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Leden 2021 

Příchod nového roku 

Konec starého a příchod nového roku proběhl v naší obci tradiční formou. Od večerních 

hodin se ozývalo bouchání petard a rachejtlí. O půlnoci na noční obloze zářily krásné 

ohňostroje. Takže úspěšný nový rok ve zdraví a bez Covidu 19. 

Jak rok 2020 skončil, tak rok 2021 začal - život nejen v Křimicích silně ovlivňoval a pandemie 

Covidu 19. V prosinci 2020 se zhoršila čísla nakažených Covidem, avšak vláda nezpřísnila 

opatření, která před Vánocemi uvolnila. Výsledek např. opět uzavřené restaurace. Podobně 

to bylo s nouzovým stavem - ten byl vyhlášen 30. 9. 2021 a platil od 5. 9. 2020 do 14. 2. 2021. 

Společenský život prakticky nebyl reálný, vše bylo nařízením vlády ČR uzavřené.  

Silvestr 2020 a oslavy příchodu roku 2021 proběhl v duchu složité koronavirové situace. 

Nouzový stav vyhlášený vládou ČR, nejvyšší stupeň Protiepidemického systému, zákaz 

vycházení od 21:00 do 5:00, uzavření hospod a restaurací a další opatření doslova „vyklidily“ 

ulice a náměstí v celé republice. Podobně tomu bylo i v Křimicích, o půlnoci až na několik 

odpálených petard byl nezvyklý klid. Ohňostroje se však v obci objevovaly. Netradiční i bylo 

loučení se starým rokem a vítání roku nového. Občané vítali nový rok přípitkem a přáním 

úspěšného roku ve zdraví a v klidu vzhledem k situaci pouze v rodinném kruhu. 

 

Únor 2021 

Mimořádný stav v ČR - pokračování nouzového stavu 

V únoru opět platili prodloužený nouzový stav, stále platila přísná opatření a tomu odpovídal 

i společenský život. Nebylo možné pořádat jakékoliv akce a život byl omezen na nejnutnější 

případy. Podobně jako v r. 2020 byly zavřeny obchody mimo potravin, drogerií a lékáren a 

výrazně omezily provoz státní úřady. Lidé opět využívali „home office“. Bylo nařízeno venku 

nošení roušek, rozestupy lidí a přísná hygiena. V našem obvodě byly zrušeny všechny 

hromadné, tradiční akce. 

V době nouzového stavu byl omezen i provoz mateřské školce v Křimicích. 
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Březen 2021 

Nouzový stav opět prodloužen 

Dne 26. 2. 2021 byl vládou ČR prodloužen nouzový stav od 27. 2. 2021 

do 11. 4. 2021, protože se v březnu epidemická situace výrazně 

zhoršila. Tvrdá opatření platila i přes velikonoční svátky, stejně jako 

další krizové opatření - např. omezení volného pohybu osob mezi 

okresy za kontroly Policie ČR  od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021. Díky tomu 

byla zrušena Křimická zabijačka, která se měla konat 6. 3. 2021 a dále 

byl nutné zcela uzavřít sportoviště 

v Křimicích, např. areál T.J. Sokol Křimice, 

multifunkční hřiště u „Hasičárny“ či hřiště ve 

Vochovské ulici.  

 

Obnova distribuční sítě 

V Křimicích byla zahájena obnova distribuční sítě elektrické energie, délka 

nové kabelové trasy činí 3 207 m.  Současně s pokládkou kabelového 

vedení, byly do společného výkopu uloženy chráničky pro optické kabely 

internetové sítě PilsFree. 1 etapa proběhla v ulicích Učňovská, Průkopníků, 

K Nádraží, Prvomájová, Traťová, Vochovská, Kozolupská a Chebská. 

 

Počasí  v 1. čtvrtletí 

Počasí v 1. čtvrtletí 2021 odpovídalo tomuto období. Zima se připomněla mezi 7 - 15 

únorem 2021, kdy denní teploty nepřekročily nulu a v noci teplota klesala až k -15o C. Zato 

poslední týden v březnu byl velmi teplý s teplotami 20o - 25o C. 

       Úmrtí v 1. čtvrtletí 

v tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané:  

p. Mašl Václav - 83 let,  Fáková Marie - 81 let, Hilburgerová Anna - 70 let, 

Korbelová Vlasta - 90 let, Vícenová Julie - 80 let, Hájková Olga - 77 let, Eretová 

Eliška - 75 let, Schlichts Jaroslav - 65 let, Egermaier Vratislav - 76 let 
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Jubilanti v 1. čtvrtletí 

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

 70 let - Kocmanová Marie, Kantorová Milada, Machová Irena, Voračková Marie 

75 let - Melicharová Zdeňka, Kheilová Drahomíra, Pokorná Dagmar, Pokorný Petr 

81 let - Chejlavová Eva 

82 let - Němcová Marie, Dědič Jiří 

83 let - Uhlová Jana, Samuel Jiří 

84 let - Cimrmanová Růžena, Ryplová Jana, Kodalíková Bohuslava 

87 let - Šváb Václav 

88 let - Krupičková Josefa 

91 let - Elias Vladimír 

Prodloužení nouzového stavu 

Dne 26. března vláda rozhodla popáté o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna. 

Důvodem byla zhoršující se epidemiologická situace.  

 

Duben 2021 

Koronavirová pandemie 

Během dubna se epidemická situace v Česku postupně zlepšovala, vláda začala rozvolňovat 

covidová opatření zejména ve školství, obchodu a službách. Dne 11. 4. 2021 skončil 

nouzový stav, pokračovalo očkování. Vzhledem k nouzovému stavu tedy nebylo možné 10. 

4. 2021 uspořádat VII. Ročník běhu Křimická 8 a Dětská 2. 

Za velmi přísných epidemických podmínek  se 23. 4. 2021 uskutečnila vzpomínka na 

americké letce sestřelených letadel dne 25. dubna 1945 u Křimic a na oběti obou světových 

válek. Květiny položili primátor Plzně Martin Baxa, za ÚMO 5 starosta Vít Mojžíš a 

místostarostka Marcela Wágnerová. Akce se dále zúčastnili senátor p. Karpíšek, náměstek 

hejtmanky p. Ženíšek a za Velvyslanectví USA v ČR podplukovník amerického letectva          

p. Radoslaw Rusek, kteří zároveň navštívili připravované muzeum. 

 



  

4 
 

Dne 24. 4. 2021 přijel historický vlak s parní lokomotivou z Třemošné přes hlavní nádraží až 

do Křimic. Během půl hodinové pauzy  byla doplněna voda a nad bezpečností na nádraží  

bděli křimičtí hasiči, což sledovalo hodně diváků. 

 

 

 

 

 

 

 

Od 29.4. do 3.5. 2021 byla zcela uzavřena Chebská ulice vzhledem k instalaci nového mostu 

a to na křižovatce Regensburská a Chebská. Z Křimic do Plzně se muselo jet přes Radčice 

nebo Vejprnice. 

 

 

 

 

 

V r. 2021 v ČR proběhlo sčítání lidu - přes internet (27. 3. – 9. 4. 2021)  nebo v listinné 

podobě (17. 4. – 11. 5. 2021). Do akce se aktivně zapojilo i ÚMO 5 zejména u občanů, kteří 

se s počítačem nekamarádí. 

 

 

 



  

5 
 

Květen 2021 

V květnu pokračovalo očkování proti Covidu 19, otevírali se větší očkovací centra. Očkování 

u praktiků stále vázlo díky problematických dodávek vakcín. Při čtvrté změně ministra 

během osmi měsíců skončil P. Arenberger a vrátil A. Vojtěch. 

Služba Mobilní rozhlas 

V květnu 2021 radnice spustila službu Mobilní rozhlas pro moderní a efektivní komunikaci o 

dění v Křimicích prostřednictvím SMS, e-mailů nebo zpráv do aplikace. Poslechnete si 

hlášení rozhlasu z mobilu, dostanete upozornění na krizové situace (výpadky energií, 

počasí, doprava, …), pozvánky na akce, atd. 

Prodloužení vodovodního řadu 

V  termínu na konci května 2021 bylo dokončeno prodloužení vodovodního řadu v Plzeňské 

ulici (východní část) a v ulici Minská v Křimicích, které stálo 9.557.404,- Kč (dotace od SFŽP  

ČR  byla 6 000 000  Kč).  

Noc kostelů v Křimicích na Horničce 

28. 5. 2021 se od 17 hod. do 21 hod. uskutečnila v kostele Narození Panny Marie 

v Křimicích na Horničce první společenská kulturní akce, která byla povolena díky 

rozvolňování proticovidových opatření. Každou hodinu probíhala komentovaná prohlídka 

v podání paní Hany Šikové. Na závěr příjemného setkání  přišli pozdravit návštěvníky a 

pořadatele rodiče majitele kostela Jaroslav a Elisabeth Lobkowiczovi.  
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Červen 2021 

Covidová epidemie 

Covidová epidemie dál slábne, vláda rozhodla o zrušení testování v zaměstnání, omezení 

nošení roušek, navýšení kapacity akcí a zmírnění pravidel pro cestování. To se promítlo i do 

života občanů Křimic. 

Dětský den 

V sobotu 5. 6. 2021 oslavily svůj den nejen křimické děti na stezce okolo řeky Mže. 

Startovalo se v areálu U Mže, děti dostaly soutěžní kartičku a informaci, kde se nachází osm 

stanovišť. První byla hned v areálu s místními rybáři, následovala zastávka se zástupci 

seniorského klubu. Třetí stanoviště připravil spolek kynologů se svými pejsky. V sokolovně 

se soutěžilo se šipkaři a fotbalisty. Na konci stezky na křimické pláži byly poslední stanoviště 

sokolů a hasičů. Po splnění všech úkolů získávaly děti sladkou odměnu a buřta k opékání. 

Na křimické pláži probíhalo malování na obličej a zkoušení slaňování mezi stromy. Velkou 

atrakcí bylo půjčování loděk. Název nové stezky  

Vítání občánků 

Dne 20. 6. 2021 v zasedací místnosti ÚMO Plzeň-Křimice byli přivítáni malí občánci. Každý 

novorozenec byl zapsán do kroniky nově narozených občánků a na památku dostal dárek, 

pamětní list a pamětní fotografie. 

Hudební odpoledne v parku 

 V sobotu 26. 6. 2021 zněly zámeckým parkem operetní a muzikálové 

melodie v podání členů DJKT (Venuše Dvořáková, Hana Spinethová, 

Stanislava Topinková-Fořtová, Roman Krebs a na klávesy doprovázela 

Táňa Vaněčková) za velké účasti velice spokojených diváků. Ve stejný 

den se v zámeckém parku konal Evropský den sousedů za doprovodu 

hudebníků. 

 

 

 

 

Křimické kulturní léto 

Jako každý rok bylo nejen pro občany Křimic připraveno Křimické kulturní léto (KKL), 

zahájeno bylo v sobotu 5. června zahájením “plážové sezóny” na křimické pláži. KKL 

tradičně zakončí 19. 9. 2021 pouť na Zámeckém náměstí. 
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Programový plán byl skutečně velice bohatý a rozmanitý. Akce pro děti střídala divadelní 

vystoupení nebo promítání filmů v zámecké zahradě, nechyběly koncerty či tradiční 

Neckyáda. Zájem byl i o výstavu železničních modelů a zámecké vinobraní. Jenže počasí ne 

vždy přálo a některé akce musely být zrušeny, příkladem byly první den promítání letního 

kina (český film Lovení) či tradiční akce Slámování.  

Počasí  v 2. čtvrtletí 

Počasí v 2. čtvrtletí 2021 ne od průměrného počasí nelišilo. V dubnu to bylo jako na 

houpačce, pár dní teploty okolo 20o  C vystřídaly teploty 5-8o C. V polovině května bylo 

několik tropických dní a červen byl velice teplý, kdy byla řada dní s teplotami přes 30o C. 

Úmrtí v 2. čtvrtletí 

V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané:  

Trnavská Ludmila - 88 Let, Horejšová Jarmila - 74 Let,  Valdmanová Marie - 78 Let 
 

Jubilanti v 2. čtvrtletí 

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

70 Let - Šleis Miroslav, Šteflová Marie, Kroupová Jarmila, Novotný Zdeněk, Lukášková 

Marie,  Zach   Bohumil, Hofmanová Miloslava, Vicariová Zdeňka, Meier Václav 

75 Let - Kašparová Zdeňka, Vitásková Libuše, Urbanová Bohuslava 

80 Let - Eliasová Eva, Volejník Josef 

81 Let - Hauer Karel, Stadtherr Vilém, Hynková Věra, Čapková Ludmila   

83 Let - Kalábová Žofie 

84 Let - Fák Jiří   

85 Let - Kheilová Anna 

86 Let - Bystřický Luboš, Janská Jiřina, Kurtanová Eva    

86 Let - Tománková Olga  

87 Let - Rábová Růžena      

90 Let - Kodalík Václav, Škodová Jiřina   

 

 

Červenec 2021 

Počet případů znovu roste a reprodukční číslo stoupalo a nová opatření vlády ČR jsou 

platná od 9. 7. 2021. Znamenají mírné zpřísnění i kvůli obavám z nakažlivější mutace delta. 

ČR je v počtu nových případů koronaviru nejhorší ve střední Evropě. 
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Rock Fest Křimice 2021 

Rockový festival 2. 7. 2021 ovlivnil nejen koronavirus, ale hlavně 

nepříznivé počasí. Pršelo celý den. V době, kdy začala hrát první 

kapela stále mrholilo. Vystoupily kapely z 15.ZŠ (Loading a S.O.N.), 

punková kapela Nízká úroveň s křimickým kytaristou Vlastou 

Zahradníkem, dále kapely Cliché a X-Cover. 

 

 

 

Rybářský den 

V sobotu 16.7. 2021 křimičtí rybáři uspořádali tradiční akci v areálu U Mže – Rybářský den,  

přihlásilo 26 rybářů (1 rybářka). Po dvouhodinovém maratónu se vítězem stal pan Jiří Havel 

se 14 odchycenými rybami o celkové délce 519 cm. Poté za příznivého počasí pokračovala 

hudební produkce skupiny Anakonda Benda.  

 

Jubileum místostarostky 

Místostarostka Marcela Wagnerová oslavila kulaté narozeniny a vzhledem k její životní 

energii by jí nikdo neodhadoval 70 let. Do dalších let mnoho zdraví, štěstí, pohody a 

spokojenosti. 

 

 

http://krimice.info/?p=17595
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Srpen 2021 

Stezka pro chodce a cyklisty 

V srpnu začala firma Berger Bohemia s výstavbou stezky pro chodce a cyklisty podél 

Chebské ulice a měla by být dokončena v listopadu 2021.  

 

Neckyáda 

21. 8. 2021 se konala tradiční křimická Neckyáda. Počasí akci 

přálo, diváků se v Křimicích i v Malesicích sešlo poměrně hodně, 

ale plavidel bylo málo. 

 

 

  

 

 

 

Září 2021 

Předání Tatry Phoenix 

V úterý 7. 9. 2021 v Plzni - Křimicích předali studenti společně s paní hejtmankou  

Mauritzovou klíče od nákladního automobilu Tatra Phoenix s nástavbou pro zimní  

údržbu řediteli SÚS Plzeňského kraje. Studenti automobil sami sestrojili v rámci akce 

„Tatra do škol“. Při oslavě byly vystaveny další automobily značky Tatra v podání  

vojenské a policejní techniky. 

  
Autobus č.35 nahradí trolejbus č.11 

Od 1. 9. 2021 nahradila trolejbusová linka č. 11 autobusovou linku č. 35 a linka 11 pojede 

od 1. 9. 2021 dle nových jízdních řádů. 

 

 

http://krimice.info/?p=17526
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Vítání občánků 

Starosta Vít Mojžíš s místostarostkou Marcelou Wagnerovou přivítali dne 5. 9. 2021 deset 

křimických občánků - šest chlapečků a čtyři holčičky obdrželi pamětní list s dárkovou taškou 

a maminka dostala květinu. 

 

VII. ročník závodu Křimická 8 a dětská 2 

Sedmý ročník běžeckého závodu Křimická 8 a dětská 2 se uskutečnil 4. 9. 2021 a to v 

odloženém termínu z letošního dubna. Trasa závodu vedla do Skvrňan a zpět. V hlavním 

závodě běželo 52 sportovců, zvítězili Martina Bradáčová s časem 32:14 a Lukáš Kopta s 

časem 29:09. Speciální medaili dostal Aleš Trnka, který absolvoval 8 km trasu na vozíku. 

Nejstarším účastníkem se stala Hana Ježková (67 let).  

 

 

 

 

 

Křimická proudnice 

Před SDŠ 4. 9. 2021 jako každý rok poměřili své síly křimičtí hasiči při závodech Křimická 

proudnice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://krimice.info/?p=17526
http://krimice.info/?p=17580
http://krimice.info/?p=17605
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Sokolské sportovní hry 

Tradiční seskok parašutistů zahájil 4. 9. 2021 Sokolské sportovní hry. 

V křimické sokolovně bylo možno si vyzkoušet řadu sportovních 

disciplín jako je gymnastika, florbal, badminton, stolní tenis, šipky, 

fotbal a atletika. Děti si mohly zastřílet lukem, vyzkoušet umělý led a 

střelbu na hokejového brankáře nebo využít nafukovací hrad. Počasí 

akci přálo.  

 

Volby 2021 

8. 9. 2021 proběhly na ÚMO 5 Plzeň - Křimice volby. 

 

Puňta Cup 

11. 9. 2021 uspořádala ZKO Plzeň - Křimice již 21. ročník 

soutěžě psů křížených i čistokrevných a s PP i bez PP 

Puňta Cup 2021. Pejsci soutěžili, lidé se bavili, počasí akci 

přálo a dobrovolné vstupné bylo určeno na pomoc 

postiženým lidem či opuštěným pejskům. 

 

 

 

http://krimice.info/?p=17608
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Křimické vinobraní 

Třetí Křimické vinobraní se uskutečnilo ve středověkých sklepích bývalého zámeckého 

pivovaru a v areálu U Mže. Víno zajišťoval a osobně prováděl košt vinař Stano Mádl z 

Velkých Bílovic, nechyběla ani cimbálová muzika Mladí burčáci z Míkovic. Kromě 

ochutnávky sýrů ve sklepích nabídla místní restaurace výtečné pokrmy včetně rybích 

specialit. Na závěr Křimického vinobraní zahrála kapela Anakonda Benda. 

 

Výstava mašinek 

O víkendu 18. 9 - 19. 9. 2021 byla v místní sokolovně výstava 

železničních modelů a kolejišť. Návštěvníci mohli vidět několik kolejišť 

různých velikostí a jízdu několika mašin a souprav, které jezdili přes 

celou tělocvičnou. Krásné byly i detaily nádraží, vesniček, tunelů a 

přírody či figurek pracovníků. Velká atrakce bylo venkovní kolejiště, 

kde se vozily děti na vagónkách tažených lokomotivou. 

 

 

Křimická pouť 

Tradičně třetí zářijový víkend patří křimické pouti. Atrakce využily hlavně 

děti, hlavní den byla sobota, které přálo i počasí. V neděli se ochladilo a 

přišli pouze opravdoví vyznavači této zábavy. Děti se vyřádily a rodičům 

se provětraly peněženky 

 

http://krimice.info/?p=17611
http://krimice.info/?p=17614
http://krimice.info/?p=17617
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Změna ve vedení MŠ 

K 31. 8. 2021 skončila ve vedení MŠ Bc. Jiřina Kavalírová, od 1. 9. 2021 působí ve vedení MŠ 

paní Marta Mauleová do doby jmenování ředitelky.  

Senioři v Yorku 

Výroční schůze Klubu seniorů Křimice se uskutečnila 23. 9. 2021 po dvouleté odmlce v 

hotelu York. Probraly akce uskutečněné v r. 2019, 2020 a částečně v r. 2021 a jejich finanční 

vypořádání. Senioři pořádají pravidelně různé akce - výlety do přírody, návštěvy výstav a 

koncertů nebo sportovní aktivity na minigolfu a stolních her v prostorách křimického úřadu.  

Počasí  v 3. čtvrtletí 

Počasí v 3. čtvrtletí 2021 odpovídalo letnímu období, teplý byl zejména červenec 2021, ale 

tropických dnů bylo méně než v červnu 2021. Několik tropických dnů přinesl srpen. 

Úmrtí v 3. čtvrtletí 

Králík František - 77 let, Janská Jiřina - 86 let, Kalábová Žofie - 83 let, Plas František - 76 let, 

Maléř Zdeněk - 70 let, Hilburger Evžen - 71 let  
Jubilanti v 3. čtvrtletí 

70 let  - Goldschmied Karel, Kovanda Václav, Meyerová Zdeňka, Polák Michal, Přinda Karel, 

Skalická Soňa, Skalický Václav, Šlajer Karel, Wagnerová Marcela 

75 let - Kafoňková Jaroslava, Kubíček Josef, Němcová Helena 

80 let - Fantová Marie, Fialová Jarmila, Míková Marie  

81 let - Pytlík Stanislav    

82 let - Amblerová Věra    

84 let - Zábranská Marie    

87 let - Ballová Marie     

88 let - Novák Ladislav    

89 let - Otásek Alfred 

 

Říjen 2021 

Vjezdová brána a rekonstrukce povrchu 

Výstavba vjezdové brány se středovým ostrůvkem a rekonstrukci asfaltového povrchu na 

Chebské ulicí od Křimic k Vochovu byla zahájena dne 4. 10. 2021 firmou Roadfin s.r.o. Došlo 

i k posunutí dopravního značení obce.  

 

http://krimice.info/?p=17637
http://krimice.info/?p=17626
http://krimice.info/?p=17656
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Zámecké setkání 

Křimický zámek hostil 24. 10. 2021 pořad věnovaný české šlechtě a její roli v české kultuře 

včetně přednášky literáta a historika PhDr. Martina Petišky - Česká šlechta v průběhu věků 

v rámci Plzeňského literárního festivalu 

Památný den Sokolstva 

I na křimické radnici 8. 10 2021 vlál prapor T.J. Sokol Křimice k uctění uvězněných, 

umučených a popravených nejen křimických občanů-sokolů a k oslavě Památného dne 

Sokolstva.  

 

Listopad 2021 

Křimické strašení 

Křimického strašení se letos zúčastnilo stovky lidí, odhadem 600 až 700. 

Poprvé lampionový průvod procházel i křimickou pláží. Průvod vedla 

Terezka s koněm. Dvě vystoupení měly Ohnivé světlušky - na pláži a v 

areálu U Mže. V historických pivovarských sklepeních se dala navštívit 

čarodějnická kuchyně, zbojnické sídlo, mrtvé jeptišky s mnichem, mumie, 

vodníka a na konci čertovské peklo. Sklepením provázela Bílá paní a 

Fantomas. 

 

 

 

 

Posilovna v Křimicích 

Zastupitelé města Plzně odsouhlasili investiční dotaci pro fotbalový klub Křimice ve výši 

450.000,- Kč pro vybudování prostoru pro kondiční cvičení s posilovacími prvky v budově 

bývalého pneuservisu. Široká veřejnost může posilovnu využívat v době, kdy nebude 

prostory využívat spolek FC Křimice.  

 

http://krimice.info/?p=17668
http://krimice.info/?p=17678
http://krimice.info/?p=17682
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Rozsvícení vánočního stromu 

 Dne 28. 11. 2021 byl rozsvícen vánoční strom, který jako obvykle nazdobili místní 

hasiči a kteří zároveň vyzdobili i místní ulice.   

 

Prosinec 2021 

Rozpočet Plzně myslí i na Křimice 

Na posledním zasedání zastupitelstva města Plzně bylo schváleno v rozpočtu na rok 2022 

částka 17.000.000,- Kč na budování cyklostezek včetně cyklostezky Křimice - Malesice podél 

řeky Mže. Vedení města zablokovalo 4.000.000,- Kč na spolufinancování přístavby křimické 

mateřské školy, dotace by měla pokrýt 85% celkových nákladů.  

  

Prodej ryb v Roští 

Jako každý rok si řada občanů šla koupit vánočního kapra či jinou rybu, bylo jich hodně. Na 

přání byly ryby vykuchány. 

 

 

 

  

http://krimice.info/?p=17731
http://krimice.info/?p=17739
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Zpívání koled na Horničce 

Tradičně se na Štědrý den sešli nejen křimičtí občané u kostela na 

Horničce, které přivítal starosta a popřál jim šťastné vánoční dny a 

jen to nej … v novém roce. Tradiční české koledy zazpívaly sólistky 

Divadla J. K. Tyla v Plzni po dvouleté odmlce a vyjímečně pod širým 

nebem. Návštěvníci si mohli prohlídnout kostel uvnitř a připálit si 

tam dovezené Betlémské světlo.  

 

Počasí  v 4. čtvrtletí 

Po teplotně příjemném říjnu začalo počasí připomínat blížící se zimu, v listopadu denní 

teploty pouze někdy byly vyšší než 10o C a několik nocí, kdy teplota byla pod nulou, 

oznámilo příchod zimy. 

Úmrtí v 4. čtvrtletí 

Tománek Zdeněk - 89 let, Frydrýnová Helena - 49 let  
Jubilanti v 4. čtvrtletí 

70 let - Mudrová Blažena, Váňová Stanislava, Chlupsa Vladimír 

75 let - Butalová Milada, Škoulová Dobromila, Černá Danuše, Voračka Miloslav  

81 let - Bystřická Eva, Jílek Štěpán 

82 let - König Heinz  

83 let - Hauer Miroslav, Vodička František  

84 let - Lacinová Helena   

85 let - Brousilová Marie   

86 let - Cimrman Jiří    

86 let - Karlík Jiří    

87 let - Justrová Zdeňka   

87 let - Nováková Miloslava   

97 let - Dobiášová Jarmila, Mainzerová Jaroslava 

http://krimice.info/?p=17747

