Leden 2016

Bujaré oslavy příchodu nového roku
Na přelomu roků 2015/2016 se v Křimicích slavil Silvestr tradičním způsobem. Někteří
občané trávili tento večer doma u televizorů, někteří zejména mladí občané se sešli ve
společnosti přátel. O půlnoci vycházeli ze svých domovů, aby si vzájemně sousedsky popřáli
hodně zdraví do nového roku a společně přivítali příchod nového roku 2016 se skleničkou
pěnivého nápoje. Ohňostroje, které se v ulicích objevovaly již od deváté večer se o půlnoci
rozzářily plnou silou. V ranních hodinách tak bylo co uklízet, všude se povalovaly zbytky
z těchto ohňostrojů.

Vycházka seniorů na Nový rok
Dne 1. 1. uspořádali členové KSK tradiční Novoroční pochod z Křimic do Křimic. Do
Radčic se dopravili MHD, zakotvili u pí. Mlnaříkové, kde se posílili na další cestu. Dále
pokračovali ke kyjovské kapli, odtud je společná fotka. Dále procházka pokračovala cestou
do Malesic a zpět kolem řeky Mže do Křimic. V křimickém zámku udělali zastávku na
prohlídku vystavených betlémů. Pozvání starosty obvodu p. Víta Mojžíše na horký grog do
hotelu YORK přijali jen ti nejprokřehlejší. Tohoto pochodu se v letošním roce zúčastnilo 31
občan.

Zdravotní přednáška
Dne 5. 1. se konala v budově ÚMO Plzeň 5 – Křimice přednáška na téma „O bylinkách a
mastičkách“. Organizátorem této akce byl KSK. Přednášel bylinkář p. Karel Štenbaur1

bývalý spolupracovník předního bylinkáře Pavla Váni. Téma bylo o prostředcích na
potlačení bolesti a regeneraci pohybového aparátu člověka. Mnoho seniorů účastnících se
této přednášky mělo svůj papír na poznámky, a bylo vidět, že si pilně nově získané poznatky
zapisovali.

Tenisový turnaj
Dne 9. 1. uspořádal Sokol Křimice turnaj ve stolním tenisu jednotlivců. V letošním roce se
sešlo rekordních 23 hráči ve věku od osmi do sedmdesáti let. Vzhledem k velké účasti se hrálo
na čtyřech stolech ve čtyřech skupinách systémem každý s každým. Nejlepších osm hráčů
postoupilo do finále. Zde se sešli již opravdoví hráči, kteří tento sport ovládají. V semifinále
získal 3. místo Roman Haluska, který porazil Michala Staníka 2 : 0. Finále si zahrál Petr
Hofman a Ondřej Adam. Titul po velkém boji získal a loňské prvenství obhájil p. Petr
Hofman vítězstvím v poměru 3 : 2. Medaile, diplomy a věcné ceny předala jednatelka Sokola
Křimice pí. Lada Šmídlová a putovní pohár vítězi předal starosta obvodu p. Vít Mojžíš.

Zápis dětí do 1. ročníku ZŚ
Dne 15. 1. od 14,00 do 18,00 hod. proběhl v budově Střední průmyslové školy dopravní
v prostorách odloučeného pracoviště 15. ZŠ zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok
2016/2017. K zápisu se dostavily děti, které dovršily do 31. 8. 2016 šesti let, případně ty
děti, které měly odklad z minulého zápisu. V tomto roce měli rodiče možnost sjednat si
rezervaci dne a času zápisu na webových stránkách 15. ZŠ. K zápisu se dostavilo: 19 dětí.

Setkání se starostou
Dne 21. 1. od 15,00 se konalo v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice pravidelné setkání
občanů se starostou obvodu p. Vítem Mojžíšem. Nejvíce zastoupení byli členové KSK,
celkem přítomných na této akci bylo 60 občanů. Na dotazy a připomínky i stížnosti reagoval
a odpovídal nejen starosta obvodu p. Vít Mojžíš, ale i zastupující tajemník úřadu p.
Ladislav Plochý. Starosta přítomné seznámil s výsledky roku 2015 a nastínil výhled akcí na
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rok 2016. Po této oficiální části bylo pro přítomné připraveno drobné občerstvení a následně
kulturní program plný vtipných scének a francouzských šansonů.

Soutěž mladých hasičů
Dne 23. 1. v dopoledních hodinách byla uspořádána soutěž pro družstva mladých hasičů
v Plzni. Soutěž se konala v prostorách hasičského sboru Plzeň Doubravky a přijelo celkem
7 různých sborů. Celkem se soutěže zúčastnilo v mladší kategorii 10 soutěžních trojic a ve
starší kategorii 11 družstev. Děti z našeho sboru hasičů bohužel tento den neměli potřebné
štěstí. V kategorii mladších obsadily pěkné desáté místo z deseti a v kategorii starších jeden
tým se umístil na sedmém a druhý na jedenáctém místě.

Divadelní představení
V sobotu 23. 1. byla sehrána dvě představení v sále křimické sokolovny. Pořadatelem obou
představení byl MO Plzeň 5 – Křimice a Sokol Křimice. Odpoledne od 15,00 hod. bylo
představení pro děti s názvem „Loupežnická patálie“. Tuto divadelní pohádku nastudoval
soubor „Histrio“. Večerní představení začalo v 19,00 hod. Divadelní spolek „Jezírko“
připravil pro návštěvníky francouzskou pikantní divadelní komedii s názvem „To jste tu
správně“. Vstupné na dětské představení bylo stanoveno ve výši Kč 40,- a večerní
představení na Kč 75,-.

Úklid sněhu
V týdnu od 17. 1. do 22. 1. napadlo cca 6 cm sněhu. ÚMO Plzeň 5 – Křimice se postaral o
protažení chodníků a odklizení sněhu ze silnice a přilehlých ulic. Bylo vidět i mnoho občanů,
kteří si před svými domky sníh odklízeli vlastními silami.
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Únor 2016

Vycházka kolem boleveckých rybníků
Dne 4. 2. uspořádali členové KSK zimní vycházku kolem boleveckých rybníků. Do Plzně
dojeli autobusem MHD. Pěší trasa vedla kolem rybníků Bolevecký, Senecký, Košinář. Zpět
se vrátili opět autobusem MHD.

Návštěva muzea města Plzně
Dne 11. 2. uskutečnili členové KSK návštěvu muzea města Plzně, kde shlédli výstavu
obrazů „Česká krajinomalba“. Obrazy do výstavy zapůjčila ze svých sbírek pojišťovna
Kooperativa. Výstava představila různé podoby naší krajinomalby tak, jak se vyvíjela od
počátku 19. století do současnosti.

Tanečky seniorů ve Stříbře
Dne 14. 2. uspořádali členové KSK zájezd místním minibusem do Stříbra. Zde v kulturním
domě hrála oblíbená skupina Amátovka se zpěvačkou Zlatou Kráčmerovou a zpěvákem
Pavlem Andělem. Mezi hudebníky byl i křimický občan p. Jan Jamrich, který si zahrál na
trubku. Kapela v čele s kapelníkem p. Josefem Konstantinovičem představila i nově
nazkoušené skladby – české polky. Zájezdu se zúčastnilo 16 členů KSK, hlavním
organizátorem byl p. Zdeněk Fleišman, který v průběhu odpoledne předal každé ženě
kytičku. Vydařené odpoledne končilo kolem 19,00 hodiny večerní, kdy se hosté pomalu
rozcházeli do svých domovů. Celkem se této akce účastnilo 149 platících diváků.
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Vyhlášení soutěže o Nejlepší nakládané zelí
V týdnu od 16. 2. byl vyvěšen plakát s upoutávkou na tradiční soutěž „O nejlepší nakládané
zelí“. Příjem soutěžních vzorků se uskutečnil v týdnu od 22. 2. do 24. 2. v kanceláři ÚMO
Plzeň 5 – Křimice.

Předání nových prostor Klubu seniorů Křimice
Dne 23. 2. předal starosta obvodu p. Vít Mojžíš Klubu seniorů Křimice do užívání novou
klubovnu. Místnosti se nachází ve 3. podlaží budovy ÚMO Plzeň 5 – Křimice. (Dříve zde
sídlila Městská policie). Nová klubovna je o 2 místnostech, kuchyňce a vlastním sociálním
zařízením. Místnosti jsou zařízeny nábytkem, který poskytl Magistrát města Plzně.

Jubilanti na úřadě
Ve středu 24. 2. 2015 pozval starosta obvodu p. Vít Mojžíš občany, kteří se dožívají
životního jubilea v I. čtvrtletí tohoto roku do zasedací síně ÚMO Plzeň 5 – Křimice.
Pozvání přijali: pí. Vlasta Korbelová, p. Petr Pokorný, pí. Marie Mandová, pí. Zdeňka
Melicharová, pí. Marta Bílá, p. Miroslav Zeithaml, p. Věra Weingärtnerová a pí.
Drahomíra Kheilová. Ostatní jubilanti se omluvili a jejich jména jsou zveřejněna na konci
každého měsíce příslušného čtvrtletí. Jubilanti poseděli u malého občerstvení a mohli si o
svých záležitostech popovídat nejen se starostou obvodu, tajemníkem úřadu a i s dalšími
zastupiteli. Při odchodu obdrželi všichni malé dárky a ženy navíc kytičku.
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Maškarní rej seniorů
Ve čtvrtek 25. 2. 2016 v odpoledních hodinách uspořádal KSK maškarní rej v salonku
hotelu York. Po třetí hodině odpolední se to zde hemžilo vtipnými maskami a sál byl zcela
zaplněn. Moderátor p. Zdeněk Fleišman přivítal všechny přítomné seniory, hosty v čele se
starostou obvodu p. Vítem Mojžíšem, dále zastupitele a hlavně p. Petra Vondráška –
muzikanta, který zde přítomným zpestřil celé odpoledne. Senioři si pro své kolegy připravili
vtipnou scénku a v průběhu odpoledne se zde představil i taneční soubor Hanka z Domažlic,
jehož zástupci jsou pravidelně na takovéto akce zváni. Zábava končila po 18,00 hod. a
přítomným se pomalu do svých domovů ani nechtělo.

Hodnocení soutěžních vzorků zelí
Ve čtvrtek 25. 2. od 16,00 hod. v restauraci hotelu York byly hodnoceny vzorky zelí,
přihlášené do soutěže o nejlepší nakládané zelí. V letošním roce zde bylo přihlášeno 19
vzorků. Starosta obvodu p. Vít Mojžíš zde přivítal přítomné a seznámil laickou i odbornou
porotu s tím, jaké parametry na zelí se mají hodnotit. Za laickou porotu byly převážně
zastoupení zastupitelé obvodu, v odborné porotě pak křimičtí výrobci zelí. Výsledky
hodnocení budou vyhlášeny až na společenském plese na konci března.
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Maškarní bál pro dospělé
V sobotu 27. 2. se konal v místní sokolovně tradiční maškarní ples pořádaný Sokolem
Křimice. K tanci a poslechu hrála skupina „Trio Bells“. Na plese byla vyhlášena soutěž o
nejlepší masku, kterou v letošním roce obdržela dvojice potápěčů. V průběhu plesu byla
losována bohatá tombola.

7

Březen 2016

Výstava dětských prací
Dne 1. 3. se uskutečnila vernisáž výstavy dětských prací výtvarného kroužku Skřítek. Tato
výstava v místnosti budovy úřadu MO Plzeň 5 – Křimice nahradila dosavadní výstavu
k 770 letům založení Křimic. Na zahájení výstavy přišlo mnoho mladých umělců, jejich
rodičů a přátel. Pozvání přijali pan Mgr. Šobr – radní Plzeňského kraje pro kulturu a pí.
Mgr. Šindelářová – ředitelka SSUPŠ Zámeček. Starosta obvodu p. Mojžíš poděkoval
vedoucí výtvarného kroužku pí. Raunerové za velmi pěkně připravenou výstavu.

Staročeská zabijačka
Dne 5. 3. od 10,00 hod. se uskutečnila netradiční akce – staročeské zabijačkové hody
v místní sokolovně. Pracovníci firmy Řezpof předvedli a hlavně komentovali tradiční českou
zabijačku, tj. porcování a zpracování zabitého prasete. Na místě prodávali také již
připravené hotové produkty – tlačenky, jaternice, jelita, klobásy, uzené maso a klasickou
zabijačkovou černou polévku. Tato akce přilákala mnoho návštěvníků, které si tuto novou
událost nenechali ujít. Během akce hudební doprovod zajišťovala dechová kapela Oty
Hellera, celou akci provázel slovem osvědčený křimický moderátor p. Zdeněk Fleišman.

Dětský maškarní ples
Dne 5. 3. od 15,00 hod. se konal v místní sokolovně tradiční dětský maškarní rej.
Pořadatelem byla TJ Sokol Křimice oddíl všestrannosti. Přišlo mnoho krásných dětských
masek v doprovodu svých rodičů i prarodičů. Při rytmické hudbě byly děti brzy na tanečním
parketu a nastal ten pravý rej. Odpoledne slovem doprovázel p. Zdeněk Fleišman.

Výroční členská schůze MO ČRS Křimice
Dne 19. 3. od 09:00 hod. uspořádal výboru MO ČRS pro svoji organizaci výroční členskou
schůzi. Letošní rok byla schůze přemístěna do vlastních prostor v rest. U Mže. Pozvání na
jednání přijal starosta obvodu p. Vít Mojžíš. Po úvodních zprávách od hospodáře, ekonoma
a dozorčí komise byly zodpovězeny otázky z řad ostatních účastníků – rybářů. Na akci byli
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vyhodnoceni tři rybáři bronzovým odznakem za svoji dosavadní práci pro výbor organizace.
Každým rokem se návštěvnost této akce snižuje, neboť účast na výročních schůzích již není
povinností dle stanov ČRS. Tento den přišlo cca 30 rybářů na své jednání.

Divadelní představení
Dne 19. 3. byla sehrána divadelní komedie „A je to v pytli“ v podání divadelního spolku
Osada z Horní Břízy. Téměř dvouhodinové představení v křimické sokolovně shlédlo 40
platících diváků.

Výroční členská schůze KSK
Dne 24. 3. od 15,00 hodin uspořádali členové KSK výroční členskou schůzi. Jako host se
zúčastnil zástupce krajského svazu seniorů. Po vyřízení organizačních věcí, zhodnocení
činnosti za uplynulé období a nástinu činnosti pro letošní rok byly v následující diskusi
zodpovězeny všechny dotazy z řad přítomných seniorů. Druhou polovinu tohoto setkání
vyplnilo čtení kroniky z našeho obvodu. Kronikářka pí. Marie Fáková tentokrát vybrala
záznam z let 1983 – 85 od kronikáře p. J. Burdy.

Velikonoce na zámku
V pátek 25. 3. proběhly komentované prohlídky zámku rodiny Lobkowiczů. Prohlídky
interiéru a věže zámku byly zpoplatněny vstupným, které u vchodu vybíraly zastupitelky a
pracovnice obvodu Plzeň 5 – Křimice. (vstupné – opravené interiéry – 50,- Kč, výstup na
věž – 20,- Kč a minimuzeum zemědělské techniky – 20,- Kč). V odpoledních hodinách ve
velkém sále zámku byla výstava a prodej výrobků s velikonoční tématikou, děti i dospělí si
mohli vyzkoušet tradiční velikonoční výrobu ozdob. Na chodbách byla k vidění výstava
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obrázků a výrobků s velikonoční tématikou – práce děti mateřské a základní školy a
výtvarného kroužku Skřítek. K prodeji byly nabízeny kraslice, pomlázky a velikonoční
občerstvení. Přestože panovalo nevlídné sychravé počasí, tak si tuto akci nenechalo ujít
mnoho návštěvníků s dětmi z Křimic ale i z okolí.

V rámci výstavy proběhla soutěž o nejlepšího velikonočního beránka, kde první místo
získala křimická občanka Michaela Tycová.

Společenský ples
V sobotu 26. 3. se konal již 8. Společenský ples v místní sokolovně. Pořadatelem byl tradičně
Městský obvod Plzeň 5 – Křimice. K tanci a poslechu hrál taneční orchestr EPIGON.
Vstupenky na tento ples byly v předprodeji v kanceláři ÚMO, všechny byly číslované a
zároveň slosovatelné v tombole. Tombola pro návštěvníky byla velmi bohatá, seznam
sponzorů je v příloze kroniky. Úvod a moderování plesu měl na starosti zastupitel obvodu
p. Zdeněk Fleišman, který přivítal i starosty z okolních obvodů a obcí. Po zahájení
vystoupily plzeňské „Mažoretky“ se svým programem. Po tanečním vstupu následovalo ještě
jedno vystoupení Mažoretek. Okolo desáté hodiny večerní svým netradičním představením
na téma „Labutí jezero“ vystoupila skupina „Užovky“.
Před půlnocí vyhlásil starosta obvodu p. Vít Mojžíš výsledky soutěže „O nejlepší nakládané
zelí“. První místo získala pí. Milena Mašlová, druhé místo p. Vladimír Lobkowicz se svým
sáčkovým zelím a na třetím místě se umístil p. Petr Bláha z Kozolup. Vítězové obdrželi
věcné ceny a pí. Mašlová putovní pohár.
V průběhu večera si po vyzvání od moderátora mohli výherci vyzdvihnout ceny z tomboly,
které byly stanoveny. Hlavních deset cen bylo losováno.
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Ples skončil v 02,00 hod. a zároveň se změnou času na letní se ručičky hodin posunuly na
třetí hodinu ranní.

Akce pořádaná „Knihovnou obvodu“
V rámci „Měsíce knihy“ proběhla akce „Malý knihovník“ ve dnech 21. 3., 23. 3. a 30. 3.
Vždy od 15,00 do 19,00 hodin. (výpůjční doba knihovny). Zde si mohli malí čtenáři
vyzkoušet práci s knihami a půjčováním knih pod vedením zkušené knihovnice pí. Venduly
Kučerové.
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Jubilanti
V měsíci lednu se svého životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: p. Vladimír Elias –
86 let, bytem K Nádraží 130/32, pí. Vlasta Korbelová – 85 let, bytem Vochovská 174/26,
p. Petr Pokorný – 70 let, bytem Průkopníků 183/27, pí. Marie Mandová – 92 let, bytem
Tlumená 54/7.
V měsíci únoru se svého životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: pí. Růžena
Turnvaldová – 86 let, bytem Prvomájová 107/48, pí. Zdeňka Melicharová – 70 let, bytem
Květinová 131/8, pí. Marta Bílá – 80 let, bytem Křimice č.ev. 86, pí. Františka Hubková –
70 let, bytem Prvomájová 100/21, pí. Marie Řípová – 86 let, Květinová 289/3, p. Miroslav
Zeithaml – 86 let, bytem Vejprnická č. ev. 116.
V měsíci březnu se svého životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: pí. Věra
Weingärtnerová – 75 let, bytem Průkopníků 282/7, pí. Jiřina Šaurová – 83 let, bytem
K Nádraží 146/43, pí. Drahomíra Kheilová – 70 let, bytem Prvomájová 426/64, pí.
Dagmar Pokorná – 70 let, bytem Učňovská 406/11 a pí. Vlasta Matiásková – 94 let, bytem
Vrbová 205/1.

Úmrtí
V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: pí. Božena Kokošková zemřela 13. 1.
2016, pí. Odlřiška Kriesmanová zemřela 11. 3. 2016.

Počasí v I. čtvrtletí
V měsíci lednu: bylo nadprůměrně teplo a téměř bez sněhu. Průměrná denní teplota byla 4
st. C, mrzlo ve dnech 18. – 24. 1., největší mráz byl ráno 21. 1. a to mínus 9 st. C a 22. 1.
mínus 13 st. C. Nejteplejší den byl 27. 1. – 12 st. C.
V měsíci únoru: byla průměrná teplota také 4 st. C, vál studený vítr, 17. 2. sněžilo a
napadly cca 4 cm sněhu. Ve dne byla teplota 1 až 3 st. C, v noci do mínus 2 st. C. Byly časté
změny teplot. 21. – 22. bylo ve dne 11 st. C, 23. jen 3 st. C, pršelo a vál silný vítr. 29. 2.
(přestupný rok) padal sníh.
V měsíci březnu: 1. 3. padal sníh (cca 3 cm) teplota byla mínus 1 st. C, v poledne při 5 st. C
sníh roztál. Hustě a vydatně sněžilo od 14. 3. do 15. 3., teplota byla kolem 3 st. C v noci
kolem 0 st. C. Konec března byl teplejší, o Velikonoční neděli (27. 3.) bylo 15 st. C.
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Duben 2016

Zájezd seniorů do Holýšova
Dne 5. 4. uspořádali křimičtí senioři zájezd na regionální setkání seniorů v kulturním domě
v Holýšově. Setkání se zúčastnilo 16 členů KSK. V první části setkání vystoupila skupina
„Veselá trojka“, která svůj program uspořádala formou koncertu. Druhá část odpoledne byla
převážně taneční a zde svůj program představil p. Žákovec se svojí kolegyní. Na tomto
setkání byla vyhlášena soutěž o nejhezčí výrobek šikovných rukou. I naše seniorky se
zúčastnily. O přestávce došlo k vyhodnocení a vyhlášení nejlepších třech vystavovatelek.
První cenu obdržela pí. Marie Kadaňová – vedoucí kroužku šikovných rukou KSK. Svoji
cenu převzala z rukou hlavní organizátorky setkání pí. Zlaty Kráčmerové. Druhou část
odpoledne zpestřilo vystoupení „Užovek“, tentokráte na téma „Pobřežní hlídka“. V druhé
části všichni tancechtiví účastníci zaplnili taneční parket. Konec programu byl krátce po
desáté hodině večerní a spokojené seniory dovezl domů kolem jedenácté hodiny večerní řidič
autobusu p. Pavel Novotný.
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Akce v TOTEMu
Dne 6. 4. zorganizovali křimičtí senioři velmi pěknou akci v seniorské domě TOTEM. Měli
za úkol představit seniorský klub v Křimicích a zároveň představit obvod jako takový.
Dostal zde prostor a slovo starosta obvodu p. Vít Mojžíš a představitel rodu Lobkowiczů –
dědičný princ Lobkowicz – p. Vladimír Lobkowicz. Oba pánové krátce promluvili ve svém
tématu – starosta o obvodu a p. Vladimír Lobkowicz a o historii rodu a zámku v Křimicích.
Dále se náš kroužek dovedných rukou pochlubil svými výtvory, které u ostatních
návštěvníků vzbudily velkou pozornost. Divadelní kroužek při KSK se představil novou
hrou „Máňo povídej“ v režii p. Jiřího Hlobila. Toto humorné vystoupení sklidilo velký
potlesk všech přítomných. Po krátké přestávce program doplnil hudební soubor Jamáček a na
jeho skladby zatancovala taneční skupina Hanka z Domažlic. Soubory nám přiblížily
slovenské národní písně. Celé odpoledne provázela slovem moderátorka pí. Irena Pulicarová.

Veřejné zasedání zastupitelstva obvodu
Dne 6. 4. se v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice konalo veřejné zasedání zastupitelů
místního obvodu. Na pořadu bylo: Schválení dotací jednotlivým organizacím a spolkům,
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odkup pozemku a další náležitosti, které zastupitelé měli v předstihu k dispozici. Účast
občanů na tomto zasedání byla velmi mizivá.

Vítání občánků
V sobotu 9. 4. v zasedání síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice se uskutečnilo vítání nově
narozených občánků. Celkem bylo pozváno 10 dětí se svými rodiči a rodinnými příslušníky.
Rodiče se svými ratolestmi přivítala pí. Alena Vítovcová a předala slovo starostovi obvodu
p. Vítu Mojžíšovi. Ten poblahopřál k narození potomka všem přítomným rodičům. Po
krátkém pásmu dětí z místní MŠ došlo k podpisu rodičů do pamětní knihy narozených dětí a
předání dárku pro dítě. Někteří rodiče využili možnost nechat se vyfotografovat při této
příležitosti a tak mít památku na dnešní den.

Běh Křimická osmička a dětská dvojka
V sobotu 16. 4. uspořádal Sokol Křimice ve spolupráci s ÚMO Plzeň 5 – Křimice závod
v běhu. Byly nahlášeny 2 trasy, pro děti v délce 2 km a pro dospělé v délce 8 km. Registrace
závodníků proběhla mezi 09,00 a 09,45 hod., hromadný start všech závodníků byl v 10,00
hod. Závod odstartoval starosta Sokola Křimice a zároveň starosta MO Plzeň 5 – Křimice
p. Vít Mojžíš. Již po deseti minutách od startu přibíhali do cíle nejlepší závodníci – děti,
vítěz Aleš Hofrajtr dosáhl času 10:11 min. Dospělým jejich 8 km trať trvala cca o 20 minut
déle. První v cíli – p. Václav Podlena dosáhl času 32:09 min., následován první závodnicí
mezi ženami sl. Teodorou Svejkovskou s časem 32:36 min. A nejen vítěze vítali diváci a
příznivci sportu. Každý, kdo doběhl, sklidil bouřlivé ovace a potlesk. Po doběhnutí všech
byly vyhlášeny výsledky moderátorem akce p. Zdenkem Fleišmanem a p. Vítem Mojžíšem.
Nejlepší tři závodníci v každé kategorii obdrželi diplom s drobnou cenou a absolutní
vítězové mezi muži a ženami navíc upomínku na tento závod. Celému dopoledni přálo
počasí, bylo po dešti, vlhko s příjemnou teplotou.
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Nová výstavka v budově ÚMO Plzeň 5 – Křimice
Před oslavami výročí osvobození byla ve výstavní místnosti nainstalována výstavka o
událostech před 71 lety v Křimicích a okolí. Výstava má název „Plzeňští letci v boji za
svobodu v letech 1939-1945“

Oslavy osvobození
Dne 23. 4. se v odpoledních hodinách konala oslava 71 let od vítězství nad fašistickým
Německem. Do Křimic před polednem přijeli členové Military Car Clubu se svými bojovými
vozidly, stejnými jako přijeli před 71 lety američtí vojáci. Stanoviště měli na Křimickém
náměstí, kde se kolem tří památníků obětí světových válek shromáždili občané Křimic. Přišli
uctít památku obětem I. a II. světové války (křimickým občanům) a padlým americkým
letcům. Oslavu zahájily mažoretky Maršálky z tanečního souboru ZŠ Chválenická Plzeň
při dechové hudbě rovněž z této školy. Občany i hosty přivítal tajemník křimického obvodu
p. Ladislav Plochý. Své projevy přednesli: starosta obvodu p. Vít Mojžíš, místostarosta p.
Vladimír Lobkowicz, první náměstek primátora města Plzně p. Martin Baxa. Dále
promluvil zástupce americké ambasády, vojenský a letecký přidělenec USA v ČR plk. Mark
Wootan, pan Karel Foud – plzeňský historik a p. Václav Toman z vojenského historického
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klubu Plzeň. Nad Křimicemi několikrát zakroužil letoun Harvard Mk II, stejný jaký měli
američtí piloti nad Plzní r. 1945. Hosté a členové zastupitelstva obvodu položili kytice a
věnce ke všem třem pomníkům. Oslavu zpestřily písněmi děti z křimické ZŠ. Na závěr byla
symbolicky pojmenována jedna z ulic Na Brůdku jménem Evansova na počest velitele
letadla Boeing B-17G, které spadlo blízko této lokality. Slavnost ukončily opět mažoretky
za doprovodu dechové hudby.

Otevření smyslového chodníku
V sobotu 23. 4. za účasti představitelů obvodu byl otevřen smyslový chodník v prostorách
zámeckého parku. Vzhledem k nepříznivému počasí bylo přítomno jen několik jedinců, kteří
bosi vyzkoušeli novou atrakci.

Stavění máje
Dne 30. 4. v odpoledních hodinách se uskutečnilo tradiční stavění májky v areálu u rest. U
Mže. Májku den předem porazili a přivezli místní rybáři a štamgasti se svolením pracovníků
místního úřadu z hájku u řeky Mže. V sobotu byla májka oloupána, ozdobena a pověšen
tradiční věnec. Májka je vysoká kolem 22 metrů. Vlastní stavění proběhlo jako každý jiný
17

rok. Žebříky a lana byly jediným nástrojem ke zvednutí stromu. Májka byla vcelku rychle
zvednuta a po vyvážení zaklínována v připraveném podstavci.
Při přípravě májky (zdobení a loupání) byla také připravena vatra. Ta byla umístěna
v dostatečné vzdálenosti od májky.

Slet čarodějnic
Dne 30. 4. v pozdním odpoledni se začaly slétat čarodějnice. Pravý rej začal kolem 16,00
hod., kdy moderátor celého odpoledne p. Zdeněk Fleišman vyhlásil sraz všech čarodějnic,
čarodějů. Každá čarodějnice měla za úkol se proletět na svém koštěti, kdo jej neměl, tak si je
zapůjčil. Na slet dorazily i 2 dospělé čarodějnice, které po vyhodnocení odbornou porotou
spolu s porotci předávaly ceny a sladkosti věnované pí. Chocholovou, vedoucí restaurace U
Mže. Všechny masky byly nádherné, přesto byly vybrány 3 nejhezčí masky. Ceny byly pro
všechny stejné, kdo se zúčastnil, vyhrál. Po vyhodnocení byla na pokyn moderátora zapálena
vatra. Tohoto úkolu se ujal starosta obvodu p. Vít Mojžíš spolu s vedením rybářské
organizace pp. Miloslav Vykoupil, Josef Vild a Lukáš Čečil. Oheň se zpočátku nechtěl
rozhořet, musely byt použity suché kousky dřeva, ale vše se nakonec podařilo. Pracovníci
úřadu v čele s tajemníkem p. Plochým rozdávali přítomným dětem buřty a křimické zelí.
Nakonec buřty dostávali i rodiče a další návštěvníci odpoledne. Od 17,00 hod. hrál
k poslechu, později i k tanci p. Stanislav Kupka (změna oproti vyhlášenému programu).
Vzhledem k tomu, že bylo krásné počasí., přišlo mnoho návštěvníků. Bohužel byl otevřen jen
výčep v restauraci a tak odpoledne si každý musel vystát poměrně dlouhou frontu. Večer po
odchodu dětí se fronty již netvořily.
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Květen 2016

Oslavy státních svátků
První květen je státním svátkem České republiky. Na veřejných budovách byly vyvěšeny
státní vlajky České republiky. Občané našeho obvodu se mohly zúčastnit meetingů
pořádaných v Plzni různými organizacemi.
Pátý květen je dnem začátku povstání českého lidu v boji proti fašismu
Osmý květen je státním svátkem – „Den vítězství“ – oficiální ukončení II. světové války.
Na veřejných budovách opět vyvěšeny české státní symboly doplněné vlajkami států, které
danou oblast osvobozovaly.

Zahájení prodeje ryb
Dnem 6. května byl už druhým rokem zahájen prodej ryb v rybářském areálu v rest. U Mže.
Rybáři letos prodávají zatím jen pstruhy (cena 160,- Kč/kg), v důsledku nedostatku tržních
kaprů zatím není v nabídce tato ryba. Vzhledem k velkému úspěchu v prodeji uzených ryb,
tato tradice pokračuje a uzení je naplánováno na každý pátek během prodejní sezóny. Udí
se na bukovém dřevu a cena je stanovena na 350,- Kč za 1 kilogram. Tento první den prodeje
se setkal s velkým zájmem občanů Křimic a okolních obcí.

Akce seniorů
Dne 14. 5. se křimičtí senioři zúčastnili akce pořádané Svazem seniorů v Měšťanské Besedě
v Plzni. Celoměstská akce měla název „Senioři baví seniory“. KSK se prezentoval svoji
divadelní scénkou „Máňo povídej“ v režii pana Hlobila.

Setkání jubilantů na úřadě
Dne 18. 5. se sešli představitelé obvodu se seniory, kteří v tomto čtvrtletí se dožili životního
jubilea. Seniory přivítal p. Zdeněk Fleišman, uvítal hosty p. Víta Mojžíše a p. Vladimíra
Lobkowicze a tajemníka obvodu p. Ladislava Plochého. V průběhu odpoledne bylo
podáváno malé občerstvení s nápoji. Všechny jubilantky dostaly prostor pro vlastní
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představení sama sebe. Následně jim starosta obvodu představil výhled dění v obci a promítl
několik fotografií z již uskutečněných akcí. Na závěr tohoto setkání obdržely jubilantky
malé přáníčko s kytičkou.

Dětský rybářský den
V sobotu 28. 5. uspořádali členové MO ČRS Křimice pro děti závody v chytání ryb. Začátek
závodu byl stanoven na 08,00 hod, ale prezentace soutěžících byla již od 07,15 hod. Tyto
závody jsou tradičně pořádány každým rokem přede Dnem dětí. Letos se přihlásilo 31
soutěžící, 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
205 cm a obhájila tak své loňské vítězství, 2. místo Vojta Svoboda s výsledkem 183 cm a
třetí místo Zbyněk Milý s výsledkem 120 cm. Pro vítězku byl navíc připraven putovní
pohár, který vítězce předal vedoucí rybářského kroužku p. Josef Volena. Občerstvení pro
děti zajistili místní rybáři s dotací od ÚMO Plzeň 5 – Křimice.
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Dětské zábavné odpoledne
V sobotu 28. 5. se konal v zámeckém parku Dětský den pořádaný pod záštitou Křimického
kulturního léta. Při zápisu byly dětem vydány hrací kartičky a při plnění jednotlivých úkolů
na osmi stanovištích jim byla účast potvrzena. Úkoly na jednotlivých stanovištích zajistily
místní spolky: sokolové, hasiči, tělovýchovný klub, klub seniorů, kynologové, šipkaři a MO
Plzeň 5 – Křimice. Po vyplnění všech políček hrací karty a odevzdání dostalo dítě sladkou
odměnu. Pro zájemce byla také možnost si vyrobit placku ve stánku Soukromé střední
uměleckoprůmyslové školy Zámeček. V průběhu odpoledne byl doprovodný program pro děti
i dospělé, vystoupení žonglérů, rodeo na elektrickém býkovi. Následoval muzikál „Starci na
chmelu“, který bohužel narušila dešťová přeháňka, a na závěr kynologové předvedli svoji
činnost, kdy předvedli zadržení pachatele s pomocí psa a šikovnost dalších svých psů. Akce
se velmi vydařila, bylo krásné počasí a tím i účast všech občanů byla veliká.
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Na dětské odpoledne navázala sousedská večeře. Občané Křimic přinesli na ochutnání
drobné chuťovky, které vzájemně mezi sebou ochutnávali. Škoda jen, že odpolední dešťová
přeháňka trochu odradila občany, přesto přišlo cca 30 až 40 návštěníků. A tak program
pokračoval až do večerních hodin společným posezením a poslechem kapely Flaxa.

Zájezd seniorů na regionální setkání
V neděli 29. 5. odpoledne se uskutečnil zájezd členů KSK do Černošína. V místním
kulturním domě hrála k tanci a poslechu oblíbená dechovka „Amátovka“ se svými zpěváky
Zlatou Kráčmerovou a Pavlem Andělem. Úderem 15,00 hod. vystoupil taneční kroužek dětí
z místního Sokola a poté začala dechovka vyhrávat. Na programu byly známé skladby, které
si se zpěváky všichni s chutí zazpívali. A netrvalo dlouho a byl plný i taneční parket. Naši
senioři se nenechali přemlouvat a brzy se zapojili do tance. Odpoledne bylo zakončeno
v 19,30 hod., kdy zazněla poslední skladba. Poté všechny čekala cesta do svých domovů.
Odpoledne bylo v přátelské atmosféře, veselí a dobré nálady.
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Červen 2016

Dětský den základní školy a mateřské školy
Dne 1. 6. v dopoledních hodinách oslavili Den dětí žáci křimické základní školy. Na hřišti a
v tělocvičně Sokola Křimice plnili různé soutěže a sportovní disciplíny. Za každou
uskutečněnou akci dostávaly děti peníze (papírové žetony) za které si mohly nakoupit různé
sladkosti a drobnosti v „pouťovém obchůdku“. Této akci přálo příjemné letní počasí, bylo
krásné slunečno. Organizátoři z řad představitelů ÚMO Plzeň 5 - Křimice a KSK
významně pomohli při zajištění této akce.
Žáci mateřské školy svůj svátek Dne dětí oslavili na zahradě místní mateřské školy. Za
různé úkoly na ně čekala také sladká odměna.

Křimické kulturní léto
Dne 1. 6. začala tradiční akce Křimické Kulturní Léto. Organizátory letošních pořadů jsou
MO Plzeň 5 – Křimice, rodina Lobkowiczů, MO ČRS Křimice, Sokol Křimice, SDH Plzeň
– Křimice a Klub seniorů.
Dne 1. 6. sehrál divadelní spolek Jezírko hru Jakuba Kolára „Krysař“ od 20,30 hod.
v zámeckém parku.
Dne 2. a 3. 6. pokračovali členové divadelního spolku Jezírko hrou L. Sýkorové „Město
Slunce“
Dne 4. 6. hrál divadelní spolek Jezírko opět hru „Krysař“.

Den dětí u dobrovolných hasičů
Dne 6. 6. pořádali členové Sboru dobrovolných hasičů Plzeň – Křimice pro děti zábavné
soutěžní odpoledne v areálu hasičské zbrojnice. Díky nepřízni počasí a silné bouřce byla akce
bez náhrady odvolána
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Návštěva členů SDH Plzeň – Křimice v místní mateřské škole
Dne 8. 6. Členové místních hasičů navštívili děti v mateřské škole, kde jim předvedli svoji
výzbroj a výstroj. Pro děti měli přepravenu prezentaci o své činnosti, posléze si děti mohly
vyzkoušet stříkání s vodou, základy zdravovědy. Závěrem hasiči předali dětem sladkosti,
omalovánky a pexesa.

Veřejné zasedání zastupitelstva
Dne 8. 6. se konalo v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice veřejné zasedání zastupitelů.
Mimo jiné bylo na pořadu schválení zápisů v obecní kronice za rok 2015.

Křimické Kulturní Léto
Dne 8. 6. sehrál divadelní spolek Jezírko hru Carlo Goldoniho „Sluha dvou pánů“.
Dne 9. a 10. 6. sehrál divadelní spolek Jezírko hru Williama Shakespeara „Večer tříkrálový“.

Přátelský turnaj v minigolfu
Dne 9. 6. sehráli členové Klubu seniorů Křimice se členy Svazu důchodců Skvrňany
přátelský turnaj v minigolfu. Utkání bylo zahájeno v 15,00 hod. v areálu u rest U Mže.

Noc kostelů
Dne 10. 6. od 17,00 hod. byla tzv. „Noc kostelů“, kdy mohli zájemci navštívit zámeckou
kapli nebo kostel Panny Marie Na Horničce. Starosta obvodu p. Vít Mojžíš při zahájení
přivítal přítomné, seznámil je s historií kostelíka. Byly zde k vidění práce studentů ze
SSUPŠ Zámeček a dále program zpestřilo vystoupení lidového souboru Chrlis, kde zpěvačka
je křimická rodačka Adélka Forejtová.

Křimické Kulturní Léto
Dne 11. 6. hráli členové divadelního spolku Jezírko hru Carlo Goldoniho „Sluha dvou pánů“.
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Turnaj v badmintonu
Dne 11. 6. v místní sokolovně se konal turnaj v badmintonu čtyřher. Celkem do soutěže se
přihlásilo osm dvojic, které turnaj sehrály vyřazovacím způsobem. Turnaj vyhrála dvojice
Josef Kovačič ml. tentokráte v tandemu s Milanem Jedličkou, na druhém místě se umístila
dvojice Martin Šůcha a Miloš Pokorný, na třetím místě turnaj ukončila dvojice SlavotínekEgermaier. Vítězové převzali z rukou starosty Sokola p. Víta Mojžíše zlaté medaile,
diplomy, poháry. Vítězná dvojice navíc putovní pohár starosty obce Křimice.

Soutěž mladých hasičů
Dne 11. 6. v dopoledních hodinách se družstvo mladých hasičů z Křimic zúčastnilo soutěže
družstev v požární technice v Plzni – Újezdě. Celkem na této soutěži bylo zaregistrováno
osm družstev v mladší kategorii a osm družstev ve starší kategorii. Soutěžilo se ve dvou
disciplínách: požární útok a štafeta. Náš tým, který letos přestoupil do starší kategorie byl
v konečném hodnocení na posledním místě, přesto zaslouží pochvalu za krásně předvedené
disciplíny.
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Výlet seniorů do Plas
Dne 16. 6. se vypravili senioři do Plas. Prohlédli si konvent, okolí plasského kláštera.
V průběhu výletu si také zahráli minigolf ve „Fantasy Golfu“. K zájezdu byl použit
křimický minibus.

Křimický výlet do Bechyně a Tábora
V sobotu 18. 6. uspořádala kulturní komise MO Plzeň 5 – Křimice zájezd vlakem do
Bechyně. Cesta byla naplánována rychlíkem z Plzně, přestupem v Ražicích na lokálku do
Bechyně. V městě si výletníci prohlédli zámek a klášter. Následoval oběd a poté odjezd do
města Tábora. V Táboře si někteří prohlédli historické podzemí, někteří dali přednost
posezení i kávy a krátkému odpočinku. Návrat do Křimic byl kolem půl deváté hodiny
večerní. Celému dni přálo počasí, bylo slunečno, což umožnilo sledovat krásnou jihočeskou
krajinu, včetně malebných budov lemujících železniční trať.

Mistrovství republiky v šipkách
Ve dnech 18. – 19. 6. se konalo mistrovství republiky v šipkách. Z křimického Úletu se jej
zúčastnilo družstvo žen, které se v místní soutěži umístilo na předním místě. Odjezd do
Králíků (u Pardubic) byl v brzkých ranních hodinách a spolu s naším týmem jely i spřátelené
týmy z Plzně. Turnaj byl zahájen dopoledne v 10,00 hod. a hrálo se vyřazovacím stylem.
Týmy byly rozdělené do skupin po 4 a nejlepší postoupily do dalších kol. Bohužel Úletu se
nedařilo a byl vyřazen již první den. Vzhledem ke vzdálenosti a nepředvídatelnému
výsledku byli všichni ubytováni v blízkém kempu v Chlumci nad Cidlinou. Druhý den, tj.
v neděli dopoledne, byl odjezd směr Křimice. K zájezdu byl použit místní minibus s řidičem
Pavlem Novotným, který soutěž zdokumentoval.
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Výstava
Ve výstavní síni v přízemí budovy ÚMO Plzeň 5 – Křimice byla instalována výstava
fotografií o působení československých legií v Rusku v období první světové války. Na
dobových snímcích mohli občané vidět legionářský vlak, kterým se legionáři přepravovali
napříč Ruskem až do Vladivostoku. V době konání výstavy byl tento vlak přistaven na
křimickém nádraží a zájemci si jej mohli prohlédnout.

Křimické Kulturní Léto
Dne 25. 6. se uskutečnily další akce KKL – a to Den seniorů, Výstava automotoveteránů,
Zámecké prohlídky a večer promítnutí filmu Celebrity s.r.o.
Den seniorů začal v 09,00 hod. v areálu rest. U Mže turnajem v minigolfu a v ruských
kuželkách. Moderátor a organizátor akce p. Zdeněk Fleišman přivítal náměstkyni
primátora pí. Evu Herinkovou, která zaštítila tento den. Během dopoledne se ukázal i
starosta obvodu p. Vít Mojžíš. Dopoledních soutěíe se zúčastnili křimičtí senioři, senioři
z Domažlic (taneční skupina Hanka) a dva zástupci klubu seniorů ze spřáteleného
německého Schwarzhofenu. Vítězem soutěže se staly křimické seniorky, první místo pí.
Ludmila Vavříková se 35 body, na druhém místě pí. Irena Lišková, a na děleném třetím
místě se stejným počtem bodu pí. Miloslava Mašlová a pí. Zdenka Melicharová. Medaile a
věcné ceny – čokolády předala předsedkyně klubu seniorů pí. Eliška Hladíková. Spřátelené
kluby obdržely diplom za účast.
Odpolední program od 14,00 hod. pokračoval pestrou zábavou. Na úvod vystoupilo dětské
zpěvácké těleso z 15. ZŠ „Sluníčka“, které pod vedením pí. učitelky zazpívalo několik
skladeb. Všechny děti byly odměněny potleskem přítomných diváků a sladkostmi od
organizátorů odpoledne. Mezi další účinkující patřily hudební soubor MLS, skupina
country tanečníků z klatovského klubu, taneční soubor Hanka, překvapením odpoledne bylo
vystoupení skupiny tanečnic provozující břišní tance a na závěr programu vystoupila
dechová kapela „Amátovka“ pod vedením Josefa Konstantinoviče, kde hostem na trubku byl
křimický občan p. Jan Jamrich.
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Během odpoledne si mohli návštěvníci prohlédnout v parku vystavené veterány – auta i
motocykly.
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Zájemci si také mohli prohlédnout otevřené místnosti zámku a zámeckou věž.
V průběhu celého odpoledne bylo otevřeno občerstvení p. Šedivce, který měl pro zájemce
tradiční pochutiny, klobásky, smažené těstoviny a studené nápoje.

Večer byl promítnut film „Celebrity s.r.o.“

Jubilanti
V měsíci dubnu se svého životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: Josef Volejník – 75
let,bytem Pod Tratí 491/12, pí. Zdeňka Bártová – 95 let, bytem Plzeňská č.e. 165/133, pí.
Zdeňka Jurčová – 75 let, bytem Prvomájová 253/58, pí. Eliška Švormová – 94 let, bytem
Kozolupská 115/18,.
V měsíci květnu se svého životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: pí. Eva Eliasová –
75 let, bytem K Nádraží 130/32, pí. Anna Fremrová – 90 let, bytem Květinová 136/25, pí.
Anna Vinopalová – 80 let, bytem Prvomájová 273/87, pí. Bohuslava Urbanová – 70 let,
bytem Květinová 182/28, p. Ondrej Bacho – 87 let, bytem Plzeňská 559/105, pí. Anna
Kheilová – 80 let, bytem Květinová 260/13, p. Václav Kodalík – 85 let, bytem Prvomájová
11/51, pí. Zdeňka Kašparová – 70 let, bytem Průkopníků 173/16, pí. Jiřina Škodová – 85
let, bytem Průkopníků 404/5
V měsíci červnu se svého životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: pí. Perluška
Veverková – 70 let, bytem Pod Tratí 494/18, pí. Libuše Vitásková – 70 let, bytem
Prvomájová 426/64.

Úmrtí
V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: p. František Brousil zemřel 8. 4. 2016,
pí. Pavla Housarová zemřela 18. 4. 2016, p. Václav Bystřický zemřel 13. 5. 2016, pí.
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Růžena Turnvaldová zemřela 21. 5. 2016, pí. Marta Bílá zemřela 25. 5. 2016, pí. Marie
Kadaňová 28. 5. 2016 a p. Robert Dobrý zemřel 26. 6. 2016.

Počasí ve II. čtvrtletí
Duben: letošní duben byl celkově teplý – denní průměrná teplota byla od 18 st. C do 20 st.
C. Velmi chladno bylo od 23. 4., ve dne jen 5 – 8 st. C, v noci kolem 0 st. C. Pršelo a vál
silný vítr. Na konci měsíce se oteplilo.
Květen: první dny bylo chladno – 12 – 16 st.C, dne 4. 5. bylo jen 10 st. C, v noci 2 st. C. Vál
silný studený vítr. Oteplení přišlo 9. 5., kdy ve dne bylo 18 -22 st. C, v noci 5 st. C. Střídání
teplých a chladných dnů trvalo do konce měsíce. Silně pršelo 28. 5.
Červen: bylo teplo – v průměru 25 st. C ve dne, v noci 16 st. C. 8. 6. přišla prudká bouře
s lijákem a další silná bouře byla 25. 6., kdy se voda valila ulicemi, vítr lámal větve i menší
stromy.
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Červenec 2016

Křimické Kulturní Léto
Dne 1. 7. byl večer v zámeckém parku promítnut film – česká pohádka „Řachanda“.
Dne 2. 7. od 15,00 hod. se uskutečnilo v zámeckém parku zábavné odpoledne. Muzikálové a
operetní melodie přišli zazpívat členové DJKT v Plzni – pí. Stanislava Topinková-Fořtová,
pí. Hana Spinethová, pí. Venuše Dvořáková-Zaoralová a p. Roman Krebs za hudebního
doprovodu klavíristky pí. Taťány Vaněčkové. Odpoledne bylo rozděleno do dvou částí
s krátkou přestávkou. Přestávka díky počasí byla zkrácena, neboť se připravoval déšť, který
by produkci výrazně ohrozil. Jednotlivé skladby uváděl p. Roman Krebs. Na závěr byli
účinkující odměněni dlouhotrvajícím potleskem obecenstva, kterého se zde na tuto akci sešlo
výrazně více než v uplynulém roce.
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Turnaj šipkařů
Dne 2. 7. uspořádal místní šipkařský oddíl „Úlet“ poslední přátelský turnaj v šipkách.
Soutěž byla pro členy a několik spřátelených klubů. V první části se sehrály zápasy jeden na
jednoho a v druhé části byla hra mezi smíšenými družstvy – náhodně vybranými. Pro první
tři v jednotlivých kategoriích byly připraveny drobné odměny. S hrou se končilo v pozdním
odpoledni a někteří zde ještě dále zůstali.

Křimické Kulturní Léto
Dne 2. 7. byla promítnuta večer v zámeckém parku filmová komedie „Dvojníci“.
Dne 3. 7. byl promítnut sci-fi film „Star Wars – síle se vrací“.
Dne 4. 7. byl promítnut český film „Jak básníci čekají na zázrak“.
Dne 5. 7. bylo promítnuto filmové drama „Everest“.
Dne 8. 7. se konal v rámci KKL „ROCK FEST“ Křimice- koncert rockové kapely
REPLAY“. Předskokani této kapely byly dívčí rockové kapely „Fresh Fools“, které zahrály
vlastní tvorbu od 18,00 hod. a „Dívky rocku“ které svoji tvorbu a světové skladby
představily od 19,00 hod. Vystoupení hlavní skupiny začalo s více jak půlhodinovým
zpožděním, což divákům příliš nevadilo. Byl příjemně teplý večer a v areálu bylo připraveno
občerstvení nejen pro žíznivé, ale i pro hladové. Byla otevřena kuchyně s nabídkou jídel,
rybáři prodávali uzené pstruhy a v restauraci se za výčepem činila pí Hana Chocholová
s výpomocí, aby všechny zájemce rychle obsloužily. Navíc zde byl stánek s různými druhy
piva, některých i vícestupňových. Konec produkce byl v pozdních hodinách, kdy se
posluchači pomalu rozcházeli do svých domovů.
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Svatba v Křimicích
Dne 9. 7. v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice se konala svatba manželů Dražanových.
Svatební obřad vykonal starosta obvodu p. Vít Mojžíš.

Křimické Kulturní Léto
Dne 9. 7. byla promítnuta česká filmová komedie „Padesátka“ v letním kině v zámeckém
parku.

Soutěž o nejlepší květinovou výzdobu
V 3. týdnu tohoto měsíce byla vyhlášena „Soutěž o nejlepší květinovou výzdobu“ v našem
obvodě. V průběhu prázdninových měsíců bude odborná i laická komise hodnotit v ulicích
obvodu květinovou výzdobu oken a balkonů. Výsledky soutěže jako v minulých letech
budou vyhlášeny při tradičním křimickém „Slámování“.
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KKL - Rybářský den
V sobotu 16. 7. od 14,00 hod. uspořádali členové MO ČRS tradiční „Rybářský den“ ve svém
areálu u rest. U Mže. Den byl zahájen rybářskou soutěží, pořádanou na 2 kola po jedné
hodině v chytání ryb. Hodnotil se součet délek ryb a po tomto klání došlo k vyhodnocení.
Odpoledne navíc byla zábava pro děti i dospělé. Moderátorem akce byl tradičně osvědčený p.
Zdeněk Fleišman. Od 17,00 hod. hrála skupina „Kyseliny“ a to nejen k poslechu, ale i
k tanci. Díky pěknému letnímu počasí byl areál zcela zaplněn návštěvníky. O občerstvení se
postarali kuchaři z rest. Hooters, rybáři prodávali uzené pstruhy a o nápoje se postarala pí.
Chocholová. Veselé odpoledne, večer se protáhlo až do nočních hodin, hudba končila po jedné
hodině ranní. Poté se návštěvníci rozcházeli do svých domovů.

Investiční akce úřadu
MO Plzeň 5 – Křimice ve spolupráci s SVSMP nechal rozšířit silnici pod areálem Keramiky
Soukup na Plzeňské ulici. Časem zde vznikne pás pro chodce od křižovatky u Longevity až
po křižovatku na Chebské a k autobusové zastávce. Aby tato stavba měla smysl a užitek
v budoucnosti je v plánu prodloužení tohoto pásu pro chodce až k sokolovně.
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Srpen 2016

Akce Klubu seniorů Křimice
Členové KSK se v letních měsících scházejí vždy ve středu v areálu rest. U Mže, kde hrají
minigolf nebo pétanque.

Prodej zmrzliny
V letních měsících byl i v letošním roce otevřen stánek se zmrzlinou a nápoji u zastávky
MHD Chebská ulice ve směru na konečnou MHD Křimice.

Úroda v okolí Křimic
V tomto měsíci začali úrodu obilí a jiných zemědělských plodin na svých polích sklízet
křimičtí soukromí zemědělci. Některé ze svých produktů i nabízí p. Martin Otásek
k přímému prodeji ve svém areálu. Cena ranných brambor je stanovena na Kč 12,- za 1
kilogram.

Nejstarší občanka obvodu
V uplynulých dnech oslavila své životní jubileum – 97 let nejstarší občanka pí. Jarmila
Švehlová. K této příležitosti ji navštívil starosta obvodu p. Vít Mojžíš s předsedkyní KSK
pí. Eliškou Hladíkovou. Předali ji drobné dárky a květiny. Došlo i na informace o dění
v obvodu, o novinkách a na oplátku jim pí. Švehlová ukázala areál v Domě seniorů
v Kotíkovské ulici, kde nyní žije. Součástí tohoto areálu je i nově zrekonstruovaná zahrada
na oddych a relaxaci pro seniory.

KKL – Neckyáda 2016
Křimická neckyáda se konala v sobotu 20. 8. od 14,00 hod. na řece Mži a následně v areálu
rest. U Mže. Do soutěže se přihlásilo 11 plavidel. Start byl jako v minulých letech u
Malesického jezu a cíl pod Křimickým mostem. Diváci mohli spatřit na řece Mži opět
plavidla vytvořená neskutečnou fantazií. Plul tu hromovládce Perun, kterého táhli dva
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delfíni, hasičští záchranáři se zásahovým vozidlem „Tatra“, plážový bar, trosečník z Fidži,
čert a Káča, Angelika a sultán, Kevin sám na Mži, Pokémoni, loď Tour de Mže (tour de
France pod Eiffelovou věží a stonožka. Hodnocení plavidel prováděli diváci v průběhu celé
plavby z Malesic do Křimic a následně porota po sečtení hlasů vyhodnotila jednotlivá
plavidla. Na prvním místě bylo vyhlášeno plavidlo „Tour de Mže“ s malesickou posádkou,
která vyhrála již po čtvrté v řadě za sebou. Na druhém místě přistála stonožka
s námořníkem p. Lukášem Čečilem a třetí místo obsadili křimičtí hasiči – záchranáři s vozem
„Tatra“. Všechny osádka plavidel byly odměněny věcnými cenami. O další zábavu se
postaralo hudební duo „Kyseliny“. Občerstvení bylo jako vždy vynikající a starala se o ně pí.
Chocholová s pomocníky. Celému odpoledni přálo krásné letní počasí.

Nové číslo Křimice Info
V týdnu od 22. 8. roznesli členové KSK do všech domácností v Křimicích nové číslo časopisu
Křimice Info. Občané si mohli přečíst, co se v našem obvodě událo v uplynulém období, a co
je v plánu pro další měsíce.
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Září 2016

První školní den
Dne 1. 9. byl zahájen nový školní rok 2016/2017. Křimické odloučené pracoviště 15. ZŠ má
i letos první až pátý ročník. Do 1. třídy nastoupili 24 žáci. Všechny děti se přivítaly se
svými učitelkami. Prvňáčky doprovázeli rodiče i prarodiče a do školy je přivítal kromě paní
učitelky, zástupkyně ředitelky 15. ZŠ pí. Čechová a starosta obvodu p. Vít Mojžíš. Na
stolkách měly děti připravené dárečky od obecního úřadu v podobě školních potřeb.
Také místní mateřská škola zahájila nový školní rok a nově sem přibylo 28 dětí.

Křimické Kulturní Léto
Dne 3. 9. v sobotu se uskutečnilo tradiční křimické „Slámování“ v areálu zámeckého parku.
Děti za pomoci rodičů nebo prarodičů si vyzkoušely ze slámy různé předměty a figurky. Akci
připravil opět p. Martin Moravec ve spolupráci s ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Program
zpestřily hudbou folkové a countryové skupiny. Na prostranstvích byly ukázky tradičních
řemesel – pletení košíků, drátkování, výroba ozdob z textilu a slámy. Dnu vévodilo krásné
teplé slunečné počasí. Během dne se u slámování, nebo jen jako diváci vystřídalo minimálně
500 návštěvníků ať z Křimic, tak z přilehlého okolí. K vidění byly krásné výrobky, mezi
kterými dominoval kocour a brontosaurus. Většinu výrobků si tvůrci odnesli do svých
domovů, některé výjimečné zůstanou vystaveny v zahradě.
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Během odpoledne byla vyhodnocena soutěž o nejlepší květinovou výzdobu. Ceny předal
starosta obvodu spolu s paní Miladou Emmerovou – senátorkou za Plzeňský kraj. Soutěž
byla vyhodnocena ve dvou kategoriích, odborná porota vyhlásila na prvním místě pí.
Nádraskou, soutěž ne Webu a facebuku vyhrála pí. Anna Hauerová. Vítězově obdrželi
věcné ceny.

Křimické Kulturní Léto
V rámci Křimického kulturního léta byly promítnuty v zámeckém letním kině tyto filmy:
Dne 2. 9. komedie České republiky „Jak se zbavit nevěsty“
Dne 3. 9. se promítal film podle přání diváků
Velký sportovní den
Další akcí KKL proběhla ve znamení sportu. Dne 10. 9. sehráli fotbalový turnaj minižáci.
Vyhodnocení turnaje bylo ve 14,00 hod., kdy na hřiště seskočilo dvanáct parašutistů. Jako
atrakce zde byl vystaven pohár mistrovské Viktorie Plzeň za rok 2015. Následovalo
sportovní odpoledne pro malé i větší. Byly připravené různé sportovní disciplíny: fotbal,
florbal, gymnastika, atletika, stolní tenis, badminton a šipky, kdo chtěl, mohl si vyzkoušet
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střelbu lukem a pro nejmenší byl připraven skákací hrad. Vše bylo doplněno ukázkami
cvičení Zumba a sletového cvičení Sokola. Občerstvení bylo zajištěno v místní restauraci.

Poutní slavnost
Dne 10. 9. v sobotu se konala v kostele Panny Marie Na Horničce v Křimicích poutní mše
svatá. Začátek akce byl v 15,00 hod. Mše se konala za účasti OPraema Filipa Zdeňka
Lobkowicze – opata tepelského kláštera.

Divadelní spolek Jezírko
Dne 14. 9. v podvečer nabídl divadelní spolek Jezírko komedii na venkovní scéně zámeckého
parku v Křimicích s názvem „Sluha dvou pánů“. Občerstvení pro diváky bylo zajištěné přímo
na místě.

Akce Klubu seniorů Křimice
Dne 15. 9. uspořádali členové KSK zájezd do Středočeského kraje. Cílem byl výstup na
památnou horu Říp a prohlídka kapličky. Ze 43 účastníků zájezdu jen 4 na vrchol
nevystoupali ze zdravotních důvodů. Dalším objektem zájezdu bylo město Roudnice n.
Labem se zámkem a parkem. Odtud odjel zájezd do Terezína, kde členové KSK navštívili
terezínský hřbitov obětí 2. Světové války a položili zde kytici. Zájezdu přálo pěkné slunečné
počasí.

Poutní mše
V sobotu 17. 9. od 10,00 hod. se uskutečnila poutní mše v kapli Povýšení sv. Kříže
lobkowiczkého zámku. Mši za účasti majitele zámku p. Jaroslava Lobkowicze s manželkou
celebrovali kněží – pp. Verčimák a Bibko. Akce se těšila i pozornosti dalších návštěvníků,
kteří kapli zcela zaplnili.
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Punťa cup
V sobotu 17. 9. v dopoledních hodinách se konal tradiční „Punťa cup“, který připravila
místní kynologická organizace. Soutěž se konala v areálu kynologů. Pro nepříznivé počasí
byla účast menší, přihlásilo se 19 pejsků. Soutěž probíhala ve třech kategoriích: malá
plemena, velká plemena a kříženci. Dále byla akce zpestřena soutěžemi: Pes parádník a pes
šikula. Po sečtení všech dosažených bodů v jednotlivých kategoriích byly vyhlášeny
výsledky. V kategorii velká plemena zvítězil pes Amy s majitelkou Patricií Beran, na
druhém místě pes Sárinka s majitelkou Ivanou Sýkorovou a na třetím místě pes Atila
s majitelkou Marií Bozděchovou. V kategorii malá plemena zvítězil pes Alwin s majitelkou
Kateřinou Flídrovou, na druhém místě se umístil pes Arwen Emerald s majitelkou Janou
Svobodovou a na třetím místě soutěž ukončil pes Kenobi s majitelkou Terezkou
Motejzíkovou. V kategorii kříženci v závodě zvítězil pes Happy s majitelkou Adrianou
Miláčkovou, na druhém místě pes Annie s majitelkou Danou Šejbovou a na třetím místě
závod ukončil pes Abby s majitelkou Michaelou Svobodovou. V soutěži Pes parádník vyhrál
pes Megie s majitelkou Andreou Ďurišovou, druhé místo obsadil pes Míny s majitelkou
Karolínou Škachovou a na třetím místě závod ukončil pes Sony s majitelkou Jitkou
Škachovou. V soutěži Pes šikula vyhrál pejsek Sárinka majitelky Ivany Sýkorové, druhé
místo obsadil pes Amy majitelky Patricie Beran a třetí místo obsadil pes Happy majitelky
Adriany Miláčkové. Celkovým vítězem a titulem „Punťa roku 2016“ se stal pes Happy
majitelky Adriany Miláčkové.
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Křimická pouť
Závěr KKL patřil tradičně křimické pouti. Pouťové atrakce byly na Zámeckém náměstí
připraveny již ve čtvrtek 15. 9. Děti s rodiči chodily na pouť již odpoledne v pátek 16. 9.,
kdy bylo ještě příznivé počasí. Hlavní pouťový den 17. 9. se kvůli dešti příliš nevydařil,
přišlo jen málo návštěvníků. Večer byla uspořádána soutěž „O nejlepší pouťový koláč“ v rest.
U Mže, po kterém následovala pouťová zábava. Bohužel i tato zábava byla velmi
ovlivněna nepříznivým, deštivým počasím. V neděli se počasí trošku umoudřilo a přeci jen na
pouti bylo více návštěvníků. Hlavně po obědě bylo vidět malé děti s rodiči, jak jdou na
pouťové atrakce a ještě si trošku užít této zábavy.

Divadelní spolek Jezírko
Ve středu 21. 9. sehráli členové divadelního spolku Jezírko v zámeckém parku divadelní hru
„Krysař“. I přes chladné počasí bylo vidět, jak návštěvníci přichází do areálu zahrady.
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Sklepovští sršáni opět v Křimicích
Dne 22. 9. sehrála křimická stará garda s týmem složeným z herců divadla Sklep a starých
pánů Slavie Plzeň 1912 přátelské fotbalové utkání. K utkání nastoupil i známý herec
divadla p. David Vávra, který několik předchozích let nehrál ze zdravotních důvodů.
Letošního utkání se zúčastnilo historicky nejvíce hráčů, takže mohli častěji střídat, a
křimičtí mohli vypomoci i soupeři. Zápas se hrál na 2 x 30 minut a křimičtí nakonec zvítězili
nejtěsnějším rozdílem 6 : 5. Každý střelec gólu obdržel hlávku zelí. Ceny předával starosta
obce a Sokola Křimice p. Vít Mojžíš. Celé odpoledne slovem provázel moderátor p. Zdeněk
Fleišman.

Festival zelí
V sobotu 24. 9. uspořádal p. Lobkowicz a areálu své zelárny „Festival zelí“. Od samého
rána svítilo sluníčko a bylo příjemné počasí. To se také odrazilo na návštěvnosti, kdy na
tuto akci přišlo mnoho místních občanů, ale i přespolních. Navíc zde své vstupy do televize
natáčel ZaK a ČT. K vidění byly dětské disciplíny, hod na koš, malování, slalom, šlapání
zelí, nafukovací hrady. Pro dospělé byly připraveny stánky s prodejem zelí, výrobků
týkajících se zpracování zelí, ale zájemci si mohli zakoupit i čerstvě nakrájené zelí či balené
nakládané zelí. Před vstupem do objektu byl stánek z křimického zahradnictví patřícího
stejnému majiteli. Uvnitř objektu bylo připravené pohoštění od vybraných restaurací
samozřejmě s některými jídly připravenými ze zelí. V průběhu dne návštěvníkům hrály
kapely Roháči z Lokte a Agnes Rock. Odpoledne zde bylo vidět velké množství návštěvníků
všech věkových kategorií. Jedinou stinnou stránkou organizátorů bylo nezajištění parkovací
plochy pro osobní vozidla. Ta stála na upravených zelených plochách Křimického i
Zámeckého náměstí.
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V současné době je na katastru Křimic pěstována křimickými farmáři pp. Otásek, Forejt.
Zelí na výstavě bylo zakoupeno do zpracovatelského průmyslu.

Prohlídky zámku v Křimicích
V sobotu 24. 9. od 14,00 hod. byl otevřen křimický zámek k prohlídkám již upravených
interiérů. Před tímto oficiálním otevřením zde byla skupinka bývalých studentů Škodových
závodů, kterou provázel osobně p. Jaroslav Lobkowicz. K prohlídkám zámku zvali
v dobových kostýmech občané Křimic. Prohlídky byly bez doprovodu průvodce a tak jediná
fronta byla hned při otevření u prodeje vstupenek. V každé místnosti zámku byl člověk
v dobovém kostýmu, který zodpověděl případné dotazy z řad návštěvníků.

Kynologický klub – závody agility
Ve středu 28. 9. od ranních hodin uspořádal místní kynologický klub závody agility. Do
závodů se přihlásilo cca 120 soutěžících, a proto byli rozděleni do třech skupin. Soutěžící
každé skupiny si mohli prohlédnout trať, jednotlivé překážky a stanovit si, jak budou svého
pejska vést. Jednotlivé skupinky byly vždy vyhodnoceny po svých závodech. Vítězové
obdrželi drobou věcnou cenu. Hostem kynologického klubu byli i členové chráněné dílny
„Kvítek“, kteří s klubem mají dlouhodobou spolupráci. Členové klubu kynologů jim připravili
malou soutěž – srážení plechovek, hod kroužkem na tyčku a hod granátem na cíl. Na
oplátku obdrželi keramické kytičky pro všechny přítomné.
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KSK – poslední turnaj v minigolfu
Ve středu 28. 9. sehráli členové KSK poslední turnaj v minigolfu v areálu rest. U Mže.
Tímto závodem se rozloučili s pravidelnou venkovní aktivitou, kdy každý týden ve středu
chodili na toto hřiště. Tento poslední turnaj se těší velké oblibě, bylo zde vidět mnoho
křimických, ale i přespolních seniorů.

Jubilanti
V měsíci červenci se svého životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: pí. Františka
Trunečková – 87 let, bytem Květinová 129/12, p. Miloslav Justra – 88 let, bytem
Vochovská 277/2, pí. Jarmila Švehlová – 97 let, bytem Květinová 214/5 (t.č. DD
Kotíkovská ulice, Plzeň), p. Josef Kubíček – 70 let, bytem Žitná 552/14a, pí. Anna Alblová
– 70 let, bytem K nádraží 443/2.
V měsíci srpnu se svého životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: pí. Jarmila Fialová –
75 let, bytem Učňovská 411/3, pí. Jana Zýková – 75 let, bytem Prvomájová 426/64, pí.
Marie Míková – 75 let, bytem Chebská 98/56, pí. Helena Němcová – 70 let, bytem
Kozolupská 115/18, pí. Zdeňka Martínková – 89 let, bytem Kozolupská 244/3.
V měsíci září se svého životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: p. Jaroslav Ráb – 92
let, bytem Žitná 175/23, pí. Marie Pechová – 80 let, bytem Průkopníků 191/28, pí.
Jaroslava Kafoňková – 70 let, bytem Prvomájová 220/74, pí. Marie Fantová – 75 let,
bytem Prvomájová 14/28.
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Úmrtí
V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: pí. Marta Samuelová zemřela 8. 7
2016, pí. Irena Pecherová zemřela 8. 8. 2016, p. Ladislav Pohořalý zemřel 15. 8. 2016, pí.
Zdeňka Bártová zemřela 22. 8. 2016

Počasí ve III. Čtvrtletí
Červenec: první letní dny bylo velmi teplo, od 22 do 30 st. C, 8. – 11. bylo ve dne 32 st. C,
v noci 18 st. C. 13. 7. Přišel silný déšť s větrem a ochladilo se na 19 st. C. V dalších dnech
bylo počasí proměnlivé: teplota bylo od 22 do 28 st. C, v noci 14 st. C. Koncem měsíce bylo
dusno, horko, vlhkost vzduchu byla 85%. Byly krátké bouřky.
Srpen: 1.-7. 8. byly velmi teplý dny, teplota dosahovala až 30 st. C. Bylo vlhko a dusno. 8.
8. a 9. 8. silně pršelo s větrem a ochladilo se na 19 st. C. velmi chladny den byl 10. 8. – ve
den bylo jen 13 st. C, v noci 9 st. C. V dalších dnech se oteplovalo, až do konce měsíce byly
letní teploty od 28 st. C do 33 st. C. V tomto měsíce nebyla výrazná dešťová přeháňka.
Září: začátek měsíce bylo velmi teplo. Ve dne 25 st. C až 29 st. C, 10. – 15. 9. byly tropické
teploty 30 – 31 st. C. Ochlazení přišlo 17. 9., kdy pršelo, ochladilo se na 16 st. C, v noci bylo
10 st. C až 5 st. C. (21. 9.). Konec měsíce byl velmi teplý a bez srážek.
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Říjen 2016

Výstavba hřiště „Žitná“
Začátkem měsíce začali stavební práce na výstavbě nové sportovně relaxační plochy v ulici
Žitná. Po zemních pracích byly osazeny dřevěné prvky pro nejmenší občánky – skluzavka,
houpačka, pískoviště a dětský hrad. Kolem hřiště je dostatek laviček a 2 sedací sety se
stolkem. Opravena byla i plotová podezdívka. Areál uzavře nové oplocení s vchodovými i
vjezdovými vraty.

Volby do krajských zastupitelstev a senátu
Dne 7. – 8. 10. se konaly volby do krajských zastupitelstev a senátu. V našem obvodě
senátní volby tentokrát nebyly. Týden před volbami roznesli členové KSK obálky
s volebními kandidátkami všem občanům našeho obvodu. Volby se konaly v pátek od 14,00
hod. do 22,00 hod. a v sobotu od 08,00 hod. do 14,00 hod. Pro volby v našem obvodu byla
tradičně připravena zasedací síň ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Volební komise byla obsazena
křimickými občany a zástupci politických stran v počtu 7 lidí. Mezi nimi z naší obce byly:
Hladíková, Štěpánová, Wagnerová, Melicharová, Bělová-Mojžíšová. Komise byla doplněna
2 muži z politických stran.
Nejvíce hlasů v našem obvodě získalo politické hnutí ANO – 24,80%, druzí byli Sociální
demokraté – 16,79% a třetí skončila TOP 09 – 12,40%. Na dalších místech ODS – 11,45%,
STAN, Patrioti, Svobodní, SsČR 10,30% a KsČM – 8,96%.

Dětská hasičská soutěž
Dne 8. 10. v sobotu od dopoledních hodin soutěžila dětská hasičská družstva v areálu
SPŠD v Křimicích o putovní pohár starosty Plzně 5 – Křimice. Soutěže se zúčastnilo 32
družstev z Plzně a okolí. Družstva byla rozdělena na mladší a starší kategorii, soutěže byly
stejné pro obě věkové kategorie. Soutěžilo se v pěti disciplínách – motání hadic na čas,
sražení cíle vodovou džberovkou, vázání uzlů, opičí dráha a hod granátem na cíl. Tradičně
než byly vyhlášeny výsledky všechna družstva soutěžila mezi sebou v přetahované. Mezi
mladšími týmy se na prvním místě umístilo družstvo z Křimic, které vyhrálo putovní pohár.
Na druhém místě ukončilo závod družstvo Bolevce a na třetím místě družstvo z Hradiště.
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Mezi staršími týmy byl nejlepší tým z Hradiště, na druhém Skvrňany a třetí místo obsadilo
družstvo z Božkova.

Závody a zkoušky psů
V sobotu 8. 10. proběhly závody psů v Kynologickém klubu v Křimicích s názvem „O
plzeňský korbel“. Soutěžilo se ve 4 kategoriích.
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Zájezd na „Staročeský bál“ v Holýšově
V úterý 11. 10. uspořádali členové KSK zájezd do Holýšova na „Staročeský bál“ Pořadatelé
vítali a odměnili nižším vstupem tradiční staročeský oblek – kostým. Z Křimic byl vypraven
místní minibus s řidičem p. Pavlem Novotným. Pro naše účastníky byly připraveny 2 stoly,
neboť panuje velká součinnost KSK s akcemi pořádanými pí. Zlatou Kráčmerovou –
organizátorkou. Celý sál holýšovského kulturního domu byl zaplněn. Již na úvodní skladby
se objevily první taneční páry. K poslechu, tanci i zpěvu hrála „Malá muzika Nauše
Pepíka“. Akce končila kolem jedenácté hodiny večerní a všichni byli s touto zábavou velmi
spokojeni.

Akce KSK
Dne 20. 10. odpoledne se konala zábavná akce členů KSK v salonku hotelu York.
K poslechu i tanci hrála seniorům oblíbená skupiny „Kyseliny“.
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28. říjen - státní svátek ČR
V pátek 28. 10. si občané připomněli 98. výročí vzniku 1. Československé republiky. Na
veřejných budovách byly vyvěšeny státní vlajky ČR. Na některých místech k tomuto výročí
byly konány slavnostní akce.

Strašidelné rejdění
Dne 29. 10. od 15,00 hod. se sešli v místní sokolovně rodiče s dětmi. Děti v různých maskách
zahájily strašidelný rej. Zábavné odpoledne vyplnily různé soutěže a hry. Pro všechny děti
byla diskotéka. Na závěr odpoledne, za večerního šera se všichni z tohoto reje, včetně
dalších příchozích vydali s lampionovým průvodem do zámeckého parku. Pro účastníky bylo
připraveno překvapení. Po příchodu do zámeckého parku začal ohňostroj a laserová show,
posléze návštěvníky ze zámecké terasy přivítal hrabě Drácula – starosta obvodu Vít
Mojžíš. Po přivítání se otevřela brána do strašidelného sklepení. Zde se všichni návštěvníci
mohli nechat postrašit 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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Drakiáda
Dne 30. 10. od 14,00 hod. uspořádali křimičtí hasiči ve spolupráci s ÚMO Plzeň 5 –
Křimice tradiční křimickou Drakiádu. Již od samého začátku bylo vidět minimálně 20
létajících draků, hvězdic, batmanů. A zábavu si užívali nejen děti, ale i dospělí, kteří
mnoha dětem museli pomoci. Vál příjemný vítr, takže “draci” byli ve velké výšce. Pro ty,
kterým bylo zima, bylo připravené občerstevní – stánek rodiny Šedivcových, kteří uspokojili
všechny požadavky. Celé odpoledne bylo pěkné podzimní počasí, což se projevilo i na
návštěvnosti této akce a musíme poděkovat místním hasičům za zorganizování sportovního
odpoledne.
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Listopad 2016

Akce KSK
Dne 10. 11. navštívili členové KSK výstavu fotografií Jana a Káji Saudkových
v Západočeském muzeu v Plzni. Zúčastnilo se 8 členů klubu.

Vítání občánků
Dne 12. 11. v odpoledních hodinách se konalo tradiční „Vítání nových občánků“ v zasedací
síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Pozvánku přijalo 10 rodin s malými dětmi. Přítomné děti,
jejich rodiče, prarodiče a přátele přivítala zastupitelka obvodu pí. Vítovcová. Po krátkém
úvodu přivítala děti z mateřské školy, které měly připravené krátké pásmo. Po tomto úvodu
slavnostní slovo pronesl starosta obvodu p. Mojžíš. Následovalo krátké pásmo od dětí ze
základní školy. Poté se rodiče podepisovali do pamětní knihy. Po podpisu obdrželi malý
dáreček z rukou další zastupitelky pí. Wagnerové, pamětní list na tuto akci a každá
maminka z rukou starosty obdržela malou kytičku. Kdo měl zájem, mohl se nechat
vyfotografovat kronikářem obce p. Novotným.
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Setkání jubilantů
Dne 16. 11. se konalo v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 – Křimice poslední setkání
s jubilanty v tomto roce. Posedět a popovídat přišlo 9 žen a 3 muži, které přivítal p. Zdeněk
Fleišman. K životnímu jubileu všem poblahopřál starosta obvodu p. Vít Mojžíš a
předsedkyně KSK pí. Eliška Hladíková. Pro všechny bylo připraveno malé pohoštění a při
odchodu každý obdržel drobný dárek s přáním pevného zdraví a spokojenosti

Recitál Pepy Fouska
V sobotu 19. 11. se uskutečnil v křimické Sokolovně recitál známého písničkáře Pepy
Fouska. Ve dvouhodinovém programu si návštěvníci poslechli veselé scénky, písničky i
říkanky, které publikum ocenilo potleskem i smíchem. Recitálu se zúčastnilo více než 140
spokojených diváků. Pro méně mobilní zajistil úřad vlastním mikrobusem dopravu do
Sokolovny a následný rozvoz do svých domovů.

¨

Znovuotevření rest. U Mže
Dne 19. 11. se po důkladné rekonstrukci znovu otevřela tentokráte 1. Křimická nekuřácká
hospůdka. Rybáři při opravách vyměnili střešní krytinu, zateplili stropy a zadní stěnu
objektu, natáhli novou elektroinstalaci. V tento den se pro návštěvníky grilovalo selátko a
místní štamgasti a návštěvníci znovu mohli ochutnat dobré plzeňské pivo.
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Akce KSK
Dne 22. 11. uspořádali v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice členové KSK přednášku o
Řecku minulém i současném.

Chodník v Kozolupské ulici
V tomto měsíci byl splněn volební slib současného vedení obvodu. Provedli znovu
vybudování chodníku v Kozolupské ulici směrem od Prvomájová ulice k ulici K Nádraží (při
pravé straně, kolem firmy Dybs). Výstavbu provedla firma Dybs.

Rozsvícení vánočního stromečku
Zasazení a ozdobení
Dne 19. 11. křimičtí dobrovolní hasiči přivezli a zasadili letošní vánoční strom na
připravené místo u pošty a také jej hned ozdobili. Zároveň nainstalovali tradiční vánoční
osvětlení na Prvomájové ulici a na Křimickém a Zámeckém náměstí.
Rozsvícení vánočního stromu se konalo o první adventní neděli 27. 11. Vpodvečer zahájil
akci a přivítal přítomné p. Zdeněk Fleišman. Následoval program pěveckého sboru žáků 15.
ZŠ Plzeň – Skvrňany. Poté měl krátký proslov starosta obvodu p. Vít Mojžíš a po něm o
významu adventu i Vánoc promluvil kněz p. Bibko. On daroval letošní vánoční strom, který
v 17,00 hodin rozsvítil p. Martin Moravec. Strom je hodně velký a ozdoben je velmi krásný.
Vánoční atmosféru zvýraznil i slámový betlém pod stromečkem. Na této akci si mohli lidé
zakoupit zvoneček a kalendář obce na rok 2017 a také pro zahřátí bylo k mání svařené víno
a čaj. Účastníků bylo mnoho včetně dětí. Rozsvícením stromu začíná adventní doba, což
znamená chystání dárků, pečení cukroví a očekávání Vánoc.
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Pěší stezka pro obyvatele Brůdku
V průběhu předchozího období byla zhotovena provizorní stezka pro občany Brůdku podél
Vejprnické ulice. Pro tuto pěšinu muselo být vytvořeno místo podél komunikace a prořezány
náletové dřeviny a keře. Bohužel plnohodnotný chodník zde vzhledem k malým rozměrům
nelze vybudovat.
Pro obyvatele Brůdku byly umístěny kontejnery na separovaný odpad u autobusové
zastávky směrem na Vejprnice.
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Prosinec 2016

Akce KSK
Dne 1. 12. uspořádali členové KSK v hotelu YORK veselou Mikulášskou zábavu.
K poslechu i tanci hrála oblíbená hudební skupina Bobelin. Došlo i na mikulášskou nadílku,
při které se senioři navzájem obdarovali vtipnými drobnými dárky. Všichni se jako vždy
dobře bavili.

Mikulášská nadílka Sokola Křimice
Dne 3. 12. od 15,00 hod. pořádal Sokol Křimice, oddíl všestrannosti Mikulášskou nadílku
v Sokolovně. Byla určena dětem, které přišly v doprovodu rodičů. V proběhu odpoledne
přišel Mikuláš s doprovodem, aby rozdal připravené dárky dětem. K poslechu hrála
reprodukovaná muzika v podání DJ Péti. Děti se dobře bavily a radovaly z dárků.

Čtvrtletník Křimice Info
V týdnu od 1. 12. roznesli senioři z KSK nové číslo Křimice Info do všech křimických
domácností. Občané si mohou přečíst o průběhu akcí za uplynulé období a také co bude
v dalším období.

Nově zrekonstruované hřiště
Malé hřiště v Žitné ulici bylo nově upraveno. Byla opravena podezdívka i plot a
nainstalovány nové dřevěné hrací prvky pro nejmenší děti. Přibyla i betonová plocha
s konstrukcemi Street work – outových posilovacích prvků. Hřiště bude na jaře oseté trávou
a přibude chodníček a pítko pro ptáky. Hřiště se jmenuje „Korela“.

Akce KSK
Dne 6. 12. navštívili členové KSK v Plzni výstavu „Zaniklá Plzeň“.
Dne 8. 12. zorganizovali členové KSK zimní vycházku kolem řeky Mže.
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Zájezd do Drážďan
V sobotu 10. 12. uspořádal pro občany MO Plzeň 5 – Křimice zájezd do Drážďan. Pro
velký zájem byly vypraveny dva autobusy. Cílem zájezdu byla prohlídka vánočních trhů a
vánočně vyzdobeného města.

Akce KSK
Dne 15. 12. uspořádali členové KSK zájezd do Prahy.

Nově vybudovaná stezka pro pěší
Prašná cesta v aleji od seniorského domu Longevita směrem ke „Hrázi“ dostala nový
asfaltový povrch. Touto úpravou vznikla příjemná procházka pro pěší, in-line bruslaře a
cyklisty. Nový povrch pokračuje od „Hráze“ k dřevěnému mostu v Radčicích. Tím se uzavřel
trojúhelník o délce cca 2,5 km v pěkném přírodním prostředí.

Předvánoční akce v našem obvodě
Dne 17. 12. od 09,00 hod. se konal turnaj v badmintonu.

Dne 17. 12. ve 20,00 hod. se konal fotbalový ples v místní sokolovně. K tanci a poslechu
hrál DJ Hajajs, o doprovodný program se postarala skupina Blue Wings. Tento ples byl
nekuřácký a pro návštěvníky byla připravena bohatá tombola.

Dne 18. 12. od 14,00 hod. byla zahájena výstava betlémů v křimickém zámku. Zahájení
zpestřilo vystoupení dudáka. V 15,00 hod. se konala v zámecké kapli vánoční mše, kterou
celebroval p. Verčimák – kněz římskokatolické církve.
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Dne 19. 12. byla v zámecké kapli provedena „Česká mše vánoční“ Jakuba Jana Ryby
v podání členů opery DJKT. Hlavním organizátorem byla křimická občanka pí. Stáňa
Topinková-Fořtová.

Od 20. 12. byl zahájen prodej ryb místními rybáři od 13,00 do 17,00 hod. Další dny až do
24. 12. Od 09,00 do 17,00 hodin, nebo až do vyprodání zásob. V prodeji jsou tradičně kapři
a novinka letošního roku pstruzi.

Zpívání koled
Na Štědrý den 24. 12. od 14,00 hod. se konalo tradiční zpívání vánočních koled v kostele
Narození Panny Marie Na Horničce. Pořadatelem byl opět MO Plzeň 5 – Křimice. Pro
příchozí dospělé návštěvníky bylo připraveno svařené víno a pro děti teplý čaj. U vchodu do
kostela dostali návštěvníci texty koled, které se ten den zpívaly. Návštěvníky přivítal
starosta obvodu p. Vít Mojžíš a ve svém projevu poděkoval i sponzorům za prostředky
získané na opravu kostelíka. Koledy zpíval dětský sbor pod vedením pí. Stáni Topinkové –
Fořtové. Hosté byli opět známí sólisté DJKT pí. Venuše Dvořáková – Zaoralová, p. Roman
Krebs. Na varhany doprovázela pí. Adélka Vríčanová (roz. Forejtová). Během vystoupení
ještě jednou k občanům promluvil starosta obvodu. V druhé části se návštěvníci dočkali i
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dvou úryvků z Rybovy Vánoční mše v podání sólistů DJKT. Po ukončení si mnoho
návštěvníků odnášelo „věčné světlo“ a všichni si přáli navzájem hezké vánoční svátky.

Turnaj šipkařů
Dne 27. 12. se v odpoledních hodinách konal přátelský vánoční turnaj šipkařů v místní
sokolovně. Domácí klub „Úlet“ pozval šipkaře z jiných oddílů, bohužel dostavili se jen
Bolevečtí. Při zahájení turnaje předal starosta putovní pohár pro vítěze. Mimo poháru zde
bylo mnoho věcných cen. Po rozlosování do dvojic byly sehrány zápasy. Vítězem turnaje se
stal p. Zdeněk Růžek, který ve finálovém zápase zvítězil nad p. Václavem Radou.
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Jubilanti
V měsíci říjnu oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: pí. Dobromila Škoulová –
70 let, bytem Kozolupská 125/17, pí. Alena Bláhová – 86 let, bytem Prvomájová 11/18, pí.
Jarmila Dobiášová – 92 let, bytem Květinová 142/18, pí. Božena Jeslínková – 96 let,
bytem Plzeňská 225/39, pí. Danuše Černá – 70 let, bytem Žitná 187/9, p. František Míka
– 89 let, bytem Průkopníků 192/19, pí. Jaroslava Mainzerová – 92 let, bytem Průkopníků
161/25, pí. Milada Radová – 91 let, bytem Prvomájová 287/62, p. Karel Havlíček – 70 let,
bytem Žitná 425/20, pí. Miluška Koutňáková – 89 let, bytem Pod Tratí 495/13.
V měsíci listopadu oslavil své životní jubileum p. Štěpán Lacina – 85 let, bytem Chebská
249/58.
V měsíci prosinci oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: pí. Dagmar
Mainzerová – 85 let, bytem Květinová 135/2, pí. Marie Brousilová – 80 let, bytem Žitná
207/7, p. Miloslav Voračka – 70 let, bytem Na Štěpánce 456/24, pí. Milada Butalová – 70
let, bytem Prvomájová 272/98.

Úmrtí
V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: pí. Eva Kulišanová zemřela 4. 9., pí.
Zdeňka Kotlárová zemřela 15. 10. a pí. Antonie Mašková zemřela 16. 12.

Počasí ve IV. čtvrtletí
V měsíci říjnu: 1. 10. byl slunečný a teplý den 18 st. C. Od 2. 10. se prudce ochlazovalo na 8
až 10 st. C, pršelo a vál silný vítr. Teplejší dny byly: 23. 10. až 26. 10., kdy ve dne bylo 12
st. C, v noci 7 st. C.
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V měsíci listopadu byla průměrná teplota 5 st. C ve dne, v noci 0 st. C. Od 28. 11. mrzlo ve
dne do – 2 st. C, v noci – 7 st. C. Skoro celý měsíc se držela nad naším územím inverzní
oblačnost a často se objevila námraza.
V měsíci prosince převládala inverze, teploty ve dne – 1 st. C až 2 st. C, v noci od – 4 st. C
do – 7 st. C. Často se objevila jinovatka, nesněžilo. O Vánocích bylo deštivo a větrno,
teplota ve dne 6 st. C, v noci 2 st. C. Velmi silný vítr byl 27. 12.

Knihovna
Vedoucí knihovny je stále pí. Vendula Kučerová, která se o knihovnu velmi dobře stará.
V roce 2016 bylo registrováno 85 uživatelů, z toho 16 dětí do 15 let. Tito uživatelé
navštívili knihovnu v počtu celkem 1351 návštěv a bylo vypůjčeno 7715 knih. Pí. Kučerová
v roce uskutečnila 17 mimovýpůjčkových akcí, kterých se zúčastnilo 77 návštěvníků.
Internet, který je v knihovně dostupný, využilo 16 uživatelů. Výpůjční dny jsou stále
pondělí a středa od 15,00 do 19,00 hodin. Podrobná zpráva je přílohou ručně psané kroniky.

Hodnocení roku 2016
Dle pohledu kronikářů byl tento rok celkem pro náš obvod úspěšný. Konala se řada
tradičních kulturních akcí. Nejvíce akcí měl KSK, snažili se rybáři, Sokol Křimice i
dobrovolní hasiči. Na společenské akce chodí hodně občanů, zejména mladých rodin s dětmi.
Do Křimic občané přibývají, protože se tu stále staví. Letos přibyly 4 bytové domy
postavené v lokalitě Na Horničce. Některé domy si majitelé opravují, přistavují a vylepšují.
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