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Leden 2019 

 

Vítání Nového roku 

Vítání Nového roku proběhlo v našem obvodě jako v jiných letech: posezením s rodinou nebo 

s přáteli u dobré večeře a dobrého pití. O půlnoci se ozvaly petardy a byly vidět krásné 

ohňostroje. Lidé si navzájem popřáli úspěšný nový rok 2019 ve zdraví. 

 

 

Akce KSK 

Na Nový rok pořádali členové KSK tradiční pochod z Křimic do Křimic. Do Radčic dojeli 

účastníci autobusem č. 35 MHD a z křižovatky v Radčicích šli ke Kyjovské kapličce. Zde je 

vyfotografoval p. Ludvík Hladík. Dále pokračovali po nové cyklostezce do Malesic, kde 

mohli nahlédnout do místního kostela. Následovala cesta kolem řeky Mže, kde po dešti bylo 

dost bláta, ale nikomu to nevadilo. Končilo se v rest. U Mže přípitkem a posezením u 

horkého nápoje. 
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Tříkrálová sbírka 

Každým rokem pořádá CHARITA ČESKÁ tříkrálovou sbírku po celé ČR. Koledníci 

převlečení za biblické tři krále vybírají od občanů a institucí dobrovolný příspěvek, který je 

věnován na charitativní účely.  

V našem obvodě koledovaly tři králová 9. 1. a byly to sestry ze Salesiánského střediska 

v Plzni – Skvrňanech. Zazpívaly a zahrály na kytaru tříkrálovou koledu, popřály štěstí 

v novém roce a jejích doprovod pí. Mašlová napsala iniciály tří králů na obruby dveří. 

Procesí navštívilo úřad obvodu Plzeň 5 – Křimice, zdejší školy včetně mateřské, obchody a i 

některé občany v domácnostech. 

 

 

Ukončení vánoční výzdoby 

Dne 12. 1. místní hasiči díky zapůjčené vysokozdvižné plošině odmontovali vánoční 

výzdobu z pouličního osvětlení na ulici Prvomájová a z obou náměstí, Křimického i 

Zámeckého. Zároveň odstrojili vánoční stromky a výzdobu uložili ve svém skladu na letošní 

rok. 

 

Turnaj ve stolním tenise 

Dne 13. 1. uspořádali členové místního Sokola Křimice turnaj ve stolním tenise. Na osmém 

ročníku se sešlo 16 soutěžících, kteří byli rozlosování do čtyř skupin po čtyřech. Hrálo se 

vyřazovacím stylem, kdy ve skupině první dva postoupili do hlavní soutěže a zbývající si 

zahráli tzv. soutěž útěchy. Po všech hrách na prvním místě soutěž ukončil p. Václav Poucha 
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ze Stříbra, na druhém místě křimický p. Michal Staník a třetí místo obsadil p. Alois Hiršl. 

Pro všechny na prvních místech byly připraveny diplomy, poháry a věcné ceny. 

 

 

Akce KSK 

Dne 24. 1. odpoledne uspořádali členové KSK členskou schůzi. Po vyřízení organizačních 

záležitostí následovala beseda s hercem divadla J. K. Tyla v Plzni p. Josefem Šolcem.  

 

Křimický zelmistr 

Dne 25. 1. v odpoledních hodinách se uskutečnila křimická tradiční soutěž o nejlepší 

nakládané zelí. V letošním roce je soutěž organizována jinou formou. Soutěžní vzorky mohli 

účastníci donést do rest. Saracéna od 16,30 do 17,00 hod.. Posléze je porotci vzhledově i 

chuťově hodnotili a v cca 19,00 hod. byl vyhlášen vítěz. V rámci soutěže byl doprovodný 

program – hudební produkce country kapely „Soumrak“. Během celého soutěžního večera 

mohli návštěvníci akce ochutnávat výrobky spojené se zelím např. zelňačka, zelné placky, 

závitky, zelné saláty a halušky se zelím. 10 členná porota složená z odborníků i laiků 

vyhodnotila soutěž takto: na prvním místě a tedy Křimickým zelmistrem se stala pí. Anna 

Dobrá, na druhém místě se stejným počtem bodů se umístili pp. Vladimír Elias a Broněk 

Forejt a na třetím místě stanul p. Pavel Denk – loňský vítěz. Starosta p. Vít Mojžíš spolu 

s loňským vítězem předali vítězce putovní pohár. Všichni dostali medaili a prvních pět 

umístěných dostalo věcné ceny.  
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Únor 2019 

 

Dětský karneval 

V sobotu dne 2. 2. od 15,00 hod. se konal dětský karneval v křimické sokolovně. 

Pořadatelem byla TJ Sokol Křimice – oddíl všestrannosti. Akci zahájil moderátor p. Zdeněk 

Fleišman a poté následovala promenáda masek. Byl jich plný sál, hemžilo se tam mnoho 

pirátů, kostlivců, broučků, policistů a hodně dětí mělo masky zvířátek a princezen. Pěkné 

bylo vystoupení „tancohrátky s Culinkou“, z nějž děti písničky znaly a hned se tohoto 

zapojily. Poté pokračovaly písničky z diskotéky s DJ Péťou. Byla tu i dětská tomtola a 

rodiče mohli dětem koupit cukrovou vatu. Děti byly spokojené a po 2 hodinách zábavy 

odešly s rodiči domů. 

 

 

Akce KSK 

Dne 7. 2. se členové KSK vypravili na zimní vycházku kolem Boleveckých rybníků 

zasněženou krajinou. Na závěr vycházky se zastavili v TOTEMu, kde si prohlédli výstavu 

cestopisných fotografií. K cestě do Plzně a zpět použili autobus MHD linky č. 41. 

Každou středu od 09,00 do 11,00 hodin se scházejí členové KSK ve své klubovně v budově 

úřadu, kde hrají různé deskové a karetní hry. 

Maškarní rej pořádaný členy KSK byl uskutečněn 21. 2. v salónku hotelu YORK. Senioři 

předvedli nápadité masky, během zábavy bylo defilé masek. K tanci a poslechu hrál 
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Březen 2019 

 

Výstava „Co se našlo na půdách“ 

Dnem 1. 3. byla ve výstavní síni v přízemí budovy ÚMO Plzeň 5 – Křimice otevřena 

výstava předmětů, které občané našli na půdách svých domů. Jsou to předměty denní 

potřeby např. nádobí, toaletní potřeby, ozdobné předměty, obaly z mýdel a toaletních potřeb, 

reklamní obrázky, hračky i domácí přístroje. To vše připomíná dávno uplynulé časy a 

zároveň ukazuje, jak velký pokrok od té doby nastal. Výstavu předmětů doprovází 

fotografie starých vesnických půd.  

 

Křimická zabijačka 

Dne 2. 3. od 10,00 hod. se konala na nádvoří křimické sokolovny tradiční masopustní 

zabijačka. Pořadatelem byl MO Plzeň 5 – Křimice a TJ Sokol Křimice. V rámci staročeských 

vepřových hodů zde byly ukázky zabijačkových dobrot: polévka, jelítka, jitrnice, tmavé i 

světlé tlačenky, klobásky, škvarky se sádlem a i ovar s křenem. Pochoutky si zájemci mohli 

zakoupit u stánku i pro domácí spotřebu. Zabijačku a pochoutky vyrobili řezníci z Pernarce. 

Pro obveselení a zkrácení čekací doby ve frontách hráli návštěvníkům muzikanti na 

harmoniku a vozembouch.  

 

 

Od 13,00 hod. se zájemci mohli dopravit do sousedních Radčic, kde probíhal průvod 

masopustních masek a maškar. 
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Akce KSK 

Dne 7. 3. se křimičtí senioři vypravili na první jarní vycházku kolem Křimic. Počasí bylo 

pěkné až na to, že vál dosti silný vítr. 

 

Škody po silném větru 

V noci z 10. 3. na 11. 3. se přes území ČR přehnal velmi silný vítr, který napáchal značné 

škody. V Křimicích začalo silně foukat již v neděli 10. 3. večer. Vítr vyvrátil několik 

zdravých stromů, porážel dopravní značky. Velký smrk spadl v ulici Ztracená a zatarasil 

chodník za kioskem s pizzou. Další smrky byly vyvráceny pod sokolovnou u nově 

budovaného areálu „Pláž“. Některé stromy padly do drátů elektrického vedení a byl přerušen 

elektrický proud. Pracovníci ČEZu likvidovali škodu několik hodin, lidé v Křimicích byli 

různou dobu bez elektrického proudu. 

 

Akce KSK 

Dne 14. 3. se naši senioři vypravili do Národopisného muzea v Plzni. Shlédli zde mimo 

stálou expozici výstavu „Život je sladký aneb cukráři jedou, perníčky vezou“. Mnohé 

seniorky tu našly inspiraci pro zdobení cukroví a perníčků. 

 

Výroční členská schůze rybářů 

V sobotu dne 16. 3. proběhla výroční členská schůze MO ČRS v Křimicích. Členové se sešli 

v rest. U Mže, aby zhodnotili uplynulý rok a jeho výsledky a zároveň si řekli, co nového 

v tomto roce je čeká. Výbor organizace zodpověděl otázky dané členy v rámci diskuse. 

 

Kulturní akce 

V sobotu dne 16. 3. se v místní sokolovně konalo vystoupení pražských herců Martina 

Zounara a Martiny Randové „Ordinace“. Vystupovala i obrovská doga. Představení 

vyvolávalo v divácích salvy smíchu. Někteří diváci po představení se s herci vyfotili, jiní si 

vyprosili autogram. 
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Petice 

Na ÚMO Plzeň 5 – Křimice byla do 22. 3. připravena k podpisu Petice za zachování sjezdu 

ze Západního okruhu do Radčic. Je to protest proti referendu radčických občanů, kteří sjezd 

do své obce nechtějí, a podle nich by měl být v Křimicích. Petici přišlo podepsat  mnoho 

občanů. 

 

Akce KSK 

Dne 21. 3. se konala výroční členská schůze členů KSK ve společenské síni ÚMO Plzeň 5 – 

Křimice. Program zpestřily děti z mateřské školy hranou pohádkou. 

 

Nové číslo „Křimice INFO“ 

V polovině března roznesli členové KSK do všech křiických domácností nové číslo časopisu 

„Křimice INFO“ (číslo 1, ročník 6). Občané se zde dočetli o proběhlých akcích a dozvěděli se, 

co nového je připraveno pro nejbližší období. 

 

Společenský ples 

Dne 30. 3. se konal v křimické sokolovně tradiční společenský ples, který pořádal MO Plzeň 

5 – Křimice. Začátek byl ve 20,00 hod., vstupné bylo Kč 190,-. K tanci i poslechu hrál 

taneční orchestr EPIGON. Po zahájení vystoupila taneční skupina „Spider Dance 

Company“, a dále zde byla předvedena ukázka bojových sportů. Připravena byla bohatá 

tombola. Účastníci se dobře pobavili, ples končil ve 02,00 hod. 

V tuto hodinu skončil zimní čas a posunutím hodinových ručiček ze 2. hodiny na hodinu 3. 

čímž nastal čas letní. 

 

 

Počasí v I. čtvrtletí 

Leden: letošní leden byl poměrně teplý. Průměrná denní teplota byla 3 st. C, noční teplota 

mínus 1 st. C. Zimní dny s teplotou pod nulou byly 21. 1. – 26. 1., kdy ve dne byl -1 st. C až 

– 3 st. C, v noci – 3 až -7 st. C. Mírně sněžilo (3 cm) ve dnech 7. – 17. 1. Vál často silný vítr 
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Únor: průměrná teplota byla 3 st. C ve dne, v noci – 2 st. C. od 3. 2. sněžilo celý den i noc, 

napadlo asi 15 cm sněhu. V polovině měsíce se oteplilo a sníh roztál. Další dny byly teplé a 

slunečné. Teplota ve dne byla od 6 do 11 st. C, v noci do 0 do 3 st. C. 

Březen: průměrná teplota byla 6 st. C ve dne, v noci 2 st. C. Vál často silný vítr, velmi 

prudký vítr s deštěm byl večer a v noci z 10. 3. Na 11. 3., který způsobil značné škody. 

V dalších dnech bylo střídavé počasí: od zatažené oblohy a přeháněk během týdne, o 

víkendech slunečné a teplé dny (až 18 st.C). 

 

Jubilanti 

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

70 let – p. Ladislav Jedlička bytem Žitná 429/26 

   p. Vladimír Tolar bytem Žitná 662/52 

   pí. Eva Ličmanová bytem Ztracená 436/9a 

    pí. Helena Scheinkönigová bytem Prvomájová 220/74 

     p. Miloš Hradecký bytem Prvomájová 273/87 

   p. Ladislav Kočandrle bytem Prvomájová 426/64 

75 let -  p. Štefan Nemeš bytem Prvomájová 284/92 

   pí. Klára Šimáňová bytem Vochovská 132/7 

    p. Jaroslav Samuel bytem K Nádraží 141/41 

   pí. Vlasta Elhotová bytem Vochovská 168/5 

   pí. Miloslava Řežábková bytem Prvomájová 291/68 

80 let – p. Jiří Dědič bytem Žitná 464/36 

81 rok – pí. Jana Uhlová bytem K Nádraží 269/6 

   p. Jiří Samuel bytem Chebská 433/54 

82 roky – pí. Růžena Cimrmanová bytem Plzeňská 561/107 

   pí. Jana Ryplová bytem Učňovská 179/6 

   pí. Bohuslava Kodalíková bytem Prvomájová 110/51 
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85 let – pí. Ludmila Štekrová bytem K Dolovu 576/16 

   p. Václav Šváb bytem Květinová 134/23 

86 let – pí. Josefa Krupičková bytem Průkopníků 165/31 

88 let – pí. Vlasta Korbelová bytem Vochovská 174/26 

89 let – p. Vladimir Elias bytem K Nádraží 130/32 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: pí. Marie Hauerová zemřela 31. 1. ve 

věku 76 let, pí. Bohumila Kočandrlová zemřela 27. 3. ve věku 69 let, p. Ladislav Kohout 

zemřel 30. 3. ve věku 74 let, pí. Věra Maxová zemřela 17. 3. ve věku 81 rok, p. František 

Šůcha zemřel 29. 1. ve věku 68 let a pí. Marcela Vítková zemřela 19. 2. ve věku 73 roky. 
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Duben 2019 

 

Křimická 2 a 8 

Dne 6. 4. od 10,00 hod. se konal IV. ročník běhu „Křimická 8 a Dětská 2“. Pořadatelem byl 

MO Plzeň 5 – Křimice a TJ Sokol Křimice. Start byl v 10,00 hod. z nádvoří Sokolovny, 

startovné pro dospělé bylo Kč 80,-, pro děti do 15 let Kč 20,-. Závodníci při prezenci byli 

rozděleni do věkových kategorií. Nejmenší děti měly sportovní disciplíny – běh na trávníku 

fotbalového hřiště, děti do 15 let zkrácenou trasu k Radčicím v délce cca 2 km a dospělí a 

senioři měli trať téměř k Jíkalce v délce cca 8 km. Mezi dívkami v kategorii 6 – 9 let 

zvítězila slečna Rozalie Červená, mezi hochy 6 – 9 let zvítězil závodník Hubený. 

V kategorii 10 – 15 let mezi dívkami byla nejrychlejší sl. Vendula Panušková, mezi hochy 

Aleš Hofrajtr. V kategorii 16 – 39 let mezi muži zvítězil p. Tomáš Koranda   , mezi  ženami 

pí. Julie  Soukupová. V kategorii 40 – 59 let mezi ženami zvítězila pí. Helena Adamcová, 

mezi muži p. Jan Majer. Celkem bylo na startu 42 závodníci a při vlastním závodě byl 

překonán loňský rekord tratě s novým časem. 
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Akce KSK 

Dne 9. 4. si vyjeli členové KSK do Holýšova, kde se odpoledne konal „Kravatový bál“. 

K tanci i poslechu hrály před i po přestávce oblíbené dechové kapely, odpolednem provázela 

pí. Zlata Kráčmerová, která o přestávce s kolegou zahrála i na saxofon. Program doplnilo 

předtančení taneční skupiny. Senioři se jako vždy dobře pobavili. K dopravě tam i zpět byl 

použit křimický minibus s řidičem p. Pavlem Novotným. 

 

Další akce KSK se konala v sobotu dne 13. 4. Senioři se zúčastnili setkání seniorských 

klubů v Dobřanech, kde spolu s nimi oslavili výročí založení souboru „Dobřanské bábinky“. 

 

Zasedání zastupitelstva 

Dne 17. 4. v 17,30 hod. se konala veřejná schůze zastupitelstva MO Plzeň 5 – Křimice. 

 

 

 

Výlov sádky 

Dne 19. 4. v ranních hodinách provedli místní rybáři kontrolní výlov ryb ze sádky ve svém 

areálu. Výlov byl spojen s prodejem živých ryb zájemcům, kterých o tuto atrakci nebylo 

málo. Výlovu naštěstí přálo krásné jarní počasí, takže nikdo nikam nespěchal. Během 

vypuštění vody ze sádky byla u prodejny ryb provedena rekonstrukce zařízení sloužících 

k uchování živých ryb – klecí. Sítě, které byly v loňském roce velmi využívané, prokousal 

norek, který se podepsal i na poměrně značné ztrátě ryb. Sítě v letošním roce nahradily 

nerezové klece. Celkem bylo sloveno cca 450 kg živých ryb. 
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Velikonoce na zámku 

Dne 19. 4. od 13,00 hod. uspořádal MO Plzeň 5 – Křimice se Správou Lobkowiczkého 

zámku „Velikonoce na zámku“. Akce se konala na nádvoří zámku. Na programu byla 

výroba a prodej velikonočních kraslic a tradičních lidových dekorací. Bylo možno ochutnat 

velikonoční pečivo (beránek, mazanec, jidáše). Program doprovázel hudbou lidový orchestr 

Plzeňský MLS s kapelníkem Miroslavem Šimandlem ml. Zároveň bylo možno shlédnout 

výstavu dětských prací z MŠ, ZŠ a SSUPŠ Zámeček. Pro zájemce byla dále možnost po 

zaplacení projít zámeckou věží, zámeckým sklepením či minimuzeum. 

 

 

Velikonoční mše 

Dne 22. 4. od 17,00 hod. se konala Velikonoční Mše svatá v Zámecké kapli.  Na varhany 

hrála osobně pí. Elisabeth Lobkowiczová. 
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Velikonoce v Křimicích 

Na Velikonoční pondělí proběhla v našem obvodě tradiční velikonoční pomlázka. Skupinky 

chlapců školáků, někde byla mezi nimi i dívka, vyšly hned po ránu do ulic s pěkně pletenými 

pomlázkami a s košíčky na vykoledované dobroty. Koledníci odříkali všude velikonoční 

koledu, která je zde tradiční: 

„Hody, hody doprovody, 

Dejte vejce malovaný, 

Nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, 

Slepička vám snese jiný.“ 

 

Oslavy osvobození – pietní akt 

Dne 27. 4. 2019 od 12,00 hod. proběhla v našem obvodě vzpomínková slavnost k výročí 

konce 2. světové války. Od 12 hodin byl na Křimickém náměstí k vidění konvoj 5 

historických vozidel, což zajímalo nejen dospělé, ale hlavně děti.  

Od 13 hodin se konal pietní akt u pomníků z 1. a 2. Světové války a u památníku padlých 

amerických letců. Slavnost zahájily tradičně mažoretky „Maršálky“ za doprovodu dechové 

hudby – obojí byli žáci a žákyně ze ZŠ Chválenická.. Dále vystoupili se svými projevy 

starosta obvodu p. Vít Mojžíš, představitelé Magistrátu města Plzně a další hosté, kteří 

pravidelně navštěvují pietní akt v našem obvodě. Po projevech byly položeny kytice a věnce 

ke všem třem pomníkům a spolu se všemi návštěvníky uctili památku padlých. Zazněly 

hymny česká a americká, dále vystoupily děti ze ZŠ a zazpívaly několik českých a 

amerických písní. Nad Křimicemi proletělo v tuto dobu i historické bojové letadlo. Slavnost 

ukončily opět mažoretky za doprovodu dechové hudby. Bylo připraveno občerstvení a bylo 

možno ochutnat vojenský guláš. 
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Stavění máje a pálení čarodějnic 

Dne 30. 4. místní rybáři spolu se štamgasty rest. U Mže postavili jako každoročně krásnou 

májku. Májka byla poražena u řeky předem, ženy ozdobily věnec a korunu májky 

pestrobarevnými krepovými třásněmi. Před vlastním stavěním máje byla připravena vatra a 

vše bylo k odpoledni 30. 4. připraveno pro návštěvníky. Kolem páté hodiny se scházeli u 

májky a vatry křimičtí občané s dětmi. Děti mohly přijít v maskách čarodějnic a čarodějů, 

což využilo cca 40 dětí. Pro masky byla vyhlášena soutěž o „nejhezčí čarodějnici“. Porota 

z řad rybářů vybrala 3 nejhezčí masky a odměnila výherce sladkostmi. Naprázdno nezůstaly 

ani ostatní děti, všichni obdrželi bonbony a čokoládičky. Po soutěži byla zapálena vatra a 

pro všechny přítomné děti byly připraveny rybářskou organizací zdarma špekáčky k opékání. 

Návštěvníků přišlo velké množství i přes poměrně chladné počasí. Večer k zábavě a tanci 

hrála skupina „Proměny“. I přes chladné počasí byla velká návštěva do pozdních nočních 

hodin. 
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Květen 2019 

 

Svátek práce 

1. květen je volným dnem, Svátkem práce. Již tradičně se občané Křimic mohou zúčastnit 

v Plzni různých akcí, které jsou pořádány organizacemi dobrovolníků. V tento den visí na 

úředních budovách a školách státní vlajky České republiky.  

8. květen je dalším státním svátkem – Dne osvobození. V našem obvodě je tento svátek 

slaven již na konci dubna při pietním aktu u pomníků padlých. 

 

Akce KSK 

Dne 11. 5. se členové KSK vypravili do Černošína na zábavnou akci s dechovkou 

„Amátovka“ pod vedením p. Josefa Konstantinoviče. Spolu s dechovkou zde byli i jejich dva 

dvorní zpěváci p. Pavel Anděl a pí. Zlata Kráčmerová. Akce byla v kulturním domě a 

zúčastnily se i další kluby seniorů z okolí. Během akce již tradičně muzikanti sešli z pódia 

mezi diváky a hráli a zpívali na přání jednotlivých klubů. Během přestávky byla provedena 

tombola, většina diváků opět vyhrála malou drobnost. Akce končila ve večerních hodinách a 

všichni se domů rozcházeli spokojeni s představením a prezentací pravé české muziky. 

K dopravě byl použit obecní mikrobus s řidičem p. Pavlem Novotným. 

 

 

Sportovní hry seniorů 

Dne 14. 5. se sešli senioři Plzeňského kraje na Sportovních hrách v hokejbalové hale na 

Lochotíně.  
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U příležitosti této akce obdrželi křimičtí senioři od starosty obvodu p. Víta Mojžíše nové 

sportovní dresy, opět v zelené barvě. 

 

Jubilanti u starosty 

Dne 22. 5. v 15,00 hod. se sešli na pozvání starosty obvodu p. Víta Mojžíše jubilanti, kteří 

ve II. čtvrtletí oslavili své životní výročí. Přítomné dámy i pány přivítal zastupitel a 

křimický moderátor p. Zdeněk Fleišman. Poté předal slovo starostovi obvodu, který hovořil 

o činnosti v obvodu a o příštích akcích. S každým z přítomných si připil a popřál hodně 

zdraví. O činnosti seniorů v obvodě se velmi pochvalně vyjádřil p. Zdeněk Fleišman. Pár 

slov o sobě také řekli všichni jubilanti a dobře se přitom bavili. Tajemník p. Plochý promítl 

na velké plátno několik snímku z posledních akcí. Pro každého bylo připravené malé 

pohoštění a při odchodu všichni obdrželi malý dárek s přáníčkem. 

 

Akce KSK – Posezení pod lípou 

Ve čtvrtek 23. 5. v odpoledních hodinách uspořádali místní senioři „Posezení pod lipou“. 

K tanci, poslechu a i zpěvu hrála oblíbená country kapela „Bobelin“. V příjemném prostředí 

venkovního posezení za hezkého teplého počasí se všem velmi líbilo. Senioři se dobře bavili i 

na parketu a hlavně mezi sebou. 

 

Volby do europarlamentu 

Volby do Parlamentu EU se v České republice konaly ve dnech 24. a 25. 5. V našem obvodě 

byla volební místnost otevřena 24. 5. od 14,00 do 22,00 a 25. 5. Od 08,00 hod. do 14,00 

hod. volební místnost byla opět v síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Volební komise ve složení: 

předsedkyně pí. Mojžíšová, členové: Wagnerová, Kubíčková, Bendová, Fleišman, jako 

obvykle kontrolovala oprávněnost voličů v obvodu, a dále zajistila volby i pro nepohyblivé 

občany v jejich domovech. 

 

Křimické vinobraní 

Dne 25. 5. v sobotu v odpoledních hodinách se uskutečnilo v areálu rest. U Mže vinobraní. 

Hlavním organizátorem byl degustátor a majitel vinařství „Valtické podzemí“ p. Jiří Hudec. 

K ochutnávce zde bylo mnoho druhů bílých vín, od suchých až po sladké, růžové víno a 
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zastoupení bylo i červené. Akce se těšila velkému zájmu nejen křimických občanů, ale i 

návštěvníků z okolí,. 

Ve večerních hodinách zahrála kapela „Brufen“. Bylo to příjemné zpestření velmi hezkého 

odpoledne. Škoda jen, že návštěvnost byla menší, pravděpodobně díky MS v hokeji. I přes 

menší návštěvnost byla restaurace neustále plná, každý si doplňoval tekutiny v těle, velmi 

dobře doplněno občerstvením a stále probíhající ochutnávkou vín. 

 

 

 

 

Noc kostelů 

Dne 24. 5. proběhla celostátní akce „Noc kostelů“. V Křimicích se zapojil kostelík 

„Nanebevzetí Panny Marie“ Na Horničce a zámecká kaple. Na Horničce během této akce 

byl doprovodný program. Po zahájení bylo vystoupení pěveckého sboru „Musica Amica“, 

dále zpěv pěvkyně Marie Nocarové za doprovodu klávesisty p. Jaroslava Schaffera. Poté 

bylo vystoupení žáků křimické základní školy. V kostele si návštěvníci mohli prohlédnout 

zde vystavené práce studentů SSUPŠ Zámeček.. Pro zvědavé návštěvníky byla připravena 

ochutnávka mešního vína. 
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Křimické Kulturní Léto 

Poslední týden začal program Křimického Kulturního Léta tradičně vystoupením 

divadelního souboru Jezírko, které předvedlo několik her ze svého repertoáru. 
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Červen 2019 

 

Dětský den u rybářů 

Dne 1. 6. tak, jako každý rok letos uspořádali rybáři pro děti v rámci oslav MDD 

v Křimicích  dětskou rybářskou soutěž. Akce se konala ve vlastním areálu u rest. U Mže na 

sádce. Letošní ročník ozdobila nadprůměrná účast – přišlo 32 soutěžící. Soutěž probíhala 

dvoukolově s přestávkou na občerstvení, které děti dostávaly zdarma. Pro každého byl 

připraven buřtík, chléb a hořčice nebo kečup s nápojem dle výběru. Pro dospělé byla otevřena 

restaurace, kde se mohli občerstvit. Nejlepším rybářem soutěže se stala Andrea Albrechtová, 

která ulovila v součtu 344 cm ryb, na druhém místě soutěž ukončil Vojtěch Tolar s úlovkem 

307 cm, a na třetím místě  Vojtěch Beran s úlovkem 296 cm. Pro všechny děti, ať s úlovkem 

nebo bez úlovku, byly připraveny ceny s rybářskou tématikou. Každý si dle svého umístění 

vybíral, co se mu zalíbilo, nebo čím doplnil svoji rybářskou výbavu. Celému dopoledni vládlo 

krásné slunečné počasí a hlavně dobrá nálada. 

 

 

Dětský spolkový den 

Dne 2. 6. od 14,00 hod. se konal dětský spolkový den v zámeckém parku. Pořadatelem byl 

MO Plzeň 5 – Křimice společně s organizacemi v obvodě: TJ Sokol, KSK, hasiči, rybáři, 

sportovní klub, šipkami a kynologové. Každá organizace zajistila jedno soutěžní stanoviště, 

kde dětem na hrací kartičku potvrzovala účast. Startovní kartičky dostávaly děti při 

prezentaci a následně po odevzdání plně vypsané ze všech stanovišť odměnu ve formě 

malých dárků. Odpoledne bylo zpestřeno kulturním programem, vystoupily „Berušky“ z 15. 

ZŠ a za svůj program sklidily od diváků velký potlesk. Občerstvení po celé odpoledne 

zajistila rodina Šedivcových. Počasí bylo příjemné a slunečné. 
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Křimické Kulturní Léto 

Do Křimic opět zavítal divadelní spolek „Jezírko“, který svá představení sehrál v zámeckém 

parku. Dne 6. 6. opět mohli diváci shlédnout představení s názvem „Popeleční večeře“. 

 

 

Otevření odpočinkové zóny „Pláž“ 

V sobotu 8. 6. v podvečerních hodinách byl slavnostně zahájen provoz v odpočinkové zóně 

„Pláž“, která se nachází u řeky Mže pod Sokolovnou (bývalé koupaliště). Po zahájení 

vystoupili žáci 15. ZŠ a dále bylo vystoupení muzikanta Ondřeje Smeykala, který zahrál na 

nástroj zvaný didgeridoo a pohovořil o vzniku tohoto přírodního nástroje. Poté byl zapálen 

oheň a všichni si mohli opéci buřty, které byly zdarma od MO Plzeň 5 – Křimice. Účastníci 

si mohli vyzkoušet discgolf a hru v dámu. V tomto areálu proběhlo 6. – 9. Dřevosochařské 

sympozium, kde tým umělců společně vytvořil sochy z pokácených topolů, (byly vykáceny 

z bezpečnostních důvodů). 
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Křimické Kulturní Léto 

Dne 14. 6. v 19,00 hod. se konal v zámeckém parku koncert známé zpěvačky Petry Janů a 

hudební skupiny Amsterdam. Předprodej vstupenek v ceně Kč 390,- byl na ÚMO Plzeň 5 – 

Křimice. Hlediště v zámeckém parku bylo zcela zaplněno přihlížejícími diváky. Zpěvačka 

zazpívala známé hity a přidala některé nové písně. Koncertu přálo pěkné počasí. 

 

Vítání občánků 

Dne 16. 6. od 15,00 hod. se konalo v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 – Křimice tradiční 

vítání občánků. Slavnostní přivítání občánků do života v obci zahájily děti z mateřské školy 

krátkým pásmem. Všechny přítomné děti a jejich rodiče a prarodiče přivítal jménem obvodu 

starosta p. Vít Mojžíš, pí. Marcela Wagnerová. Každý nový občánek obdržel dárek a 

pamětní list a rodiče se zapsali do „kroniky nově narozených občánků“. Účastníci si 

následně mohli vyzvednout fotografie na DVD u pracovnic úřadu. 

 

Sportovní den seniorů 

Dne 19. 6. od 10,00 hod. se uskutečnil sportovní den seniorů v areálu rest. U Mže. Celkem 

bylo 47 soutěžících seniorů, z toho minigolf hrálo 36 soutěžících, ostatní si s chutí zahráli 

petang a ruské kuželky. Celou akci podkreslovala živá hudba v podání country kapely 

Bobelin. Zábava v tomto krásném areálu a za příznivého tropického počasí byla pěkná, 

atmosféra velmi srdečná. Akce byla ukončena kolem 15,00 hod. 

 

 

Křimické Kulturní Léto 

Dne 21. 6. pokračovalo Křimické Kulturní Léto ve svém letošním programu letním kinem. 

Diváci mohli shlédnout sci-fi z americké produkce „Bumblebee“. 

 

Další akce byly v sobotu 22. 6. Začalo se jízdou historických vozidel od 10,00 hod. s názvem 

Jízda Jiřího Kristiána Lobkowicze. Okruh vedl po silnicích z Křimic do Pernarce a zpět a 

při cestě soutěžící plnili vědomostní soutěž a soutěž ve zručnosti. Nejlepší byli odměněni 
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pohárem z rukou starosty obvodu p. Víta Mojžíše. Historická vozidla byla následně 

vystavena v zámeckém parku od 14,00 do 17,00 hod.  

 

Po tuto dobu běžel zároveň i doprovodný program. Nejprve vystoupila taneční skupina 

Charleston a poté program pokračoval muzikálovými a operetními melodiemi v podání 

sólistů divadla J. K. Tyla. Tímto pořadem provázel mluveným slovem p. Roman Krebs. 

Známé skladby zazpívaly sólistky pí. Stáňa Topinková – Fořtová, pí. Hana Spinethová a 

pí. Venuše Zaoralová – Dvořáková. O mužský part se postaral p. Roman Krebs. Na klávesy 

doprovázela pí. Táňa Vaněčková. Přes lehký deštík se odpoledne zúčastnilo hojně diváků a 

posluchačů, kteří jednotlivé skladby ocenili potleskem. 

 

 

Křimické Kulturní Léto 

Program KKL pokračoval promítáním filmů ve večerních hodinách v zámecké zahradě.    

Dne 27. 6. byl promítnut v náhradním termínu film „Bohemian Rapsody“ 

Dne 28. 6. byla promítnuta česká filmová pohádka „Čertí brko“ 

Dne 29. 6. byla promítnuta nová česká komedie „Po čem muži touží“ 
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Výstava prací Akademie třetího věku 

Koncem měsíce června byla otevřena výstava prací Akademie třetího věku ve výstavní 

místnosti v přízemí budovy ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Seniorky se se svými pracemi opravdu 

mohli pochlubit na veřejnosti, většina prací byla grafické znázornění květin a krajiny. 

 

Konec školního roku 

Dne 28. 6. byl ukončen školní rok 2018/2019. Žáci odloučeného pracoviště 15. ZŠ obdrželi 

vysvědčení za práci ve své ročníku a rozloučili se drobnými dárky a kytičkami se svými 

učitelkami. 

 

Počasí ve II. čtvrtletí 

Duben: nadprůměrně teplý měsíc. Denní teplota byla od 19 st. C do 26 st. C, v noci od 2 st. 

C do 9 st. C. Často vál silný vítr a málokdy pršelo. Díky teplému počasí kvetly ovocné 

stromy o něco dříve než v jiných letech.  

Květen: oproti dubnu bylo v květnu velmi chladno. Průměrná denní teplota byla od 8 st. C 

do 15 st. C, v noci od 1 st. C do 7 st. C. Obloha byla často zatažená a vydatněji pršelo. Byla 

i velmi silná bouřka s větrem a prudkým deštěm. 

Červen: velmi teplé počasí s teplotami od 24 st. C do 32 st. C (26. 6.) a teplé byly i noci 

s teplotami od 15 st. C do 24 st. C (z 26. 6. na 27. 6.). Skoro nepršelo, ale večer 14. 6. přišla 

bouře se silným větrem a deštěm a padaly kroupy o velikosti až 2 cm v průměru. Často vál 

silný teplý vítr, který stávající sucho ještě zvětšil. 

 

Jubilanti 

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

70 let  – pí. Vlasta Nováčková, bytem Učňovská 415/21 

- pí. Vlasta Čudová, bytem K Nádraží 439/13 

- pí. Kataryna Mustafajeva, bytem Průkopníků 421/3 

- p. Lubomír Heis, bytem Pod Tratí 498/7 

- pí. Jitka Pávová, bytem Křimická náměstí 27/12 
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- pí. Jana Fistrová, bytem Traťová 111/5 

- p. Josef Jirka, bytem Traťová 111/5 

- pí. Miloslava Frouzová, bytem Konopná 655/25 

75 let – pí. Jana Mernová, bytem Průkopníků 421/3 

- p. Václav Frouz, bytem Konopná 655/25 

- p. Vratislav Egermaier, bytem Vejprnická E55 

- pí. Růžena Egermaierová, bytem Vejprnická E55 

- pí. Zdeňka Widerlechnerová, bytem Průkopníků 171/22 

81rok  - pí. Žofie Kalábová, bytem Prvomájová 220/74 

82 roky – p. Jiří Fák, bytem Kozolupská 15/14 

83 roky – pí. Anna Vinopalová, bytem Prvomájová 273/87 

- pí. Anna Kheilová, bytem Květinová 260/13 

84 roky – p. Luboš Bystřický, bytem Vochovská 167/8 

- pí. Jiřina Janská, bytem Křimické náměstí 31/8 

- pí. Eva Kurtanová, bytem K Nádraží 230/18 

- pí. Olga Tománková, bytem Kozolupská 279/2 

85 let - pí. Růžena Rábová, bytem Žitná 175/23 

88 roků – p. Václav Kodalík, bytem Prvomájová 110/51 

- pí. Jiřina Škodová, bytem Průkopníků 404/5 

94 roky – pí. Markéta Obrdlíková, bytem Učňovská 410/5 

97 roků – pí. Eliška Švormová, bytem Kozolupská 115/18 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: 

p. Jiří Galovič, zemřel 8. 4. ve věku 65 let, pí. Anna Havlíčková zemřela 3. 4. ve věku 52 

roky a 17. 5. pí. Vlasta Mariásková ve věku 97 let. 
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Červenec 2019 

 

Křimické Kulturní Léto 

KKL pokračovalo promítáním filmů v letním kině v zámeckém parku. 

Dne 4. 7. byl promítnut film „Chata na prodej“ – komedie ČR 

Dne 5. 7. byl promítnu film „Ženy v běhu“ – opět komedie ČR 

 

Křimické INFO 

V týdnu od 1. 7. roznesli členové KSK do všech domácností nové číslo časopisu Křimice 

„INFO“ (č. 2, ročník 6). Mimo záznamů o proběhlých akcích v obvodě byl zde předložen 

program letošního KKL 

 

KKL Rock Fest Křimice 

V rámci KKL se konal dne 6. 7. v areálu rest. U Mže koncert rockových kapel „Elektric 

Therapy“ a „Pops“. Jako předskokani vystoupily: kapela žáků 15. ZŠ vedená p. Krčkem a 2 

další mládežnické kapely s názvy: „Divoký víno“, „Old skool“ a „Toxic paradise“. Koncertu 

přálo teplé letní počasí, což bylo znát na návštěvnosti. Areál byl takřka zcela zaplněn 

diváky a všichni se skvěle bavili do půlnoci, kdy byla akce ukončena. O Občerstvení se 

postaral tradičně dobým způsobem hostinský p. Bureš se svým týmem, který byl vydatně 

posílen. Po dobu akce bylo prodáváno i teplé občerstvení. Pořadatelem této hudební akce byl 

místní Český rybářský svaz a Městský obvod Plzeň 5 – Křimice. 
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Rybářský den 

Dne 13. 7. uspořádali členové MO ČRS Křimice soutěžní rybářský den. Soutěž probíhala na 

sádkách v areálu u rest. U Mže a začínala odpoledne úderem 14,00 hod. Již od 13 hodiny se 

scházeli rybáři – soutěžící u prezentace, přesto jich přišlo pouze 16 (pravděpodobně 

z důvodu nestálého počasí). Jako tradičně se chytalo dvoukolově po jedné hodině se změnou 

stanoviště. O krátké přestávce, kterou soutěžící využili k přemístění na druhé vylosované 

stanoviště, krátce, ale vydatně sprchlo. Nejvíce ryb v součtu délek nachytal p. Ivo Kašpar 

s výsledkem 594 cm, na druhém místě s délkou ryb 563 se umístil p. Michal Polák a na 

třetím hodnoceném místě s délkou ryb 347 cm byl vyhodnocen p. Jiří Šedivý st. V průběhu 

odpoledne byly pro děti připraveny 2 atrakce: skákací nafukovací hrad a oblíbené malování 

na obličej. Večer pro všechny přítomné zahrála k poslechu i tanci skupina „BRUFEN“. O 

občerstvení v průběhu celého odpoledne a večera se postaral nájemce rest. p. Michal Bureš se 

svým týmem. K občerstvení byly prodávány nejen rybí speciality, ale i pokrmy vhodné 

k pivu. Zábava končila v nočních hodinách a někteří hosté ještě po hudební produkci 

poseděli. 
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Zásah křimických hasičů 

Dne 24. 7. zasahovali křimičtí dobrovolní hasiči u požáru chaty v Radčicích pod zámečkem. 

Chatu, kterou obývali bezdomovci a narkomani, se zachránit nepodařilo. Hasiči hlavně 

bránili rozšíření požáru do okolí, zejména do přilehlého lesa na skále. Požár hasilo 6 

požárních aut, zraněn nikdo nebyl. 

 

KKL – koncert Amátovky 

Dne 25. 7. pořádali členové KSK v areálu rest. U Mže koncert oblíbené dechové kapely 

AMÁTOVKA. Zpívali Zlata Kráčmerová a Pavel Anděl, programem provázela zpěvačka 

Zlata. Na úvod programu zazpívala Zlata s harmonikářem několik duetů, posléze kapela 

hrála až do 19,00 hod. Přes velká horka zde byla velká návštěvnost, přijeli i seniorské kluby 

z Černošína a Holýšova. Ty o přestávce si v doprovodu křimických seniorů prohlédli tento 

sportovně odpočinkový areál, podívali se na minigolfové hřiště a na technickou památku – 

Záhorského jez. 

 

 

KKL koncert skupiny Extra Band revival 

Dne 26. 7. ve večerních hodinách se uskutečnil v areálu místní Sokolovny koncert rockové 

skupiny Extra Band revival se zpěváky pp. Jaroslavem Soukupem a Radkem Zíkou. 

Nádvoří v křimické Sokolovně se již před devátou večerní zcela zaplnilo fanoušky této 

skupiny a zpěváků a po zaznění prvních skladeb mnozí využili nádvoří k tanci. Hudební 

produkce končila kolem půlnoci a diváci byli velmi spokojeni. 
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Shrnutí první poloviny KKL 

V rámci KKL bylo promítnuto zatím 8 filmů, které navštívilo téměř 900 diváků. Největší 

úspěch měl film „Ženy v běhu“, který shlédlo 385 diváků. 
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Srpen 2018 

 

Soutěž o nejlepší květinovou výzdobu 

 

Na počátku uveřejnil ÚMO Plzeň 5 – Křimice na informačním portálu obce Křimice 

fotografie domů a předzahrádek s květinovou výzdobou. Snímky nafotili starosta p. Vít 

Mojžíš, místostarostka pí. Marcela Wagnerová a předsedkyně KSK pí. Eliška Hladíková. 

Na snímcích je vidět krása květin v oknech domů i na záhonech zahrádek. Tři nejlepší 

„květináře“ vybere odborná porota, ale hlasovat může každý občan prostřednictvím 

křimických webových stránek nebo na fcb „krimiceinfo“. Hlasovat se může do 18. 8. do 

půlnoci. Všechny snímky jsou číslovány. 

 

Koncert zpěvačky Báry Basikové 

Dne 16. 8. přijela do Křimic populární zpěvačka Bára Basiková a plzeňský pěvecký sbor 

Andílci. Koncert se konal od 19,00 hodin v zámeckém parku. Krásný zpěv zpěvačky a 

mnohohlasého sboru dětí se nesl letním podvečerem v hezkém prostředí parku. Bylo 

postaráno o občerstvení v londýnském busu Doubledecker. 

 

Neckyáda 2019 

Dne 17. 8. od 14,00 hod. proběhla v rámci KKL tradiční veselá neckyáda a to již XIX. 

ročník. Pořadatelem bylo MO ČRS Křimice, štamgasti rest. U Mže a MO Plzeň 5 – 

Křimice.Start všech neobvyklých plavidel byl u mlýna v Malesicích. Na startu se sešlo 7 

soutěžních plavidel s osádkami. Cestu po řece Mži s jednou přestávkou na přenášení 

plavidel na křimickém jezu absolvovali během necelých dvou hodin. Cíl byl před mostem u 

Křimic, kde všechna plavidla byla vytažena z vody. Poté diváci měli možnost hodnocení 

jednotlivých plavidel. Po sečtení bodů byl vyhlášen vítěz letošního ročníku. Vítězství 

z minulého roku obhájil p. Lukáš Čečil tentokráte ve spolupráci s p. Janem Lužou, kteří 

představovali show Daniela Nekonečného s názvem „Nekonečný mejdan na Mži“. Poté 

následovala v rest. U Mže tradiční zábava, která pokračovala do nočních hodin. 
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Křimické slámování 

Poslední srpnový den – 31. 8. od 14,00 hod. se konala další letní zábava a to křimické 

slámování v zámeckém parku. Pořadatelem letošního ročníku byl MO Plzeň 5 – Křimice. 

Děti s rodiči i prarodiči si přišli vyrobit figurky a různé předměty z drátu, slámy a provázku. 

Během celého odpoledne hrála country skupina „Wenda gang“ k poslechu, což mnozí využili 

k relaxaci. Byly k vidění i stánky, kde se prodávaly různé předměty ručně vyráběné. Celou 

akci moderoval opět p. Zdeněk Fleišman. Na této akci byly vyhodnoceny výsledky soutěže o 

nejhezčí květinovou výzdobu.  

V kategorii ocenění kulturní komise: 1. místo Procházkovi, 2. místo Čihákovi, 3. místo 

Korbelovi a Milfaitovi.  

V kategorii internetového hlasování: 1. místo Čihákovi, 2. místo Anna Štěpánová a 3. místo 

Anna Hauerová.  

Mimořádné ocenění získal bytový dům na Prvomájové ulici. 

Ceny za uvedené výsledky předávala pí. Trylčová – krajská radní a pí. Bartáková – 

náměstkyně primátora města Plzně spolu se starostou obvodu p. Mojžíšem. 
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Září 2019 

 

Začátek nového školního roku 2019/2020 

Letošní školní rok byl zahájen dne 2. 9. Křimické děti z 2. – 5. ročníku OP se těšily na 

kamarády a kamarádky a také na své paní učitelky. Prvňáčci šli ve velkém očekávání se 

svými rodiči. Všechny žáky přivítala vedoucí učitelka pí. Hašlová a zástupkyně XV. ZŠ. Do 

školy přišel také starosta obvodu p. Vít Mojžíš a popřál dětem hodně školních úspěchů. 

Mateřská škola zahájila letošní školní rok o týden později. Důvodem byly koberce, které po 

vyčištění zplesnivěly a musely být vyměněny. 

 

 

Velký Sokolský sportovní den 

Dne 7. 9. křimičtí sokolové uspořádali tradiční Sokolské sportovní hry ve svém areálu. 

Dopoledne sehráli nejmladší fotbalisté své první zápasy. V odpoledních hodinách byl zrušen 

pro nepřízeň počasí seskok parašutistů. První akce proběhly v tělocvičně a později i na 

venkovním hřišti. Děti se seznámily se všemi sportovními disciplínami a předvedly v nich své 

dovednosti. Byly vyhodnoceni nejšikovnější a nejlepší a odměněni věcnými cenami, medailemi 

a diplomy. Ceny předával starosta p. Vít Mojžíš a radní města Plzně pro školství, mládež a 

tělovýchovu paní Lucie Kantorová. 

 

Punťa cup 

V sobotu 7. 9. uspořádal místní klub kynologů tradiční soutěž pro všechna plemena a 

křížence psů s názvem „Punťa Cup“. Na této akci se sešli majitelé malých i velkých plemen. 
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Pejskové se svými páníčky soutěžili před hodnotícími komisemi v několika disciplínách. Po 

vyhodnocení byly vyhlášeny výsledky po jednotlivých skupinách a závěrem vyhlášen vítězný 

pejsek titulem „Punťa roku“. Pro všechny vyhodnocené pejsky byly připraveny pamlsky a 

dárkové medaile. Nejlepší obdrželi i poháry. 

 

 

Zastupitelstvo 

Dne 11. 9. v 17,30 hod. se konalo veřejné zasedání zastupitelstva v zasedací síni ÚMO 

Plzeň 5 – Křimice. Na jednání byly projednávány provozní a investiční cíle v obvodě. 

 

KKL – Křimická pouť 

Ve dnech 14. – 15. 9. proběhla v Křimicích tradiční křimická pouť. Pár dní před poutí se 

usadily na na Zámeckém náměstí známé pouťové atrakce, které byly hlavní pouťovou 

zábavou dětí. Díky krásnému slunečnému podzimnímu počasí byla letošní návštěvnost 

bohatá. Při této akci byla otevřena i křimická kavárna „Vážka“, u které si návštěvníci mohli 

dát kávu s dortíkem. Co se týká stánků, na pouti byl pouze jeden stánek s občerstvením a 

jeden stánek s tradičními pouťovými cukrovinkami (perníčky, turecký med, mandle a oříšky 

pražené v cukru apod.). Jako v minulých letech, tak i letos vše zabezpečila fi. Lagron s.r.o. 

V sobotu 14. 9. od 18,00 hod. se konala v zámecké kapli Povýšení Svatého Kříže pouťová 

mše svatá. Mši celebroval páter Igor Bibko. 
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Archeologický průzkum 

Na katastru Křimic v místech, kde se bude dokončovat II. etapa výstavby západního 

silničního okruhu s napojením na ulici Křimickou probíhal přes léto archeologický průzkum. 

Archeologové bádali při silnici v těsné blízkosti fi. Keramika Soukup. Objevili zde 

polykulturní sídliště z období neolitu a z doby halštatské kultury. 

 

 

Nová pěší stezka 

Nová cesta pro pěší se začala budovat okolo pravého ramene řeky Mže. Dokončena byla 

první etapa cesty mezi řekou a polem. 

 

Výstava prací ZUŠ 

Tento měsíc byla v budově ÚMO Plzeň 5 – Křimice ve výstavní místnosti otevřena výstava 

výtvarných prací studentů ZUŠ Zámeček. Zároveň ZUŠ zahájila činnost ve výtvarné 

školičce a malířské škole. 

 

Festival zelí 

Dne 21. 9. se konal již tradiční Festival zelí na Zámeckém náměstí a v zelárně p. 

Lobkowicze. Již od rána zde byl velký počet příznivců křimického zelí a zároveň mnoho 

zájemců o všechny zelné produkty. V areálu zelárny byly k prodeji vzorky salátů, krouhané 

zelí a samozřejmě občerstvení zaštítěné rest. Švejk Tivoli. Zároveň si děti mohly vyzkoušet 

šlapání zelí v kádích, skládání pexesa, malování a další zájmové činnosti. Před prostorem 

zelárny hrálo během dne několik hudebních souborů (od country až po rock). Pro děti byl 

skákací hrad, kolotoč, prodej různých pochutin a byly zde k prodeji i výpěstky křimického 

zahradnictví. 
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Plynule na tuto akci navazovaly prohlídky zámku. Průvodci byli v dobových kostýmech, 

byli k vidění i na nádvoří při prodeji upomínkových předmětů a dvakrát za den byl 

uspořádán průvod „panstva“ ze zelárny do zámku. Na nádvoří zámku byly vystaveny i 

k prodeji opět pochutiny z křimického zelí, tentokrát podávané soukromou gastronomickou 

školou a majitelem rest. Vochov p. Zahradníkem. K prodeji byly i jiné pochutiny, bio 

výrobky a prezentovala se zde i kavárna. 

 

 

Křimické vinobraní 

Dne 21. 9. odpoledne od 13,00 hod. byly slavnostně otevřeny nově vyčištěné sklepy, původně 

patřící ke starému pivovaru, který svoji činnost ukončil mezi světovými válkami. V těchto 

prostorách probíhala i ochutnávka vín známého moravského vinaře Stano Mádla, který do 

Křimic přivezl 12 druhů vín. Zájemci si mohli koupit tzv. „ochutnávku“ 10 vín za Kč 100,-, 

kde vzorky byly seřazeny majitelem vinných sklepů a zájemci si postupně chodili 

ochutnávat. Tuto možnost využilo přes 300 návštěvníků. Již dobrým standardem byla 

kuchyně patřící pod rest. U Mže nájemce p. Michala Bureše, která nabízela tradiční jídla, 

ale měla i rybí speciality. U udírny se prodávaly douzené špekáčky, klobásy, uzený teplý 

špek spolu s čerstvým chlebem. Prostor před restaurací byl odpoledne zcela zaplněn 

návštěvníky. 
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Všechny dnešní akce měly výjimečně vysokou návštěvnost díky krásnému letnímu počasí, 

kdy na akce přišli nejen křimičtí, ale také mnoho přespolních. 

 

Koncert Amátovky ve Stříbře 

Dne 22. 9. se konal koncert dechové kapely „Amátovka“ ve Stříbře. Na tuto akci uspořádal 

místní KSK zájezd minibusem s řidičem Pavlem Novotným. Vedoucí zájezdu p. Zdeněk 

Fleišman spolu s ostatními účastníky tuto kapelu pravidelně navštěvují. Na vystoupení 

kapely se svými zpěváky – pí. Zlatou Kráčmerovou a Pavlem Andělem vždy panuje 

příjemná atmosféra, senioři se skvěla baví nejen na parketu, ale i u stolů. Přestože 

návštěvnost byla velká, v tomto kulturním zařízení bylo hodně prostoru na tanečním 

parketu. 

 

 

Akce KSK – poslední turnaj v minigolfu 

Ve středu 25. 9. uspořádal KSK posledním minigolfový turnaj na rozloučenou s letošní letní 

sezónou. Po vyhodnocení turnaje všem k poslechu i tanci zahrála místně oblíbena kapela 

„Kyseliny“. 

 

Počasí ve III. čtvrtletí 

Červenec: letošní červenec byl teplotně letní měsíc. Denní teploty byly od 21 st. C do 32 st. 

C, noční od 12 st. C do 20 st. C. Nejteplejší den byl 25. 7., kdy ve dne dosáhla teplota 35 

st.C. Pršelo jen třikrát, jinak bylo velmi sucho, které znásobil častý silný vítr. 

Srpen: průměrná denní teplota byla 27 st. C, v noci 18 st. C. Pršelo častěji, silná bouřka 

s vydatným deštěm byla 10. 8. Srpnové teploty nedosáhly tropických hodnot. Často foukal 

silný vítr.  
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Září: průměrná denní teplota byla 20 st. C, v noci 11 st. C. Častěji pršelo a trochu se 

vyrovnal srážkový deficit. 17. 9. a 30. 9. foukal velmi silný vítr 

 

Jubilanti 

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

70 let - p. Lubomír Běhounek, bytem Prvomájová 287/62 

- p. Jaroslav Miegl, bytem Průkopníků 113/36 

- p. Ladislav Petrík, bytem Evansova E136/43 

- p. Pavel Vicari, bytem Konopná 652/19 

75 let - pí. Marta Červená, bytem Prvomájová 87/41 

- pí. Růžena Hradecká, bytem Prvomájová 273/87 

- p. Václav Richter, bytem Květinová 270/11 

 

80 let - pí. Věra Amblerová, bytem Květinová 186/20 

81 rok - p. Jaromír Rada, bytem Prvomájová 12/20 

82 roky – p. Václav Mašl, bytem Žitná 267/27 

- pí. Marie Zábranská, bytem Prvomájová 97/59 

85 let - pí. Marie Ballová, bytem Prvomájová 100/21 

86 let – p. Ladislav Novák, bytem Žitná 430/28 

87 let - p. Josef Fiala, bytemUčňovská 411/3 

- p. Alfred Otásek, bytem Průkopníků 190/13 

- p. Zdeněk Tománek, bytem Kozolupská 279/2 

- pí. Ludmila Trnavská, bytem Vejprnická 515 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: pí. Marie Řípová zemřela 17. 7. ve 

věku 89 let a pí. Anna Alblobá zemřela 20. 7. ve věku 72 roky. 
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Úroda 

Letošní úroda obilí byla celkem dobrá. Sklizeň ovoce, zejména jablek a švestek byla horší, 

někteří občané na svých zahrádkách nesklidili skoro nic. Zato v září rostly houby díky 

poměrnému teplu a častým deštíkům. Křimická  plodina – zelí se urodila jako v jiných letech. 

Dostatek je i brambor.  
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Říjen 2019 

 

Památný den sokolstva 

Dne  8. 10. bylo v naší obci vzpomenuto na smutný den 8. října 1941, kdy byla rozpuštěna 

organizace Sokol. Mnoho sokolů v republice bylo zatčeno a odvlečeno do koncentračních 

táborů. I v naší obci byli někteří činitelé zatčeni a vězněni. Popraven byl p. Bystřický. 

 

Zájezd KSK 

Dne 8. 10. byl uskutečněn zájezd seniorů na Staročeský bál do Holýšova. K tanci i poslechu 

hrála v první části dechová kapela Chodovarka se zpěvačkou pí. Zlatou Kráčmerovou a 

zpěvákem p. Pavlem Andělem. V druhé části zahrála kapela Vysočanka s vlastními 

zpěváky. Senioři se opět velmi dobře pobavili, zazpívali a mnoho z nich i ovládlo taneční 

parket. Tam i zpět se dopravili místním minibusem s řidičem p. Pavlem Novotným. 

 

 

Výlov vochovského rybníka 

Dne 12. 10. místní rybáři vylovili násadu kaprů z rybníka Trubecký. Od samého rána se zde 

scházeli nejen rybáři, ale i diváci. Během několika hodin byl rybník sloven a bylo vyloveno 

cca 14 q kapří násady, která byla ihned prodána zájemci. Cca 100 kg ryb si místní 

organizace ponechala a převezla do sádky ve svém areálu pro potřeby rybářského kroužku. 
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Setkání občanů se starostou obvodu 

Dne 31. 10. od 15,00 hod. se uskutečnilo tradiční setkání občanů Křimic se starostou 

obvodu p. Vítem Mojžíšem. Setkání proběhlo v zasedací síni místního úřadu. Starosta 

zhodnotil uplynulé období a nastínil výhled na nejbližší čas. V diskusi zodpověděl dotazy 

přítomných občanů. 

 

Oprava Sokolovny 

V průběhu minulého období byla opravena místní Sokolovna. Přísálí a vestibulová hala 

doznala změn, v chodbě se snižoval strop, byla dána nová elektroinstalace a nová dlažba. 

Dále bylo opraveno rozpadlé schodiště a vyměněny dveře do fotbalových šaten. Fasáda čelní 

strany a strany od hřiště prošla rekonstrukcí a novým nátěrem. Prostředky na tuto opravu 

byly poskytnuté z dotací Plzeňského kraje, Statutárního města Plzně a z MO Plzeň 5 – 

Křimice. 
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Listopad 2019 

 

Strašidelné hemžení 

Dne 2. 11. od 15,00 hod. se konalo v místní sokolovně tzv. „Hemžení strašidelných masek“, 

které se oblékly hlavně děti. Od 17,00 hod. byl průvod masek s lampiony,  který se řadil u 

MŠ a šel směrem do areálu U Mže. Druhý průvod přišel do téhož areálu od Sokolovny. 

V prostranství U Mže se konala ohňová show, kterou předvedla skupina Hell Fire a která 

byla velmi působivá. Poté se účastníci přemístili do zámeckého sklepení, kde se pro tento 

večer usídlila různá strašidla a pohádkové bytosti. Byl zde například vodník s dušičkami 

v hrnečkách, smrtka s kosou, hejno čertů a skupinky jednotlivých návštěvníků provázela 

bílá paní s Fantomasem. 

Všichni se dostatečně vystrašili a statečně se rozešli ke svým domovům. 
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Jubilanti u starosty 

Dne 13. 11. byli pozváni senioři, kteří oslavili své životní jubileum ve IV. čtvrtletí. 

V zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice jubilanty přivítal starosta obvodu p. Vít Mojžíš, 

místostarostové pí. Marcela Wagnerová a p. Vladimír Lobkowicz. Starosta si s každým 

jubilantem připil na zdraví. Předsedkyně KSK pí. Eliška Hladíková pohovořila o práci 

v klubu. Poté každý z jubilantů řekl pár slov o sobě a rozproudila se debata o životě 

v Křimicích. Pro všechny bylo připraveno občerstvení a při odchodu každý jubilant obdržel 

z rukou starosty drobný dárek. 

 

Vzpomínka na 17. listopad 

 K letošnímu 30. výročí sametové revoluce připravil MO Plzeň 5 – Křimice vzpomínkový 

průvod. Konal se 15. 11. od 17,00 hod. ze Zámeckého náměstí vyšel průvod občanů, kteří 

demonstrovali proti totalitě a za svobodu. Volali (tehdy protistátní) hesla a nechyběli ani 

příslušníci VB s pendreky. Demonstranti došli do Sokolovny, kde založili OF, vše podle 

událostí v Praze i jiných městech před 30 lety. Děti ze ZŠ zazpívaly písně Karla Kryla, 

Marty Kubišové a Jaroslava Hutky. 

 

Výstava k 30. výročí sametové revoluce 

Vzpomínková výstava na rok 1989 byla nainstalována ve výstavní místnosti na ÚMO 

Plzeň 5 – Křimice. Jsou zde vystaveny fotografie a novinové články z let 1948, 1968, 1989. 

Fotky i staré noviny zapůjčili místní občané, výstavu upravili zastupitelé MO Plzeň 5 – 

Křimice, žáci ze ZŠ a SSUPŠ Zámeček. 

 

Vánoční osvětlení v obci a instalace vánočního stromu 

V sobotu 23. 11. nainstalovali místní hasiči vánoční osvětlení na Prvomájové ulici a na 

Zámeckém náměstí. Zároveň přivezli a zasadili vánoční strom na obvyklé místo u pošty. 

Hned také strom ozdobili, aby byl připraven k rozsvícení 1. adventní neděli.  

 

Společná dovolená členů KSK 

Od 24. 11. strávili někteří členové KSK týden pobytu v rekreačním zařízení „BRDY“ u 

Spáleného Poříčí. Odtud vyjížděli každý den na celodenní výlety po okolních památkách a 
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městech. Při cestách navštívili např.: Blatnou – pivovar a likérku, Příbram – Svatá Hora, 

Písek – starobylý kamenný most a kostel, Lomec – kde v klášteře sv. Františka dožívají svůj 

život kněží. Prohlédli si meditační území budhistů a žulový pomník u vsi Těnovice. Ještě 

navštívili zámek v Nebílovech, Albrechtice, vyhlídky Mariánskou a Lopatu nad zámkem 

Kozel. Ve Spáleném Poříčí shlédli výstavu kreseb Jiřího Wintera – Neprakty. Na závěr je 

čekalo překvapení – výjezd do Starého Rožmitálu do kostela J. J. Ryby, kde si vyposlechli 

část Rybovy mše v podání stařičkého varhaníka.  

 

Mikulášská nadílka pro děti 

Dne 30. 11. odpoledne uspořádal Sokol Křimice, oddíl všestrannosti pro děti Mikulášskou 

nadílku v místní sokolovně. Dárky pro děti připravili rodiče předem.  
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Prosinec 2019 

 

Rozsvícení vánočního stromku 

Dne 1. 12. na první adventní neděli se po šestnácté hodině začali scházet občané Křimic, 

mladí, staří i děti na prostranství u pošty, aby shlédli rozsvícení vánočního stromu a 

doprovodný program. Program zahájil a přítomné přivítal nejstarší zastupitel obvodu p. 

Zdeněk Fleišman a uvítal děti ze základní školy, které si připravily pásmo básniček, říkanek 

a koled. Po tomto pásmu starosta obvodu p. Vít Mojžíš také přivítal přítomné, popřál ji 

mnoho zdraví a štěstí během těchto dnů a předal slovo páteru Igoru Bibkovi. Ten vtipnými 

slovy přirovnal adventní čas k dnešní době. Následovalo rozsvícení stromu, které provedl 

přítomný nejstarší obyvatel Křimic p. Alfréd Otásek. Na ukončení tohoto setkání zahrálo 

několik koled SHM se svým bandem. V průběhu akce pracovníci úřadu a zastupitelé 

podávali občanům teplé nápoje, k prodeji byly vidět zvonečky, kalendáře, adventní věnce a 

vánoční pečivo. Kalendáře na r. 2020, které se na této akci neprodaly, budou dále prodávány 

na ÚMO Plzeň 5 – Křimice za cenu Kč 100,-. 

 

 

Na první adventní neděli si i ve svém areálu rest. U Mže rozsvítili vánoční stromek místní 

rybáři a štamgasti. 
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KSK Mikulášská zábava 

Dne 5. 12. v odpoledních hodinách členové KSK uspořádali mikulášskou zábavu v salónku 

hotelu YORK. K tanci i poslechu jim hrála oblíbená kapela „Kyseliny“. Každý obdržel 

malou pozornost od kroužku dovedných rukou. Odpoledne se všichni dobře bavili, někteří 

tančili a v podvečer se rozešli do svých domovů. 

 

Zájezd do Německa 

V sobotu 7. 12. uspořádala kulturní komise ve spolupráci s MO Plzeň 5 – Křimice zájezd na 

adventní trhy do německého města Norimberku. Cena zájezdu pro občany Křimic byla 300,- 

Kč, pro přespolní 350,- Kč. Účastníci zájezdu shlédli bohatě vyzdobené město Norimberk, 

kde si mohli nakoupit na tradičních adventních trzích místní speciality, vánoční dobroty a 

načichnout atmosférou blížících se Vánoc. Někteří využili zájezdu k prohlídkám památek 

města Norimberku a jiní prohlíželi zdejší vánoční výzdobu města. Ve večerních hodinách se 

vraceli spokojeni do svých domovů. 

 

Nová kniha o Křimicích 

Před vánočními svátky byla dána do prodeje na ÚMO Plzeň 5 – Křimice krásná kniha 

s názvem „Ves u zámku“. Knihu napsali a fotografie nafotili p. Jan Drnek a p. Oto 

Brachtel. Je v ní zachycena historie od roku 5600 př.n.l. až do roku 2018. Cena knihy je Kč 

890,-. 

 

Badmintonový turnaj 

V sobotu 14. 12. uspořádali členové místního Sokola již VIII. ročník turnaje v badmintonu 

v místní sokolovně. Zúčastnilo se 12 dvojic, z toho 18 mužů a 6 žen. Bylo sehráno 38 

zápasů. Putovní pohár a zlaté medaile z loňského ročníku obhájila dvojice Ludvík 

Hedervari – Michal Staník. Diplomy, poháry a věcné ceny předali pp. Vit Mojžíš a Tomáš 

Kasal. 
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Nové číslo „Křimice INFO“ 

V týdnu před vánočními svátky vyšlo nové číslo „Křimice INFO“ (č. IV a ročník VI.). 

Členové  KSK roznesli tento časopis do každé křimické domácnosti. 

 

Prodej ryb 

Od 20. 12. do 23. 12. proběhl tradiční předvánoční prodej ryb v areálu rest. U Mže. Ryby 

v pátek z rybníka rybáři vylovili a odpoledne byli kapři, amuři hned k prodeji. Tuto akci 

pořádali místní rybáři, kteří na požádání rybu kupujícímu hned zabili, případně vykuchali. 

Kupující obdrželi v případě zájmu ke každé rybě zdarma kelímek svařeného vína. Cena 

kapra byla stanovena na Kč 95,-, amura taktéž na Kč 95,- a v prodeji byli i pstruzi za Kč 

180,-. Zbavení života bylo zdarma, kuchání za příplatek. Podařilo se prodat všech 32 q ryb. 

Dobrovolné sponzorské dary v mincích byly věnovány dětem z rybářského kroužku. 

 

 

 

Rybova mše + křest knihy o Křimicích 

Dne 21. 12. po 16 hodině se občané Křimic začali scházet v zámku, kde se konala Česká mše 

vánoční Jakuba Jana Ryby. Před zahájením mše se uskutečnil křest knihy „Ves u zámku“. 

Akci moderoval p. Zdeněk Fleišman. Starosta p. Vít Mojžíš představil přítomným občanům 

autory knihy a poděkoval zastupitelům a kronikářům, kteří umožnili, aby kniha vznikla. 

Knihu slavnostně pokřtil a popřál ji velký zájem páter Igor Bibko, starosta obvodu p. Vít 

Mojžíš a autoří pp. Jan Drnek a Otto Brachtel. Dále probíhal vlastní program – zpěv 

Rybovy mše. Zpívali členové DJKT v Plzni pod vedením pí. Stáni Topinkové-Fořtové – 

křimické občanky.Tato akce se letos konala v malém sále v zámku, kde je dobrá akustika a 

více místa než v zámecké kapli, takže stáli jen pozdně příchozí.  
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Pro autory knihy a další účinkující bylo v zámeckých komnatách připraveno malé 

občerstvení. Pro všechny návštěvníky bylo prodáváno v památečních hrnečcích svařené víno 

pro zahřátí. 

 

Výstava betlémů 

21. 12. stejně jako byla Rybova mše, byla zahájena výstava betlémů. Kdo přišel včas na akci 

Rybova mše, mohl si předem shlédnout tuto výstavu plzeňských betlémářů. Výstava trvala 

do začátku ledna 2020. 

 

 

Předvánoční mše svatá 

Dne 22. 12. Od 17,00 hodin se v zámecké kapli konala Předvánoční mše svatá, kterou 

celebroval páter Igor Bibko. 

 

Vánoční koledy 

Dne 24. 12. od 14,00 hodin se v kapli Nanebevzetí Panny Marie Na Horničce opět zpívaly 

vánoční koledy. I letos se k tomuto pěknému vánočnímu zvyku sešlo mnoho lidí. Zazněly 
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krásné koledy v podání sólistek DJKT pod vedením pí. Stáni Topinkové – Fořtové. Spolu 

s nimi vystoupila i křimická rodačka pí. Adélka Forejtová a na závěr vystoupení si české 

koledy spolu se sólistkami zazpíval dětský sbor. Občanům Křimic a všem z okolí popřál vše 

nejlepší páter Igor Bibko, starosta obvodu Vít Mojžíš.  Pro všechny zájemce zde bylo 

Betlémské světlo, což mnozí využili a připravenou svíčku si zapálili. 

 

 

 

Počasí ve IV. čtvrtletí 

Říjen: začátkem října bylo teplo – ve dne 14 st. C až 16 st. C, v noci kolem 7 st. C. 

Nejteplejší den byl 4. 10., kdy ve dne bylo 18 st. C a v noci 9 st. C. Ve druhé polovině měsíce 

se ochlazovalo – ve dne průměrně 6 st. C a v noci 3 st. C. Vydatněji pršelo 18. a 19. 10. 

Často vál silný vítr. 

Listopad: průměrná denní teplota byla 5 st. C, v noci 2 st. C. Ráno byly časté mlhy, ve dne 

se obloha vyjasnila. Pršelo jen 21. 11., jinak byly jen krátké slabé přeháňky. 20. – 23. 11. 

byla celodenní inverze. 

Prosinec: na začátku měsíce bylo chladno – ve dne od 2 st. C do 5 st. C, v noci okolo 0 st. C. 

Dne 6. 12. Ráno bylo -2 st. C. Od poloviny měsíce se oteplovalo ve dne od 6 do 9 st. C (9 st. 

C bylo 23. 12.), v noci od 1 do 3 st. C. O Vánocích bylo již tradičně teplo – ve dne 8 st. C, 
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v noci 2 st. C. Opět žádný sníh. Poslední prosincové dny byly chladnější, 29. 12. byly ve dne 

2 st. C a v noci -2 st. C. 

Polovina letošní zimy byla nadprůměrně teplá. 

 

Jubilanti 

V tomto čtvrtletí oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: 

70 let - p. Evžen Hilburger bytem Prvomájová 287/62 

- P. Miroslav Hůrka, bytem Vochovská 1245/22 

75 let – pí. Helena Čmelínská, bytem Prvomájová 66/5 

- P. Zdeněk Fleišman, bytem Žitná 268/25 

- P. Pavel Kadera, bytem Pod Tratí 501/1 

- P. František Korbel, bytem Pod Tratí 488/6 

- Pí. Alena Nováková, bytem Pod Tratí 490/10 

- Pí. Jana Pavličková, bytem Plzeňská ev.č. 154 

- P. František Plas, bytem Pod Tratí 492/14 

80 let - pí. Marie Fáková, bytem Kozolupská 15/14 

- P. Heinz König, bytem Vejprnická ev.č. 216 

81 rok - p. Miroslav Hauer, bytem K Nádraží 215/19 

- P. František Vodička, bytem Žitná 429/26 

82 roky – pí. Helena Lacinová, bytem Chebská 249/58 

83 roky – pí. Marie Brousilová, bytem Žitná 2047/7 

84 roky – p. Jiří Cimrman, bytem Plzeňská 261/107 

- P. Jiří Karlík, bytem K Nádraží 154/28 

85 let - pí. Zdeňka Justrová, bytem Vochovská 277/2 

- Pí. Miloslava Nováková, bytem Žitná 430/28 

92 roky – pí. Miluška Koutňáková, bytem Pod Tratí 495/13 

95 let – pí.Jarmila Dobiášová, bytem Květinová 142/18 
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- Pí. Jaroslava Mainzerová, bytem Průkopníků 161/25 

99 let – pí. Božena Jeslínková, bytem Plzeňská 225/39 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustila pouze jedna spoluobčanka: pí. Jitka Pávová, zemřela 3. 11. 

ve věku 70 let. 

 

Knihovna 

V roce 2019 bylo ve stálém fondu knihovny 634 knihovních jednotek. Počet knihovních 

jednotek z výměnného fondu byl 3831. Celkový počet knihovních jednotek v roce 2019 byl 

tedy 4465. 

V roce 2019 bylo v knihovně 98 registrovaných uživatelů, z toho dětí do 15 let bylo 18. 

Celkem přišlo 1216 návštěvníků, vypůjčili si celkem 5769 knihovních jednotek.  

V knihovně proběhlo 14 akcí, z nichž nejúspěšnější bylo „Křimické putování s knihovnou“. 

Závěrečné shrnutí roku 2019: příjemná práce, milí lidé, útulné prostředí, ale i kažoroční 

mírný úbytek výpůjček. Mnozí čtenáři dospěli do věku seniorů, mají zájem o jiný druh 

literatury, dětští čtenáři odrůstají a jejich zájem o čtení vlivem jiných podnětů klesá. Ale o 

knihy v papírové formě byl stále ještě zájem. Závěrečné shrnutí pro kroniku sepsala vedoucí 

knihovny pí. Václava Kučerová, která knihovnu vede velmi dobře. 

 

Zhodnocení roku očima kronikářů 

Letošní rok můžeme považovat za úspěšný pro občany Křimic. Uskutečnilo se množství 

kulturních akcí, které pořádaly křimické organizace a spolky. Úspěšná byla činnost klubu 

seniorů, rybářů, sokola, hasičů, kynologů a kulturní komise při MO Plzeň 5 – Křimice. Do 

kulturních akcí se zapojily i děti z MŠ a OP ZŠ. O vzhledu obce se pochvalně vyjadřují i 

občané z jiných obcí, kteří sem na různé akce zavítali. O čistotu ulic pečuje úklidová četa 

zřízená ÚMO Plzeň 5 – Křimice a také pracovníci z firmy Čistá Plzeň. Křimičtí využívali 

různá sportovní a tělovýchovná zařízení, zábavní parčík v prostranství u Mže i park rodiny 

Lobkowiczů, kteří kromě parku poskytovali místnosti zámku ke kulturním akcím. Pokračuje 

výstavba bytových domů developerskými firmami a občané si v rámci svých možností své 

domečky dále opravují. 


