté vánoční trhy, ochutnali zde různé dobroty a svařené víno. Kdo chtěl, mohl si 
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zakoupit drobné dárky. Všichni obdivovali krásnou vánoční výzdobu města, trhů i 

jednotlivých domů. Cena zájezdu pro křimické občany byla 250,- Kč na osobu. 

 

Rozsvícení rybářského vánočního stromečku 

V neděli 13. 12. v 17,00 hod. rozsvítili u rest. U Mže místní rybáři a štamgasti v čele 

s hospodskou pí. Hankou Chocholovou vánoční stromek. Kdo chtěl, mohl si donést vlastní 

ozdoby a ozdobit s nimi stromek. Podle některých ozdob je poznat, kdo je vyráběl a vystavil. 

Pro zájemce byly připravené opečené buřty. Při rozsvícení nechyběly tradiční vánoční koledy 

a písně. V upraveném areálu působí stromek velmi pěkně a navozuje zde krásnou vánoční 

atmosféru. 

 

Poslední rybářský kroužek roku 2015 

V pondělí 14. 12. bylo vedoucím kroužku připraveno poslední setkání letošního roku. Na 

tomto kroužku děti plnily různé disciplíny s rybářskou tématikou (poznávání ryb, vázání 

háčku, nahazování na cíl a další). Každé ditě mělo za úkol i vyplnění krátkého testu. Vše 

bylo pro informaci o tom, kolik znalostí a zkušeností z rybolovné techniky děti nabyly 

v tomto půlroce. Na závěr jim vedoucí kroužku p. Josef Volena spolu s pí. Alenou 

Soukupovou předal dárky pod stromeček. 
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Výstava k 770 letům Křimic 

V letošním roce uplynulo 770 let od první písemné zmínky o obci Křimice. K tomuto výročí 

byla připravena ve výstavní síni budovy ÚMO Plzeň 5 – Křimice malá výstava. V rámech a 

vitrínách byly umístěny fotografie, dokumenty i drobné předměty, které vypovídají o životě 

obce od doby kamenné až po současnost. Výstava byla otevřena 14. 12. a návštěvníci si ji 

mohou prohlédnout v otevíracích hodinách místního úřadu. 

 

Výstava betlémů 

Od 19. 12. byly na křimickém zámku vystaveny betlémy plzeňských řezbářů. Na úvod této 

akce pozvala rodina Lobkowiczova občany do zámecké kaple, kde se uskutečnilo provedení 

Rybovy mše vánoční. Skladbu zazpívali sólisté opery Divadla J. K. Tyla v Plzni – pí. Stáňa 

Topinková-Fořtová, pí. Venuše Dvořáková – Zaoralová, p. Miroslav Krebs. K  přítomným 

občanům promluvil plzeňský biskup monsignore František Radkovský o významu Vánoc a o 

lidské toleranci. Krásné tóny Rybovy mše se krásně rozléhaly zámeckou kaplí, která byla 

zcela zaplněna lidmi a mnozí stáli na schodech a přilehlé chodbě. Po skončení mše 

následovala barokní chrámová hudba a zazněly staré vánoční koledy. 

Výstava betlémů byla otevřena denně pro veřejnost od 15,00 do 17,00 hod. vyjma Vánočních 

svátků a Nového roku do 3. 1. 2016. Vstupné na první mši bylo pro všechny 60,- Kč, pro 

další dny na výstavu betlémů bylo stanoveno vstupné pro dospělé 40,- Kč a děti 10,- Kč. 

 

Prodej vánočních kaprů 

Jako v minulých letech, tak i letos prodávali členové MO ČRS Křimice ryby pro vánoční stůl 

ve svém areálu u rest. U Mže. Letošní ryby byly z vlastních odchovu, den předem byl sloven 

rybník, na kterém byly ryby připraveny. Ceny kaprů do 2,5 kg byly stanoveny ve výši Kč 80,- 

ceny kaprů nad 2,5 kg byly ve výši 85,- Kč a cena amurů byla taktéž 85,- Kč. Prodej se 

uskutečnil od 20. 12. Odpoledne a další dny až do vyprodání všech ryb. Otvírací doba byla 

od 09,00 do 17,00 hod, ale nebylo výjimkou, že zájemci přicházeli již po osmé hodině ranní. 

Tradicí se již stalo, že k zakoupené rybě dostal zákazník svařené víno zdarma. 
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Zpívání koled Na Horničce 

Dne 24. 12. jak je již tradicí v našem obvodě, se občané sešli v kapli Narození Panny Marie 

Na Horničce, aby v tento den společně zazpívali vánoční koledy. U vchodu do kostela mohli 

zájemci obdržet psané texty koled, které se zde zpívaly. Zastupitelé obvodu měli pro zájemce 

svařené víno a teplý čaj. Po přivítání občanů starostou obvodu p. Vítem Mojžíšem promluvil 

k návštěvníkům katolický kněz Igor Bibko. Koledy zazpívaly sólistky divadla J. K. Tyla pí. 

Stanislava Topinková – Fořtová, pí. Venuše Zaoralová – Dvořáková  za doprovodu kláves, 

na které zahrála sl. Forejtová. Spolu s nimi zpíval dětský sbor a přidávali se mnozí 

návštěvníci. Na závěr akce si občané navzájem popřáli mnoho štěstí a zdraví o Vánocích a 

do nového roku 2016. 

 

 

 

Jubilanti 

V měsíci říjnu se svého životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: pí. Danuše Šrámková 

91 let t.č. hospitalizována v LONGEVITĚ, pí. Alena Bláhová – 85 let, bytem Prvomájová 

11/18, pí. Marie Stiborová – 86 let, bytem Ztracená 436/9a, pí. Jarmila Dobiášová – 91 
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let, bytem Květinová 142/18, pí. Božena Jeslínková – 95 let, bytem Plzeňská 225/39, p. 

František Míka – 88 let, bytem Průkopníků 1925/19, pí. Eva Bystřická 75 let, bytem 

Vochovská 167/8, pí. Jaroslava Mainzerová – 91 let, bytem Průkopníků 161/25, pí. Milada 

Radová – 90 let, bytem Prvomájová 287/62, p. Václav Kadaně – 75 let, bytem Květinová 

128/10, pí. Zdenka Miklóšová – 85 let, bytem Prvomájová 253/58, p. Jiří Cimrman – 80 

let, bytem Plzeňská 161/108, pí. Miluška Koutňáková – 88 let, bytem Pod Tratí 495/13. 

V měsíci listopadu se svého životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: pí. Milena 

Mašlová – 70 let, bytem Žitná 267/27, p. Jiří Karlík – 80 let, bytem K Nádraží 154/28, p. 

Miloslav Hauer – 70 let, bytem Prvomájová 102/47, pí. Eliška Eretová – 70 let, bytem 

K Nádraží 231/20, p. Ladislav Kašpar – 70 let, bytem Průkopníků 173/16, p. Antonín 

Danihilík – 70 let, bytem Zámecká 59/10, pí. Jaroslava Richterová – 70 let, bytem 

Květinová 270/11. 

V měsíci prosinci se svého životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: pí. Jana 

Běhounková - 70 let, bytem Prvomájová 291/68, pí. Štěpánka Janoušková – 70 let, bytem 

Traťová 176/14, p. Štěpán Jílek – 75 let, bytem Plzeňská 151/23 a pí. Jitka Křížková – 70 

let, bytem Prvomájová 271/100. 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: pí. Zdenka Miklóšova zemřela 25. 11. 

2015, pí. Alena Schejbalová zemřela 22. 12. 2015. 

 

Počasí ve IV. čtvrtletí 

V měsíci říjnu: začátkem měsíce bylo teplo kolem 20 st. C ve dne, v noci jen 5 st. C. 5. 10. 

Začalo pršet a déšť trval do 8. 10. – po velkém suchu to byl první vydatnější letošní déšť. 

Další dny se ochladilo, 13. 10. byly ve dne jen 4 st. C a v noci 0 st. C. Další dny drobně 

pršelo až do 17. 10. Teplota dosáhla jen 10 st. C ve dne v noci 2 – 4 st. C. 

V měsíci listopadu: první dny byly studené, noci mrazivé, nastala inverze. Od 6. 11. se 

oteplilo, ve dne na 12 st. C, 8. – 9. 11. bylo 18 st. C. V noci bylo kolem 10 st. C. Další dny 

pršelo a vál silný vítr. 21. 11. začalo sněžit, ale sníh hned roztál. Ochladilo se ve dne na 2 – 

5 st. C, v noci mínus 1 st. C. 

V měsíci prosinci: začátkem měsíce bylo nezvyklé teplo. Střídaly se teplé dny se studenými, 

rozdíly v teplotách byly cca 10 st. C. Na Štědrý den bylo slunečno a 12 st. C, další vánoční 
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dny bylo 10 st. C a 9 st. C. Vánoce byly opět bez sněhu. Ochlazení přišlo poslední dny, kdy 

teplota klesla ve dne na 5 st. C, v noci bylo slabě pod nulou. 

Letošní rok bylo mimořádně sucho a nadprůměrně teplo. Byly překonány dlouhodobé 

teplotní rekordy. 

 

Činnost obecní knihovny v roce 2015 

Vedoucí knihovny je stále pí. Vendula Kučerová, která o knihovnu se velmi dobře stará. 

V roce 2015 bylo registrováno 97 uživatelů, z toho 19 dětí do 15 let. Tito uživatelé 

navštívili knihovnu v počtu celkem 1508 návštěv a bylo vypůjčeno 7792 tituly. Pí. 

Kučerová v roce uskutečnila 9 mimovýpůjčkových akcí, kterých se zúčastnilo 121 osoba. 

Internet, který je v knihovně dostupný, využilo 26 uživatelů. Výpůjční dny jsou stále 

pondělí a středa od 15,00 do 19,00 hodin. Podrobná zpráva je přílohou ručně psané kroniky. 

 

Hodnocení roku očima kronikářů 

Občané našeho obvodu si museli zvykat na nově zvolené zastupitelstvo v čele se starostou p. 

Vítem Mojžíšem. Po nástupu byly nově uspořádány komise o čemž je zápis v měsíci lednu 

této kroniky. Organizace a spolky vedly svou činnost tradičním způsobem. Většina jimi 

pořádaných společenských akcí se povedla ke spokojenosti lidí, o čemž svědčí velká účast. 

Zvedla se účast v dětských kroužcích při místních organizacích – rybáři, hasiči, fotbal. 

Tradičně největší účastí na akcích pořádaných v obvodě mají Klub seniorů Křimice, rybáři, 

sokolové a hasiči. 

Výstavba: v našem obvodě byl dostavěn nový bytový dům v Žitné ulici, který je koncem 

roku po kolaudaci a takřka zaplněn novými obyvatel, Na Horničce probíhá výstavba 6 

bytových domů firmou Amesbury, dokončuje se zástavba rodinných domů v Konopné ulici. 

Občané zvelebují a opravují jednotlivé domky v našem obvodě dle svých možností, u 

některých dochází k celkové rekonstrukci – viz rodinný dům zakoupený rodinou Lejskových, 

výstavba nového domku na parcele rodiny Havlíčkových. 

 


