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Leden 2018 

 

Vítání nového roku 

Občané obvodu Křimice se loučili se starým rokem tradičně: mládež se většinou bavila 

v Plzni na náměstí nebo v křimických hospůdkách, občané pak doma většinou sledovali 

vysílání televize. Až o půlnoci obec ožila. Všude to bouchalo a byly vidět krásné ohňostroje. 

Lidé vítali nový rok přípitkem a přáním úspěšného roku ve zdraví a v klidu. 

 

 

Akce KSK 

Dne 1. 1. uspořádali členové KSK tradiční novoroční vycházku z Křimic do Křimic. Letos 

zvolili opačnou trasu než v minulých letech. Od restaurace U Mže se vydali pěšinou podél 

řeky Mže do Malesic a odtud lesní cestou Pod Kyjovem do Radčic. Tam se občerstvili 

v místní hospůdce (byla k mání i česnečka) a autobusem MHD se vrátili do Křimic. Počasí 

jim přálo, ale cesta při řece byla dosti blátivá. 

 

Výroční členská schůze KSK 

Dne 4. 1. odpoledne se sešli členové KSK v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice na 

výroční členské schůzi. Zhodnotili akce v uplynulém roce a pí. Eliška Hladíková – 

předsedkyně klubu – uvedla akce pro letošní rok. Následoval kulturní program pod vedením 

recitátora a hudebníka p. Jiřího Hlobila. Jako vždy se program seniorům velmi líbil. 
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Dne 5. 1. se členové KSK sešli na ÚMO Plzeň 5 – Křimice a rozdělili do obálek kandidátky 

pro prezidentské volby. Obálky poté v příštích dnech roznesli všem voličům našeho obvodu. 

 

 

 

Volby prezidenta ČR 

Dne 12. a 13. 1. se konaly v ČR přímé volby presidenta republiky. Z 9 kandidátů postoupili 

do druhého kola dva kandidáti: současný prezident p. Miloš Zeman a akademik p. Jiří 

Drahoš. V našem obvodě se konaly volby v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice v pátek 

12. 1. od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu 13. 1. od 08,00 hod. do 14,00 hod. 

Kandidáti v 1. kole prezidentských voleb byli tito pánové: Miloš Zeman (současný 

prezident), Jiří Drahoš, Michal Horáček, Marek Hilšer, Pavel Fischer, Mirek Topolánek, 

Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Per Hannig. 

V 1. kole obdrželi v našem obvodě kandidáti tento počet hlasů: Miloš Zeman 347 hlasů, Jiří 

Drahoš 273 hlasy, Michal Horáček 113 hlasů, Marek Hilšer 103 hlasy, Pavel Fischer 89 

hlasů, Mirek Topolánek 46 hlasů, Jiří Hynek 9 hlasů, Vratislav Kulhánek 7 hlasů a Petr 

Hannig 5 hlasů. K volebním urnám přišlo 997 voličů z 1663 oprávněných. Volební účast 

byla 60,31 % 

 

Turnaj ve stolním tenisu 

Dne 14. 1. od 09,00 hod. se konal v místní sokolovně turnaj ve stolním tenisu. Pořadatelem 

byla TJ Sokol Křimice. Registrace a zápisné – 100,- Kč -  byly od 08,30 hod. v sokolovně. 

 

Akce KSK 

Dne 18. 1. uspořádali členové KSK návštěvu muzea loutek v Plzni. K dopravě použili 

autobus MHD. 

 

Akce SPŠD – den otevřených dveří 

SPŠD Plzeň – pracoviště v Křimicích pořádala dne 26. 1. den otevřených dveří. Zájemci se 

zde mohli informovat o oborech středního vzdělávání v oblasti dopravy. 



  

3 
 

 

Druhé kolo volby prezidenta ČR 

Dne 26. a 27. 1. se konaly prezidentské volby – druhé kolo. Volební místnost byla v našem 

obvodě opět v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 – Křimice. V pátek 26. 1. byla otevřena od 

14,00 do 22,00 hod., v sobotu 27. 1. od 08,00 do 14,00 hod. Občané mohli rozhodovat mezi 

dvěma kandidáty na úřad prezidenta postoupivšími z prvního kola.  

Po sečtení všech volebních hlasů byl vyhlášen vítěz voleb – dosavadní prezident Miloš 

Zeman. 

Volební účast v našem obvodě v 2. kole byla 1081 volič z 1663 oprávněných tj.n 65,5 %. 

Výsledkem bylo předání 551 hlas p. Jiřímu Drahošovi tj. 50,97 % a p. Miloši Zemanovi bylo 

odevzdáno 530 hlasů, tj. 49,03 %. 
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Únor 2018 

 

Dětský maškarní rej 

Dne 3.2. uspořádal Sokol Křimice oddíl všestrannosti maškarní rej pro děti. Začátek byl 

v 15,00 hod. v Sokolovně. Vstupné pro děti i dospělé bylo 30,- Kč. K poslechu a tanci hrála 

reprodukovaná hudba. Děti oblečené v maskách s motivací hlavně z pohádek a večerníčků se 

dobře vyskotačily. 

 

Vyhlášení soutěže o nejlepší nakládané zelí 

Začátkem února vyhlásil MO Plzeň 5 – Křimice tradiční soutěž „O nejlepší nakládané zelí“ 

Vzorky byly přijímány na úřadě ve dnech 12. – 14.2. Ochutnávka vzorků se konala 15.2. 

v salonku hotelu YORK. Vyhlášení výsledků soutěže bude na společenském plese 24. 3. 

 

Akce KSK 

Dne 8. 2. uspořádali členové KSK vycházku kolem Boleveckých rybníků. Pro odpočinek a 

občerstvení se zastavili v seniorském klubu Totem v Plzni. 

Dne 15. 2. od 15,00 hodi. Uspořádali členové KSK tradiční maškarní rej v salonku hotelu 

YORK. K tanci a poslechu hrál oblíbený muzikant p. Petr Vondrášek. Senioři předvedli 

velmi nápadité masky a vrzy se roztančil opravdový rej. Pre obveselení předvedli vtipnou 

scénku. Naši senioři se umí dobře bavit. 

 

Zabijačka v Sokolovně 

Dne 17. 2. v 10,00 hodin se konala veselá akce – křimická zabijačka na nádvoří křimické 

Sokolovny. Objednaní řezníci tu předvedli, jak se tvoří zabijačkové dobroty, jako jsou 

jitrnice, jelítka, tlačenka, ovar. Kdo chtěl, mohl si kromě ochutnávky zakoupit zabijačkové 

produkty domů. Hrála zde kapela Pepíci, harmonikáři. Na repertoáru měli národní a 

sprostonárodní  písničky. Ve 13,00 hod. se účastníci přesunuli do Radčic, kde byl masopust 

uzavřen průvodem masopustních maškar. 
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Výstava 

Koncem února byla ve výstavní místnosti v přízemí ÚMO Plzeň 5 – Křimice otevřena 

výstava ke stému výročí vzniku Československé republiky. Na nástěnných panelech jsou 

fotografie ze života občanů Křimic od vzniku samostatné Československé republiky až po 

dnešek. Návštěvníci zde shlédli jak se žilo před 100 lety a mohli porovnat s dnešní dobou. 

Fotografie budou během výstavy obměňovány. 
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Březen 2018 

 

Maškarní ples Sokola 

Dne 3. 3. pořádal Sokol Křimice svůj tradiční maškarní ples v místní sokolovně. Začátek 

plesu byl ve 20,00 hod. K tanci i poslechu hrála kapela „Trio Bels“. Na plese byla bohatá 

tombola. 

 

Úklidová četa 

Křimická úklidová četa byla hodnocena za svou práci – úklid v křimických ulicích a na 

veřejných prostranstvích jako nejlepší v rámci města Plzně. Toto hodnocení zaznělo na 

vysílání televize ZaK. 

 

Akce KSK 

Dne 15. 3. uskutečnili členové KSK předjarní vycházku. Trasa vedla na Novou Hospodu, 

Vejprnice, Vochov. Zpět se dopravili senioři autobusem MHD č. 56. Počasí přálo, ale 

chvílemi dost foukalo. 

 

Úmrtí významné křimické občanky 

Zemřela pí. Anna Maurerová, sportovkyně a autorka spartakiádních skladeb pro ženy. Tato 

významná osobnost v oblasti sportu žila v Křimicích v domě, kterému se říkalo „četnická 

stanice. 

 

Akce KSK 

Dne 22. 3. Navštívili křimičtí senioři výstavu loutek v Plzni v místnostech bývalé papírny. 
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Společenský ples 

MO Plzeň 5 – Křimice pořádal tradiční společenský ples dne 24. 3. ve 20,00 hod. v sále 

křimické sokolovny. K tanci a poslechu hrál taneční orchestr „Epigon“, vstupné stálo Kč 

190,-. Na plese byla na programu „světelná show“ skupiny Hell Fire a vystoupení 

„Akvabely“ – předvedl soubor „Užovky“. Ve 22,30 hod. byly vyhlášeny výsledky soutěže „O 

nejlepší nakládané kysané zelí“ - „Zelný král“. Zelným králem se stal p. Pavel Denk ze 

Slovan. Ve 23,00 hod. byla vyhlášena tombola a hlavní ceny byly slosovány po půlnoci. Ve 

2,00 hod. ples skončil. Zároveň skončil zimní čas a byl opět nastaven letní čas posunutím 

hodinových ručiček o hodinu dopředu.  

 

Údržba ulice 

Osvětlení a jeho rekonstrukce v ulici K Rozvodně bylo zadáno Správě veřejného statku 

města Plzně. Byylo zpracováno podle návrhu V. Seiferta. Současně byly vyklizeny odpadky 

v příkopu a vyřezány náletové dřeviny. 

 

Fotbalový turnaj žáků 

Žáci fotbalové akademie Sokola Křimice se zúčastnili fotbalového turnaje v Praze, kde se 

umístili na třetím místě 

 

Akce KSK 

Dne 29. 3. od 15,00 hod. se konala výroční členská schůze KSK v zasedací místnosti ÚMO 

Plzeň 5 – Křimice. Na pořadu bylo čtení z kroniky obce Křimcie. Kronikářka pí. Marie 

Fáková přečetla záznamy kronikáře p. Jaroslav Burdy z r. 1983 a 1984. Poté pan starosta 

Vít Mojžíš promítl na velké plátno několik fotografií z této doby. Někteří senioři se na 

fotkách poznali. Další část schůze vyplnily organizační záležitosti klubu. Jako host se 

schůze zúčastnil zástupce z krajského seniorského vedení.  

 

Velikonoce 

U příležitosti Velikonočních svátků byl v zámecké kapli vystaven vzácný obraz“Pražské 

jezulátko“ vytvořený na mořské mušli. Přivezl ho dne 22. 12. 2017 filipínský velvyslanec p. 

Juan Dayang a věnoval jej křimické zámecké kapli. Velvyslanec navštívil Křimice před 4 
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roky a obdržel od studentů SUPŠ Zámeček několik obrazů jako morální podporu Filipínské 

republice při přírodní katastrofě, kdy tajfun „Haiyan“ usmrtil přes deset tisíc lidí a 

zdevastoval zemi. 

Velikonoce na zámku pořádal MO Plzeň 5 – Křimice s rodinou Lobkowiczů ve dnech 30. – 

31. 3.  

30.3. : výstava pohádkových skřítků, vstupné Kč 40,- 

 Výroba tradiční velikonoční výzdoby – vstupné dospělí Kč 40,- děti zdarma 

31.3. : od 10,00 hod. se konala mše v zámecké kapli.  

Ke shlédnutí byla výstava výrobků dětí ze základní i mateřské školy v Křimicích. 

Během dne vystoupil lidový soubor Plzeňský MLS. 

 

Dne 31. 3. v 19,00 hod. se konalo velikonoční posezení v rest. U Mže s hudbou na varhany 

a harmoniku – hrál Tomáš Jonáš. 

 

Oslavenci 

V tomto čtvrtletí oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané: 

70 let – pí. Alena Honzíková, bytem 163/33, pí. Miloslava Hauerová, bytem Prvomájová 

102/47. 

75 let – pí. Marie Valdmanová, bytem K Nádraží 119/35, pí. Věra Hauerová, bytem 

K Nádraží 215/19, p. Jiří Bárta, bytem Křimické náměstí 29/10, pí. Olga Hájková, bytem 

Prvomájová 254/60, p. Emil Melichar, bytem Květinová 131/8. 

80 let – pí. Jana Uhlová, bytem K Nádraží 269/6, p. Jiří Samuel, bytem Chebská 433/54 

81 let – pí. Bohuslava Kodalíková, bytem Prvomájová 110/51, pí. Jana Ryplová, bytem 

Učňovská 179/6, pí. Růžena Cimrmanová, bytem Plzeňská 561/107 

84 let – p. Václav Šváb, bytem Květinová 134/23, pí. Ludmila Štekrová,. Bytem K Dolovu 

576/16 

85 let – pí. Josefa Krupičková, bytem Průkopkníků 165/31 

87 let – pí. Vlasta Korbelová, bytem Vochovská 174/26 
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88 let – p. Vladimír Elias, bytem K Nádraží 130/32, pí. Marie Řípová, bytem Květinová 

289/3 

97 let – pí. Vlasta Matiásková, bytem Vrbová 205/1 

 

 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: p. František Míka zemřel 22. 1. ve 

věku 90 let, p. Petr Otásek zemřel 25. 1. ve věku 68 let, pí. Štěpánka Maléřová zemřela 13. 

2. ve věku 67 let, p. Andrej Butala zemřel 6. 3. ve věku 74 let. 

 

 

Počasí v I. čtvrtletí 

Leden: letošní leden byl teplotně nadprůměrný. Dne 12., 24., 25., 28. a 30. Byla denní 

teplota 11 st, C. Nejnižší noční teplota byla 22. 1 a to mínus 4 st. C. Jinak byla denní 

teplota od 5 do 7 st. C a v noci 0 až 4 st. C. Silný vítr vál 17., 19., 29. a 31.1. Dešťové a 

sněhové srážky byly minimální. 

Únor: průměrná denní teplota byla 5 st. C, noční teplota mínus 3 st. C. Nejtepleji byli 1. a 

2.2 a to 9 st.C, nejchladněji  bylo 26. – 28. 2. a to ve dne mínus 4 až mínus 6 st. C, v noci 

mínus 10 až mínus 11 st. C. Silný vítr vál 24. 2. Sněžilo 15. 2. asi 3 cm, ale sníh během dne 

roztál. 

Březen: letošní březen byl teplotně podprůměrný. Průměrná denní teplota byla 8 st. C, 

v noci 1 st. C. Tepleji bylo od 9. do 11. 3. – ve dne 14 – 16 st. C, nejchladněji bylo 17. a 18. 

3. – ve dne mínus 3 až mínus 4 st. C, v noci mínus 6 až mínus 8 st. C. Velmi silný vítr 

foukal 17. 3. Tento den sněžilo (2 cm). Jinak nepršelo. Studené počasí v březnu opozdilo 

vegetaci v zahrádkách i ve volné přírodě. Zpozdily se i polní práce. 
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Duben 2018 

 

Akce KSK 

Dne 5. 4. uskutečnili členové KSK  jarní vycházku. Trasa vedla přes Malesice a Chotíkov 

zpět do Křimic. Počasí bylo pro vycházku ideální. 

 

Dne 11. 4. se členové KSK zúčastnili „Kloboukového bálu“ v Holýšově. Spolu s dalšími 

seniorskými klub y se velmi dobře pobavili s hudbou Amátovka Stříbro se zpěvačkou Zlatou 

Kráčmerovou. V průběhu zábavy Zlata Kráčmerová, která pro seniory z regionu připravuje 

takovéto akce spůolu se zastupitelstvem města Holýšova poděkovala všem organizátorům 

těchto zájezdů z jednotlivých měst. K dopravě byl použit křimický minibus s řidičem p. 

Pavlem Novotným. 

  

Dne 12. 4. se členové KSK sešli na zábavné akci se seniory ze Skvrňanského klubu. 

 

Sportovní den „Křimická 8 a 2“ 

Dne 7. 4. pořádal MO Plzeň 5 – Křimice a TJ Sokol Křimice 3. ročník běhu Křimická 8 a 

Dětská 2. Start byl na nádvoří Sokolovny v 10,00 hod. Startovné pro dospělé bylo Kč 80,-, 

pro děti do 15 let Kč 20,-. V závodě pro nejmenší děti do 5 let uskutečněném na fotbalovém 

hřišti byly ceny v podobě sladkostí a pamětního listu. Mezitím již dobíhali žáci ze 2 km 

trasy, kde v kategorii do 10 let zvítězil Adam Hubený a Matylda Houdková. V kategorii do 

15 let zvítězil Filip Sýkora a Veronika Benešová. V hlavním závodě v kategorii do 39 let 

zvítězil Tomáš Koranda a Julie Soukupová. V kategorii do 59 let zvítězil Jaroslav Šmíd 

(29:44), který si vylepšil  svůj rekord z loňského závodu. Ve stejné kategorii zvítězila 

Helena Adamcová. Vítězové obdrželi medaile a diplomy a též sladkou odměnu. 

 

Jarní zásahy křimických hasičů 

Dne 30. 3. ve večerních hodinách zasahovala jednotka křimických dobrovolných hasičů u 

požáru rodinného domku v obci Malesice. K požáru byla přizvána profesionálními hasiči 

z Plzně. K dalšímu požáru vyjížděli křimičtí hasiči 3. 4., tentokrát do Radčic. Tam 
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likvidovala společně s jednotkami HZS Plzeň požár 1 ha trávy a křovisek v blízkosti ulice 

K Zámečku. 

 

Zastupitelstvo 

Dne 18. 4. v 17,30 hod. se konalo veřejné řádné zasedání zastupitelstvo MO Plzeň 5 – 

Křimice v zasedací síni ÚMO. Na programu mimo jiné bylo představení studie tělocvičny, 

která by měla stát mezi konečnou zastávkou MHD a mateřskou školou. 

 

Den otevřených dveří v MŠ 

Dne 18. 4. uspořádala MŠ v Křimicích akci „Den otevřených dveří“ dopoledne od 09,00 do 

10,00 a odpoledne ve 14,30 – 15,30 hod. Rodiče dětí, prarodiče i veřejnost kromě prohlídky 

areálu mateřské školy mohli shlédnout i připravený program v jednotlivých třídách: 

Broučci – „skřítkové se probouzí“ 

Včelky – „vyprávění vrbové víly“ 

Motýlci – „něco ťuklo, vejce puklo aneb jak se rodí mláďata“ 

Pedagogičtí pracovníci zodpovídali dotazy rodičů. 

 

Oslavy osvobození – pietní akt 

Dne 21. 4. se konal tradiční pietní akt na Křimickém náměstí u pomníků z 1. a 2. Světové 

války a památníku padlých amerických letců. Ve 12,00 hod. přijela do Křimic tradiční 

bojová vozidla, jakými přijeli američtí vojáci do Křimic 6. 5. 1945. Vozidla zaparkovala na 

náměstí k radosti zejména dětí. Od 13,00 hod. se konala vzpomínková slavnost. Zahájili ji 

svým vystoupením mažoretky „Maršálky“ a dechová hudba ze ZŠ Chválenická Plzeň. Poté 

pronesli své projevy: starosta obvodu p. Vít Mojžíš, zástupci z MMP a hejtmanství 

Plzeňského kraje. Dále hovořili zástupci Čsl. Obce legionářské, letců a zástupce amerického 

velvyslanectví. Všichni se ve svých projevech zmínili o nutnosti udržet světový mír. 

Poklonili se památce padlých a popravených a u všech pomníků položili kytice a věnce. 

Zazněla americká i česká národní hymna. Na závěr zpívaly děti z křimické ZŠ a slavnost 

opět zakončily mažoretky. Během slavnosti několikrát přeletěl nad Křimicemi letoun. 

Účastníci, kterých přišlo mnoho, se mohli občerstvit u stánku rodiny Šedivcových. Celé akci 
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přálo teplé slunečné počasí. Po dlouhé době se letos díky počasí povedlo rozkvést šeříkům, 

kterými byli američtí vojáci vítání v r. 1945. 

 

Akce KSK 

Dne 22. 4. jeli členové KSK do Stříbra na koncert dechové hudby Amátovka se zpěvačkou 

Zlatou Kráčmerovou. Při dechové hudbě plynula dobrá zábava nejen u stolu, ale i na 

tanečním parketu. K zájezdu byl použit křimický minibus s řidičem p. Pavlem Novotným. 

 

 

Stavění máje a pálení čarodějnic 

Ani v letošním roce nesměla na konci dubna v Křimicích chybět májka. Dne 28. 4. Rybáři se 

štamgasty z rest. U Mže vybrali strom vhodný jako májka. Při této akci porazili několik 

soušek v místním lesíku na vatru. Po dovezení na prostranství u restaurace byl strom 

oloupán a postavena vatra. Druhý den, tj. v neděli byl strom ozdoben a zasazen a oheň 

dozdoben čarodějnicí Moranou. Májka měřila 23 metry. 

 

Dne 30. 4. se konalo od 16,00 hod. tradiční pálení čarodějnic. Akce začala představením 

čarodějnic a čarodějů malých i velkých. Byla vyhlášení a zároveň i porotou vyhodnocena 

soutěž „Misiss a Miss“ čarodějnic. Všechny malé čarodějky a čarodějové byli odměněni 
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sladkostmi. Poté starosta obvodu p. Vít Mojžíš s p. Antonínem Danihlíkem za rybáře 

zapálili připravenou vatru a spálili figuru Morany. Celé odpoledne, tj. soutěže a zapálení 

ohně, moderoval p. Zdeněk Fleišman. Všichni účastníci si mohli opéci špekáčky, děti je měly 

zdarma od MO Plzeň 5 – Křimice, a letos jich rozdali 250 kusů. Od 17,00 hod. hrála k tanci 

a poslechu hudební skupina Proměny. Bylo pěkné počasí a dospělí vydrželi do pozdních 

večerních hodin. K občerstvení posloužila obsluha rest. U Mže v čele s nájemcem p. 

Michalem Burešem. 
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Květen 2018 

 

Oslavy státních svátků 

Den 1. květen je státním svátkem – Svátek práce. Na veřejných budovách byly vyvěšeny 

vlajky ČR. Občané tento den využívají k rekreaci a odpočinku, nebo se mohli zúčastnit 

prvomájových mítinků v Plzni. Bylo krásné májové počasí. 

 

Akce seniorů 

Dne 10. 5. uspořádali členové KSK vycházku do Letkova a Božkova. K dopravě do Plzně 

použili autobus MHD č. 41. Celý den bylo příjemné počasí a tak si vycházku náležitě 

vychutnali. 

Dne 12. 5. uspořádali členové KSK vyjížďku do města Černošína. Od 13,00 hod. měli 

domluvnou prohlídka nově otevřeného muzea Černošínka, která se všem velmi líbila. Po 

prohlídce se všichni přesunuli kulturního domu. Zde hrála k tanci, poslechu oblívená 

dechová hudba „Amátovka“ v čele s kapelníkem p. Josefem Konstantinovičem. Odpoledne 

provázeli mluveným slovem: pí. Zlata Kráčmerová a p. Pavel Anděl, zpěváci skupiny 

Amátovka. Pro velký úspěch byl program ukončen o půl hodiny později, tj. v 19,30 hod. 

K dopravě do Černošína a zpět byla využita nabídka p. Pavla Novotného a firmy TCW 

logistic, která zapůjčila minibus jen za cenu nafty, neboť obecní bus byl využit Salesiánským 

střediskem na jejich setkání v Pardubicích. 

Dne 24. 5. se členové KSK tradičně sešli k „Posezení pod lípou“. Protože však byly dešťové 

přeháňky, přmístili se tentokrát do hospůdky „U Mže“. K poslechu i k tanci jim přijela 

zahrát hudební skupina „Bobelín“. I přes nepřízeň počasí se senioři dobře bavili. 

 

Posezení s jubilanty 

Dne 16. 5. od 15,00 hod. se sešli v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice na pozvání 

starosty p. Víta Mojžíše senioři, kteří ve 2. Čtvrtletí oslavili své životní jubileum. Pan 

starosta všechny přítomné přivítal a každému osobně poblahopřál. Každý jubilant se 

představil a krátce o sobě řekl pár vět. Poté se rozproudila beseda a jubilanti většinou 
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vyprávěli o životě v Křimicích v předchozích letech. Přitom bylo podáváno občerstvení. Na 

organizování se podílely zastupitelky obvodu pí. Wagnerová a Vítovcová. Při odchodu 

obdržela každá dáma kytičku a pán něco pro zahřátí. 

 

Vítání občánků 

Dne 20. 5. odpoledne se v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice konalo vítání občánků, 

kterého se zúčastnilo 10 novorozených dětí s rodiči i prarodiči. Nové občánky přivítal do 

života starosta obvodu p. Vít Mojžíš a zastupitelka pí. Marcela Wagnerová. Slavnost 

zpestřily děti z místní MŠ i ZŠ hezkým pěvecko recitačním pásmem. Starosta p. Vít Mojžíš 

pronesl krátký projev a každému novému občánku „potřásl pravicí“. Rodiče se podepsali do 

pamětní knihy a pro dítě obdrželi pamětní list a dárkový balíček. 

 

Dětský rybářský den 

Dne 26. 5. v ranních hodinách uspořádali členové MO ČRS v Křimicích Dětský den pro 

malé rybáře. Začátek prezentace do soutěže v plavané byl v 08,00 hod. a některé děti se 

svými rodiči již čekali před zahájením. Celkem se zúčastnilo 24 dětí. Závodilo se 

dvoukolově, po první hodině byla pro soutěžící připravena malá svačinka. Při druhém kole 

hospodář organizace p. Václav Šrámek připravil výherní ceny a vystavil je na provizorní 

podium. Po ukončení soutěže byly vyhodnoceny výsledky a následovalo vyhlášení od 

nejlepšího. Nejvíce ryb v součtu délek 193 cm nachytal  Matěj Janeček, na druhém místě se 

umístil  Jakub Uhel s 188 cm a třetí místo obsadil  Jakub Němec s výsledkem 151 cm. Děti 

si vybíraly ceny dle svého uvážení, některým poradili rodiče. Před vyhodnocováním byla 

vyhlášena nejmladší účastnice závodu sl. Bláhová Valérie, které ještě nebyly ani tři roky. 

Obdržela ozdobný polštář v podobě mořské rybky. 
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Den sousedů 

Dne 26. 5. v 15,00 hod. byl odstartován sousedský závod na prostranství před zelárnou 

(nově zrekonstruované Zámecké náměstí). Takto byl totiž pojat letošní den sousedů. Byli 

pozváni zástupci z Vochova, Malesic a Radčic. Starostové obcí sestavili družstva pro 

netradiční závody. V 15,00 hod. moderátor p. Zdeněk Fleišman závod odstartoval a 

závodníci začali přemisťovat 5 hlávek zelí od startu do cíle v kolečku, v popelnici, v nůšce 

na zádech a na hlavě. V poslední etapě závodu museli dokutálet velký slámový balík do cíle. 

Tam závodníky čekala štamprličku zelné šťávy. Závodní atmosféru doplňovala country 

kapela „Zuzana“ irskými a skotskými písněmi. Všichni se dobře pobavili. Příští Den sousedů 

bude v Radčicích. 

 

Noc kostelů 

Již 10. výročí konání Noci kostelů proběhlo 25. 5. v kostele Narození Panny Marie Na 

Horničce. MO Plzeň 5 – Křimice spolu se sestrami ze SHM Křimická pořádali koncert 

pěveckého sboru Musica Amica Salbend a sólové zpěvačky pí. Marie Nocarové za 

doprovodu klávesisty p. Jaroslava Schaffera. V kostele byla ke shlédnutí výstava 

výtvarných prací žáků SSUPŚ Zámeček a k ochutnání bylo mešní víno. Na závěr proběhla 

tradiční modlitba za Plzeň a její obyvatele a za naši zem. 
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Červen 2018 

Den dětí na ZŠ a MŠ 

Dne 1. 6. místní MŠ i ZŠ uspořádaly zábavné dopoledne ke Dni dětí. Program dopoledne 

byl připraven na hřišti i v tělocvičně místního Sokola. S organizací pomáhali učitelkám 

především členové KSK. Senioři při této akci zajišťovali dozor při zábavných hrách a 

soutěžích. Počasí akci přálo a přispělo k radosti dětí. 

 

Dětský den v zámeckém parku 

Dne 2. 6. od 14,00 hod. se v zámeckém parku konal „Dětský den“, který pořádal MO Plzeň 

5 – Křimice ve spolupráci se všemi křimickými spolky a organizacemi. Děti tu měly 

připravené zábavné soutěže, shlédly vystoupení cvičitelů pejsků z kynologického klubu a 

v programu zazpívaly děti z pěveckého souboru „Berušky“. Hasiči k ukončení akce předvedli 

svoji techniku a největší dětskou zábavu – nastříkaná pěna. Počasí akci přálo, bylo hezké 

slunečné odpoledne. 

 

Akce KSK 

Dne 7. 6. uspořádali členové KSK zájezd křimickým minibusem na hrad Loket. Po prohlídce 

hradu je čekala pěší tůra kolem Svatošovských skal. Bylo krásné letní počasí a v malebné 

krajině si senioři výlet jaksepatří vychutnali. 

 

Vernisáž výstavy 

Dne 7. 6. odpoledne se konala vernisáž výstavy výtvarných prací dětského kroužku při 

SUPŠ Zámeček. Díla jsou pro veřejnost vystavena a přístupna ve výstavní místnosti ÚMO 

Plzeň 5 – Křimice. 

 

Koncert rockové skupiny Odyssea 

Dne 8. 6. večer vystoupila legendární rocková skupina Odyssea na nádvoří křimické 

Sokolovny. Hudebníci hráli melodie ze sedmdesátých let až přes půlnoc, počasí akci přálo. 
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Slet sokolské župy v Klatovech 

Dne 10. 6. se zúčastnili křimičtí sokolové sletu sokolské župy v Klatovech. Své cvičení 

předvedly děti pod vedením pí. Lady Šmídlové a cvičení mužů se zúčastnili starosta obvodu 

p. Vít Mojžíš a tajemník úřadu p. Ladislav Plochý. 

 

Nové číslo „Křimického zpravodaje“ 

Ve druhém týdnu měsíce června roznesli členové KSK do všech domácností nové číslo 

časopisu „Křimice INFO“ (číslo 11, ročník 5). Zde se občané dozvěděli o činnosti v obci za 

uplynulé období, výsledky ze sportu, o akcích organizací i něco z historie obce. Přečetli si, co 

se uskuteční v příštím období. 

 

Zastupitelstvo 

Dne 13. 6. se konala veřejná řádná schůze zastupitelstva MO Plzeň 5 – Křimice. Kromě 

schvalování různých záležitostí týkajících se života v obvodě bal schvalován roční zápis 

(2017) v obecní kronice. Zastupitelé, starosta i místostarosta jsou s vedením kroniky 

spokojeni. 

 

Akce KSK 

Dne 14. 6. se členové klubu seniorů zúčastnili turnaje v minigolfu se spřátelenou organizací 

Plzeň – Skvrňany. Turnaj se konal v sportovním areálu u rest. U Mže. Měli k tomu pěkné 

letní počasí. 

 

Křimické Kulturní Léto 

Dne 15. 6. se v zámeckém parku konal koncert zpěvačky Lenky Filipové a dvou hudebníků, 

které si přivedla. Koncert byl první akcí letošního Křimického Kulturního Léta. Hudebníci: 

Sean Barry na keltskou harfu a Ondřej Hájek na klávesy. Známé krásné písně této zpěvačky 

i muzikantů byly odměněny bouřlivým potleskem cca čtyřset  návštěvníků. Anglické a 

francouzské delikatesy bylo možno ochutnat z londýnského busu doubledeckeru a u 

francouzského stánku Michaela Bernona. Celé akci přálo teplé letní počasí. 



  

19 
 

 

Hasičská soutěž 

Dne 23. 6. se konalo na atletickém stadionu v Plzni městské kolo v hasičských 

dovednostech. Družstva soutěžila v běhu s překážkami, ve štafetě a v hasičském útoku. 

Křimičtí hasiči obsadili třetí místo a pohár za hezké 3. místo tak putoval do Křimic. 

 

Křimické Kulturní Léto 

Dne 23. 6. v odpoledních hodinách pokračoval program KKL. Celý den bylo po obci vidět 

staré historické automobily, které odpoledne měly svoji přehlídku v zámeckém parku. Od 

14,00 hod. byla výstava veteránů a v doprovodném programu, který byl o půl hodinky déle 

byly návštěvníkům připomenuty krásné operetní a muzikálové melodie. Přišli je zazpívat: 

křimická občanka pí. Stáňa Topinková – Fořtová, pí. Hana Spinethová, pí. Venuše 

Zaoralová – Dvořáková a zpěvák p. Roman Krebs. Na klávesy doprovázela pí. Táňa 

Vaněčková. Zaplněné hlediště si známé melodie někdy i se sólisty zanotovalo. Po každé 

skladbě byl účinkující odměněn bouřlivým potleskem. Program doprovodným slovem 

provázel p. Krebs. Celé odpoledne se návštěvníci i účinkující mohli zastavit u občerstvení 

v patronaci rodiny Šedivcových. 
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Večerní promítání filmu bylo pro nepřízeň počasí odloženo. 

 

Počasí ve II. čtvrtletí 

Duben: letošní duben byl mimořádně teplý. Průměrná denní teplota byla 21 st. C a v noci 10 

st. C. Nejteplejší den byl 29. 4. s denní teplotou 27 st. C a tento den vál velmi silný vítr. 

Pršelo jen 12. 4. s bouřkou, 13. a 16. 4. byl další déšť. Letos velmi dobře odkvetly ovocné 

stromy. 

Květen: Velmi teplý měsíc. Denní průměrná teplota byla 25 st. C, v noci 14 st. C. Nejtepleji 

bylo od 20. 5., kdy ve dne dosahovala teplota od 26 st. C do 30 st. C. (29.-31.5.). 5. 5. vál 

velmi silný vítr. Většinou bylo jasno nebo polojasno. Vůbec nepršelo a sucho značně 

poznamenalo pole i zahrady. Sezónní květiny v zahrádkách rozkvetly o 3 týdny dříve než 

v minulých letech. Pomalu dozrávaly třešně a jahody. 

Červen: teplejší než v minulých letech. Průměrná teplota byla 26 st. C, v noci 16 st. C. 

Nejtepleji bylo 10. 5. ve dne 29 st. C. Dne 25.-26. se ochladilo na 20 st.  C. 9.6. a 12. 6. Byla 

bouřka s kroupami a silným větrem, pršelo také 16., 23. a 29. 6. Nadprůměrné teplo 

způsobilo, že ovoce i obilí dozrávalo o 3 týdny dříve než jindy: např. meruňky, třešně, 

bobuloviny, maliny. 

 

Jubilanti 

V tomto čtvrtletí oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané:  

70 let – pí. Marie Dirnová bytem K Dolovu 275/6, pí. Olga Fojtíková bytem Pod Tratí 

497/9, pí. Eva Horčičková bytem Žitná 536/10, pí. Marie Kovandová bytem Žitná 423/16, 

p. Stanislav Jindra bytem Prvomájová 17/36, p. Pavel Štěpán bytem K Nádraží 217/29, pí. 

Miluše Trnková bytem Plzeňské E167/135. 

75 let – p. ‚Antonín Kodl bytem Vejprnická E 62, pí. Irena Lišková bytem K Nádraží 

122/38 

80 let – pí. Žofie Kalábová bytem Prvomájová 220/74 

81 rok – p. Jiří Fák bytem Kozolupská 15/14, pí. Věra Maxová bytem Traťová 166/12 

82 roky – pí. Anna Kheilová bytem Květinová 260/13, pí. Anna Vinopalová bytem 

Prvomájová 273/87 
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83 roky – pí. Eva Kurtanová bytem K Nádraží 230/18, p. Luboš Bystřický bytem 

Vochovská 167/8, pí. Jiřina Janská bytem Křimické náměstí 31/8, pí. Olga Tománková 

bytem Kozolupska 279/2 

84 roky – pí. Růžena Rábová  bytem Žitná  175/23 

87 let – pí. Jiřina Škodová bytem Průkopníků 404/5, p. václav Kodalík bytem Prvomájová 

110/51 

93 roky – pí. Markéta Obrdlíková bytem Učňovská 410/5 

96 let – pí. Eliška Švormová bytem Kozolupská 115/18 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: pí. Anna Fremrová zemřela  3. 4. ve 

věku 92 roky, pí. Milena Jedličková zemřela 5. 5. ve věku 68 let, p. Josef Eret zemřel 8. 5.  

ve věku 76 let, pí. Marie Kestlerová zemřela 13. 6. ve věku 71 rok a p. Štěpán Lacina 

zemřel 14. 6. ve věku 86 let. 
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Červenec 2018 

 

Sokolský slet 

Dne 1. 7. se konal v Praze průvod sokolů z Václavského náměstí Prahou. Zde se setkali 

nejen čeští sokolové, ale tako sokolové z celého světa (zejména z USA a Kanady). Průvodu i 

mše svaté konané v katedrále sv. Víta se zúčastnili i křimičtí sokolové se starostou „bratrem“ 

Vítem Mojžíšem jako část plzeňské župy. Provolávali heslo „Plzeň zdraví Prahu, pivo 

vezeme vzadu“. 

Všesokolský slet následující víkend tj. 6. a 7. 7. vyvrcholil předvedením nacvičených 

sletových skladeb od nejmenšího žactva až po seniory v pražském Edenu. Součástí byla i 

ukázka cvičení severského státu v podání studentů. 

 

Křimické Kulturní Léto 

Dne 5. 7. byl promítán film – pohádka „Čertoviny“ 

Dne 6. 7. byl promítán film „Dvě nevěsty a jedna svatba“ -  komedie ČR 

Dne 7. 7. v areálu u rest. U Mže se konal koncert rockových kapel. Předkapelou bylo 

vystoupení dívčí rockové kapely „Old skol“ a „Divoké víno“ , kde zpívá křimická studentka 

Natálka Kantorová pod vedoucím souboru p. J. Krčkem. Hlavní pořad večera byla hudební 

produkce skupiny „X-Cover“ s kapelníkem Michalem Šindelářem a výborným zpěvákem 

Tomášem Mouřencem. Občerstení  po celou dobu koncertu bylo zajištěno nájemcem 

restaurace p. Michalem Burešem. 
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Rybářský den 

Dne 14. 7. uspořádali místní rybáři tradiční „Rybářský den“ v areálu rest. U Mže. Již půo 

12,00 hodině se začali scházet závodníci – rybáři. Evidence byla zahájena po 13 hodině a 

vlastní závod byl zahájen úderem 14 hodiny. Chytalo se opět dvoukolově a vítěz byl 

vyhlášen podle součtu ulovených délek ryb. Vítězem se stal p. Jiří Havel s úlovkem ryb 

v délce 367 cm, na druhém místě se umístil Stanislav Pech s délkou ryb 117 cm a na třetím 

místě křimický rybář Láďa Kohout s ulovenou délkou ryb 106 cm. v době trvání závodu byly 

připraveny různé zábavné akce pro děti, které pokračovaly i po vyhlášení výsledků. Pro 

radost dětí zde byl skákací hrad, malování na obličej. Od 17,00 hodin hrál k poslechu i 

k tanci DJ Hajajs. V rámci své produkce pouštěl známé skladby nejen českých, ale i 

zahraničních kapel. Občerstvení – zejména rybářské speciality připravil personál rest. U 

Mže. 

 

 

 

Seniorský den 

Dne 26. 7. pořádali členové KSK tradiční setkání seniorů ze spřátelených klubů našeho 

kraje. Akce se letos konala v areálu rest. U Mže. Na programu bylo vystoupení hudební a 

taneční skupiny „Dobřanské bábinky“. K tanci i poslechu hrála oblíbená dechovka 

„Amátovka“ se zpěvačkou Zlatou Kráčmerovou. Akci moderoval p. Zdeněk Fleišman. 
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Občerstvení zajistil personál rest. U Mže. Senioři se jako vždy velmi dobře bavili a ani 

nevnímali horké suché počasí. 
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Srpen 2018 

 

Křimické Kulturní Léto  

Koncert skupiny EXTRA BAND REVIVAL 

Dne 3. 8. ve večerních hodinách se uskutečnil na nádvoří místní sokolovny koncert rockové 

skupiny „Extra Band Revival“. Vstupné na tuto akci bylo Kč 190,-. Akce měla velký ohlas, 

zejména mezi mladší a střední generací, kteří tuto skupinu znají z dřívějších dob. Akce 

končila kolem jedenácté hodiny večerní a setkala se s velkou návštěvností. Bylo krásné letní 

počasí. 

 

KKL – Neckyáda 

Dne 18. 8. se uskutečnila tradiční  křimická  neckyáda na řece Mži. Start byl ve 14,00 hod. 

u Malesického jezu. Jako v minulých letech i letos plula po Mži atraktivní plavidla. Ke 

startu se přihlásilo celkem 12 posádek a s úspěchem větším, či menším všechny dojely do cíle. 

Po celou dobu plavby je z břehů řeky sledovalo mnoho diváků. V polovině cesty u přenášení 

plavidel na Křimickém jezu byla zřízena p. Burešem nájemcem rest. U Mže občerstvovací 

zastávka. Tu využili nejen posádky plavidel, ale i mnoho diváků. Po této přestávce plavidla 

dojela do cíle, který byl pod křimickými mosty. Hlasování letos probíhalo z řad diváků, kteří 

přišli a zaplatili vstupné. Po vyhodnocení se na prvním místě umístilo plavidlo „Gábi 

Koukalové“ v podání p. Lukáše Čečila, na druhém místě se umístila skupina z Malesic 

s názvem „Country show v roští“, a na třetí místo diváci ohodnotili plavidlo „Šmoulové“ 

v podání p. Karla Němce ml. s dětmi. V průběhu odpoledne bylo pro děti připravené oblíbené 

malování na obličej a k tanci a poslechu hrál DJ  . Škoda jen, že v podvečer přišel krátký 

déšť, který vyhnal rodiny s malými dětmi. Po umoudření počasí se zábava rozproudila plným 

proudem do nočních hodin. Je nutno poděkovat nájemci rest. U Mže p. Burešovi za dobře 

zvládnuté občerstvení jak jídlem, tak pitím. 
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Zkrášlování Křimic 

Na přání občanů z Prvomájové ulice byla položena zámková dlažba místo zarostlého 

pískového chodníku.  

Další přání vzešlo od občanů z Vrbové ulice, kde byl prodloužen asfaltový povrch až na 

konec ulice.  

Dále byl vybudován chodník u pošty – logistika a byl propojen s cyklostezkou na Chebské 

ulici. 

 

KKL – promítání filmů 

V rámci  Křimického Kulturního Léta byly v letním kině v zámeckém parku vždy od 21,00 

hod. promítnuty tyto filmy: 
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24. 8. komedie „Špindl“ 

25. 8. komedie ČR „Bajkeři“ 

31. 8. dobrodružný film USA „Piráti z Karibiku 5“ 

 

Úroda a sklizeň 

V letošním roce kvůli velkému suchu na jaře a v létě byla menší úroda obilovin i krmiva pro 

dobytek. Nečekaně velká byla úroda ovoce. Na zahrádkách byly ovocné stromy obsypány 

meruňkami, švestkami a jablky, hodně bylo jahod, malin i rybízu a angreštu. Letos bylo po 

dlouhé době na křimickém katastru vidět i makové pole s pestrými květy, jehož majitelem je 

soukromý zemědělec p. Martin Otásek. 

 

Zásahy hasičů 

Dne 21. 8. vypukl požár v lese nedaleko obce Pňovany a byl hodně rozsáhlý. Hořely stromy 

a hrabanka na 10 ha plochy. Hašení se zúčastnily 34 jednotky hasičů, mezi nimi také 

zásahová jednotka dobrovolných hasičů z Křimic. Byl vyhlášen nejvyšší – zvláštní stupeň 

poplachu a zasahovala i Letecká hasicí služba. Křimičtí hasiči se vrátili domů po 19 

hodinách náročného hašení. 

Další požár trávy a 70 keřových thůjí hasili křimičtí hasiči 29. 8. v Narcisové ulici u trati. 
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Září 2018 

 

Křimické Kulturní Léto 

Dne 1. 9. byl promítnut film na přání „Zahradnictví-Nápadník“. 

 

První školní den 

Základní škola 

Letošní školní rok začal dne 3. 9. Prvňáčci se shromáždili v aule školy se svými rodiči a 

prarodiči. Ve třídě je přivítala třídní učitelka pí. Kastlová, která představila starostu 

obvodu p. Víta Mojžíše a zástupkyni 15. ZŠ a zároveň krátce poděkovala starostovi za 

dárek věnovaný dětem k užívání ve výtvarné výchově.  Oba hosté krátce k dětem pohovořili 

a popřáli mnoho studijních úspěchů. Starosta dětem věnoval dárek v podobě propisovací 

tužky s logem Křimic. Letos do první třídy nastoupilo 25 dětí. 

 

 

 

Mateřská škola 

S prvním školním dnem nastoupily do MŠ také nové děti. Byly rozděleny do dvou tříd, kde 

v současné době jsou děti od 3 do 5 let. Malé děti tak získávají správné návyky od svých 

starších kamarádů. Celkem letos nastoupilo nových 28 dětí do MŠ Křimice. 
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Zájezd KSK na Šumavu 

Dne 6. 9. uspořádali členové KSK zájezd místním mikrobusem na Šumavu. Odjížděli již 

kolem šesté hodiny ranní. 

 

KKL Punťa Cup 2018 

V sobotu 8. 9. v dopoledních hodinách pořádala kynologická organizace tradiční „Punťa 

Cup“ ve svém areálu mezi Křimicemi a Skvrňany. Bohužel v tento den byl pro pejskaře 

dnem, kdy bylo více akcí v okolí, proto se tato skutečnost promítla do nižší účasti. Pejsci byli 

rozděleni do třech skupin – velká plemena, malá plemena a kříženci. Z každé skupiny 

odborná porota vyhodnotila tři nejlepší, kteří se v závěrečné přehlídce utkali o hlavní cenu. 

Mimo jiné byla vyhlášena divácká soutěž o „Sympaťáka roku 2018“ ve které zvítězila fenka 

„Adélka“ s majitelem Dominikem Bacherem. V hlavní soutěži o „Pejsek roku 2018“ zvítězila 

fenka „Sárinka“ s majitelkou Ivanou Sýkorovou, na druhém místě s titulem 1. vicepejsek se 

umístila fenka „Annie“ s majitelkou Danou Šejbovou a na třetím místě s titulem 2. 

vicepejsek se umístila fenka „Jesi“ s majitelkou Evou Bouškovou. Soutěži přálo krásné 

počasí a všichni si tuto soutěž skvěle užili. 
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KKL Slámování 

V sobotu 8. 9. v odpoledních hodinách se konal již IX. ročník křimického „Slámování“ 

v zámeckém parku. Nejvíce si tuto akci užily děti, které za pomoci rodičů vytvořily řadu 

pěkných figurek a předmětů ze slámy, drátu a provázku. Nejhezčí předměty byly na 

požádání pí. Vítovcové ukázány i obecenstvu a po zásluze odměněni potleskem. 

Doprovodné akce během odpoledne bylo malování na obličej a bylo zde k vidění i k prodeji 

mnoho výrobků šikovných rukou od jednotlivých vystavovatelek. Většinou se jednalo o ruční 

práce s přízí, alce byly zde i vidět ozdoby z kamínků, drátků apod. V průběhu odpoledne se 

zde střídaly country kapely, aby i starší, případně unavení diváci měli rozptýlení. Rodina 

Šedivcova v průběhu akce zajistila se svoji známou kvalitou občerstvení jak jídlem, tak 

pitím. Odpoledni přálo hezká slunečné počasí, a bylo vidět, že zájemci o slámování sem 

přicházeli v průběhu celého odpoledne. 

 

 

KKL Křimická proudnice 

Dne 8. 9. odpoledne uspořádali křimičtí hasiči svoji tradiční soutěž „Křimická proudnice“. 

Po malém zpoždění hasiči dojeli před budovu SPŠD, kde se soutěž konala. Členové sboru 

byli rozděleni do třech týmů, které mezi sebou soutěžily v hasicích dovednostech – útok a 

štafeta. Klání těchto týmů přihlíželo několik diváků, kteří se zajímali o dění. 
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KKL Pouťová mše 

Dne 8. 9. v 15,00 hod. se konala v kostele P. Marie Na Horničce poutní Mše svatá. 

Přítomen byl opat tepelského kláštera OPraemus Filip Zdeněk Lobkowicz.  

 

 

KKL Sportovní den 

Dne 9. 9. od 14,00 hod. uspořádali místní Sokolové v areálu TJ Sokola Křimice sportovní 

den. Na pořadu byly ukázky ze sletových cvičení, cvičení oddílu Zumba, testování pohybové 

motoriky, různé soutěže a závodění 

 

KKL Křimická pouť 

Letošní pouť připadla na dny 14. 9. – 16. 9. Ve dnech před poutí přijel p. Lagron z Klatov 

se svými pouťovými atrakcemi a rozložil je opět na Zámeckém náměstí. Již v pátek 14. 9. si 

pouti užily děti z MŠ i ZŠ, které se vždy dopoledne vozí a houpají zdarma. Letošní krásné 

počasí přilákalo po všechny pouťové dny mnoho rodičů i prarodičů s dětmi. Dospělí, zatímco 

děti využívaly pouťové atrakce, si mohli posedět v cukrárně Vážka při dobré kávě, 

pochutnat si na pouťových koláčích či jiných dobrotách.  
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Prasklé stromy 

U polní cesty mezi Radčicemi a sokolovnou byly shledány stromy, které jsou porušené, větve 

praskají a padají na cestu. S uvízlou velkou větví na stromě si neporadili ani hasiči a přes 

Správu veřejného statku města Plzně byla povolána specializovaná firma, aby stromy 

zabezpečila. Stromy jsou staré a letošní sucho jejich zkázu urychlilo. Při cestě budou 

vysázeny stromy nové. 

 

Setkání občanů se starostou obvodu 

Dne 20. 9. v 16,00 hod. se konalo pravidelné setkání občanů se starostou obvodu p. Vítem 

Mojžíšem v salonku hotelu York. Občané se sešli, aby zhodnotili život v obci v uplynulém 

období. Pan starostu pak nastínil, jaké plány a akce by se měly uskutečnit v období příštím. 

Besedu zpestřil program country kapely Bobelin. Pro každého účastníky bylo připraveno 

malé občerstvení. 
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Festival zelí 

Dne 22. 9. se konal v zelárně Lobkowicz již tradiční „Festival zelí“. Tuto zábovnou akci 

pořádá rodina Lobkowiczů. Během slavností bylo možno zakoupit hlávkové i krouhané zelí, 

zelné saláty a i výpěstky ze zahradnictví Lobkowicz. V areálu se návštěvníci mohli 

občerstvit u stánků, které měla v patronaci rest. U Švejka z Plzně. Veškerá  jídla byla 

vytvořena s příloha nebo přímo použitím zelí. Během celého dne byly i doprovodné kulturní 

a soutěžní akce. Byl vidět malý řetízkový kolotoč, děti mohly skákat v pytlích, byl postaven 

nafukovací hrad a na provizorním podiu – nakládací rampa u zelárny – běžel kulturní 

program s vystoupením hudebních skupin. 

 

KKL oživené prohlídky zámku 

Dne 22. 9. od 11,00 hod. byl otevřen pro veřejnost Lobkowiczký zámek. Prohlídku zámku 

provázely zábavné akce např. historická skupina, která ukázala, jak se na zámku žilo 

v baroku. Zájemci mohli využít přistavený dobový kočár tažený koňmi. Celý den bylo možno 

se v prostorách zámeckého nádvoří občerstvit. Svůj stánek zde měla rodina Šedivcových a 

bylo možné u dalšího stánku ochutnat nastavovanou zmrzlinu a jiné speciality. 

 

Ochutnávka vína v Křimicích 

Dne 22. 9. od 14,00 hod. byla v areálu u rest. U Mže uspořádána ochutnávka vín ze 2 

Moravských oblastí – Mikulov a  Valtic . Zájemci si také mohli vína zakoupit v lahvích 

domů. Vedle stánku s vínem byl prodejní stánek s ochutnávkou uzenářských a sýrových 

specialitek. Nájemcem restaurace p. Michalem Burešem byla zajištěna teplá kuchyně 

s rybími specialitami – rybí hranolky, uzený kapr, pstruh, pstruh po mlynářsku apod.  

 

Akce KSK – poslední turnaj v minigolfu 

Dne 26. 9. sehráli senioři poslední turnaj letošního roku. Starosta obvodu p. Vít Mojžíš 

předal vítězi putovní pohár. Letos se na prvním místě umístili se shodným počtem bodů 

trojnásobná vítězka pí. Vavříkova a letos nově pí. Fialová. Účast seniorů ovlivnilo chladné 

počasí, nebyla tak vysoká účast jako v minulých letech. 
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Závod agility – o pohár sv. Václava 

Dne 28. 9. o státním svátku se konal tradiční závod agility pořádaný místním kynologickým 

klubem. Již od samého rána bylo v areálu velmi rušno. Během celého dne soutěžilo a plnilo 

své úkoly celkem 108 pejsků. Někteří své zkoušky splnili na výbornou, někteří splnili a 

některým se prostě nechtělo. Zkoušky a vlastní závod byl ukončen v odpoledních hodinách, 

nejlepším pejskům byly předány ceny a na závěr všem přítomným poděkoval za účast a 

vytrvalost předseda klubu p. Václav Vůcha. 

 

 

 

Investiční akce 

Během měsíce září by se měly dokončit 3 investiční akce: cyklostezka podél Chebské ulice od 

pošty k rozvodně, vybudování 12 parkovacích míst u místní pošty v ulici Průkopníků. Třetí 

akcí je tzv. „Pláž pod sokolovnou u řeky Mže“. 

 

Počasí ve III. čtvrtletí 

Červenec: průměrná denní teplota byla 28 st. C ve dne, v noci 16 st. C. Nejteplejší dny byly 

30. a 31. 7., kdy se denní teplota vyšplhala na 35 st. C a v noci bylo 20 st. C. Převažovalo 

oblačno s mírným větrem. Pršelo pouze 3 x, 16. 7. přišla bouřka se silným větrem a 

kroupami. 

Srpen: nadprůměrně teplý měsíc. Jedenáct dní byly tropické teploty nad 30 st. C, nejtepleji 

bylo 2., 3. a 4. 8. až 36 st. C ve dne, v noci 21 st. C. Skoro nepršelo, jen 5. 8. ráno přišla 

krátká bouřka s deštěm. Kromě toho byly 2 x slabé přeháňky. 

Září: opět velmi teplo. Ve dne dosáhla teplota k 28 st. C, v noci až ke 14 st. C. vál častěji 

silnější vítr a byly slabé přeháňky. Dne 21. 8. byla ve dne teplota 27 st. C, večer a v noci se 
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prudce ochladilo. Přes celou ČR se přehnala velmi studená fronta, která přinesla bouři 

s větrem dosahujícím v některých oblastech až 120 km/hod. V Plzeňském kraji popadaly 

stromy i přes silnice a koleje, byly poškozeny střechy domů a strháno elektrické vedení. Naší 

obci se nejhorší vyhnulo. Další dny nastalo velké ochlazení – ve dne bylo 14 st. C, v noci až 

0 st. C. 

Letošní léto bylo oproti jiným rokům nadprůměrně teplé a velmi suché. Úroda na polích, 

ovoce na stromech i plodiny na zahrádkách dozrály o téměř 4 týdny dříve. Nadměrná byla 

úroda ovoce, zejména švestek, jablek a meruněk. Úroda na polích vzhledem k vyschlé půdě 

byla letos menší. 

 

Jubilanti 

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

70 let -  p. Zdeněk Větrovský bytem Vejprnická č.EV 104 

   p. Miroslav Štýs bytem Učňovská 416/23 

   pí. Kamila Fleišmanová bytem Žitná 268/25 

   p. František Šaur bytem K Nádraží 146/43 

75 let – p. Oldřich Polanecký bytem Ztracená 76/3 

   pí. Hana Eretová bytem K Nádraží 251/5 

   p. Jaroslav Kohout bytem Plzeňská 157/29 

80 let – p. Jaromír Rada bytem Prvomájová 12/20 

81 let – pí. Marie Zábranská bytem Prvomájová 97/59 

   p. Václav Mašl bytem Žitná 267/27 

83 let – p. Robert Dobrý bytem Prvomájová 419/66 

84 let – pí. Marie Ballová bytem Prvomájová 100/21 

85 let – p. Ladislav Novák bytem Žitná 430/28 

86 let – p. Zdeněk Tománek bytem Kozolupská 279/2 

   p. Josef Fiala bytem Učňovská 411/3 
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   pí. Ludmila Trnavská bytem Vejprnická 515 

   p. Alfréd Otásek bytem Průkopníků 190/13 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: p. Jaroslav Vitásek zemřel 20. 7. ve 

věku 73 let, p. Miloslav Justra zemřel 4. 8. ve věku 90 let, pí. Kamila Kolaříková zemřela 

10. 8. ve věku 24 roky, pí. Jana Zýková zemřela 10. 8. ve věku 77 let, pí. Jana Černá 

zemřela 11. 8. ve věku 85 let, pí. Františka Trunečková zemřela 3. 9. ve věku 89 let a pí. 

Lucie Šímová zemřela 20. 9. ve věku 34 roky. 
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Říjen 2018 

 

Akce KSK 

Poslední zářijové a první říjnové dny roznesli členové KSK do všech domácností nové číslo 

časopisu „Křimice INFO“. Opět v něm občané našli informace o dění v obci. Zároveň členové 

KSK doručili všem voličům v našem obvodě volební kandidátky pro nadcházející komunální 

volby.  

 

První křimická knihobudka 

MO Plzeň 5 – Křimice nainstaloval první křimickou knihobudku v zámeckém parku. 

Občané do ní mohou přinést vyřazené knihy nebo časopisy i společenské deskové hry. 

Pravidlem pro naše občany je po vypůjčení vrátit knihu zpět, případně přinést jinou jako 

náhradu. 

 

Volby 2018 

Ve dnech 5. – 6. 10. se konaly po celé ČR komunální volby a v některých okrscích i volby 

senátní. V našem obvodě byla volební místnost opět v budově úřadu ve společenské 

místnosti. 5. 10. se mohlo volit od 14,00 hod. do 22,00 hod., v sobotu 6. 10. Od 08,00 hod. 

do 14,00 hod. V našem obvodě byla pětičlenná volební komise v čele s předsedkyní pí. 

Možíšovou. Zapisovatelem komise byl tajemník p. Plochý. Naši spoluobčané si v těchto 

volbách mohli vybrat ze 4 uskupení a výsledky byly tyto: 

PLZEŇSKÁ ALIANCE KŘIMICE s podporou STAN a TOP09 61,24% 5 344 hlasů 

Sdružení nezávislých kandidátů, občané Křimic            16,64% 1 453 hlasů 

ANO 2011                 12,53%   1 093 hlasů 

NOVÁ PLZEŇ s Jiřím Strobachem              9,58%      836 hlasů 

Za jednotlivé strany se do zastupitelstva umístili tito kandidáti: 

p. Vít Mojžíš    527 hlasů  

p. Vladimír Lobkowicz 520 hlasů  

pí. Marcela Wagnerová 521 hlasů  

pí. Alena Vítovcová  486 hlasů  
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p. Václav Seifert  495 hlasů  

p. Zdeněk Fleišman  507 hlasů  

p. Dušan Blažek  479 hlasů 

p. Libor Kubíček  277 hlasů  

p. František Slepička  254 hlasů 

p. Josef Vild   157 hlasů 

p. Zdeněk Novotný  104 hlasů 

Detailní výsledky jsou přílohou kroniky. 

 

Dětská hasičská soutěž 

Dne 6. 10. uspořádali místní hasiči pro spřátelené spolky soutěž dětských družstev. Tradičně 

byla soutěž umístěna v prostorách hřiště SPŠD. Do mladších družstev bylo přihlášeno 16 

týmů a v kategorii starší 21 tým. Takovouto účast zde hasiči dlouho nepamatovali. 

Soutěžilo se v pěti disciplínách a to: štafeta motání hadic, uzlová štafeta, útok se 

džberovkou, opičí dráha, hod granátem. Na závěr celé akce byla ještě mezi jednotlivými 

týmy soutěž v přetahování lanem. Soutěžící při zahájení pozdravil starosta obvodu p. Vít 

Mojžíš a byli zde k vidění i další zastupitelé.  

 

 

Soutěž „Technika má zlaté dno“ 

Plzeňsky kraj letos vyhlásil soutěž „Technika má zlaté dno“. Soutěže se zúčastnilo OP ZŠ 

v Křimicích spolu se žáky Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni. Soutěž se 

konala dne 9. 10. v kinosále SOUE Vejprnická ulice v Plzni. Soutěžilo 17 týmů tvořených 

vždy 2 žáky učiliště a 2 žáky partnerské základní školy. Soutěžící měli za úkol sestavit 

model vyprošťovacího vozidla ze stavebnic Merkur 8 a Boffin 750. Časový limit byl 4 
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hodiny. Z odloučeného pracoviště křimické ZŠ se soutěže zúčastnili 2 žáci: Eliška Krejzová 

ze 4. třídy a Zdeněk Votava z 5. třídy. Společně se 2 žáky SOUE obsadili krásné 3. místo a 

obdrželi Kč 1 000,- a za šikovnost a manuální zručnost zvláštní cenu a diplomy. 

 

Výlov rybníka Dravý I 

V sobotu 13. 10. místní rybáři slovili svůj rybník v Malesicích a to Dravý I. Zhodnotili tak 

své výsledky letošní práce, neboť všechny ryby byly nasazené do revíru. Převážně na tomto 

rybníku byl vyloven kapr a to o váze cca 1300 kg. Jednalo se o násadbovou asi kilovou rybu. 

Rybník zůstal vypuštěn, aby v nastávajícím období tzv. vymrzl. 

 

 

Oslavy 100. Výročí vzniku Československa 

Dne 19. 10. oslavili Křimice 100 let od vzniku první samostatné Československé republiky. 

Slavnost se konala na Zámeckém náměstí od 16,00 hod. Na náměstí před budovou SSUPŠ 

Zámeček bylo postaveno podium pro účinkující. Moderátor p. Zdeněk Fleišman provázel 

celý pořad pěknými vtipnými slovy. Po přivítání křimických občanů a hostů pronesl projev 

starosta obvodu p. Vít Mojžíš. V projevu nastínil život v Křimicích v uplynulých 100 

letech. Poté následoval krátký projev poslance p. Martiny Baxy a náměstkyně primátora 

města Plzně pí. Evy Herinkové. V dalším programu vystoupily děti z místní MŠ  se svými 

učitelkami a předvedly pěkné hudební pohádky. Protikladem k vystoupení křimických 

nejmenších občánků byla scénka seniorek z KSK, které po různých peripetiích vypěstovaly 

zlatou zelnou hlávku pro prezidenta Masaryka. Jejich vystoupení bylo velmi vtipné. Defilé 

prezidentů během století připravili studenti z umělecké školy v podání trochu bohémském. 

Krásný závěr patřil dívkám z místní ZŠ, které potěšily přítomné zpěvem dobových písniček i 

recitací z tvorby autorů J. Seiferta a K. Hašlera. K doprovodnému programu patřila 

prohlídka staré školy, která slaví 150 let od svého vzniku a nyní slouží studentům SSUPŠ 

Zámeček. Také SPŠD se zúčastnila oslavy: pí. Ředitelka pohovořila o práci školy a studenti 
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předvedli vlastnoručně vyrobený elektromobil. Jeho stoletým protějškem byl panský kočár 

tažený koňmi, kterým se mohli zájemci svézt. K vidění byla i policejní auta používaná 

v minulých dobách, uniformovaný četník z I. republiky i různé dobové postavy. Bylo 

připraveno občerstvení a nakonec krojované „dívky“ (zastupitelky MÚ) roznášely mezi 

přítomnými pohárky s vínem, aby všichni mohli připít Křimicím na pěknou budoucnost.  

Po skončení oslavy zahrál několik melodií učitelský orchestr a pak se lidé řadili do průvodu, 

aby vyšli na kopec Horničku. Zde byla připravena vatra, kterou zapálili místní hasiči. 

Občané si společně zazpívali Masarykovu oblíbenou píseň „Ach synku, synku“. Na úplný 

závěr se nad Křimicemi rozsvítil krásný ohňostroj. 

 

 

Výlov rybníka Dravý II. 

V sobotu 20. 10. byl opět proveden výlov, tentokráte na rybníku Dravý II. Zde už rybáři 

lovili nejen kapra, ale i amury, líny, okouny a byly vidět i 2 štiky. Převážná většina ryb byla 

opět nasazena do revíru, čímž splnili plán zarybnění svého úseku řeky Mže. Při výlovu byl 

přítomen i jednatel územního svazu p. Martin Bílý, neboť se jednalo o převodu rybníků pod 

územní svaz, který by z nich rád udělal lovný revír. Rybník byl opět po dohodě ponechán 

vypuštěný k vymrznutí. 

 

 



  

41 
 

Zájezd KSK 

Dne 20. 10. upořádali členové KSK zájezd na Amátovku do Černošína. Oblíbená kapela zde 

hrála od 14,00 hod. se svými pěveckými sólisty pí. Zlatou Kráčmerovou a zpěvákem p. 

Pavlem Andělem. Během čtyřhodinového vystoupení byla o přestávkách losována i tombola, 

a pořadatelům se téměř povedlo, aby každý návštěvník odešel s cenou. Kapela zahrála i 

skladby na přání, což se samozřejmě všem velmi líbilo.  

 

 

Akce MŠ 

Předškoláci v MŠ měřili své pohybové dovednosti dne 23. 10. Do MŠ přijeli jako každý rok 

členové týmu z Nadace sportující mládeže a zaměřili se na pohybové dovednosti dětí. Děti 

absolvovaly test, který byl uzpůsobený jejich věku a který probíhal zábavnou a poutavou 

formou.   

 

Výsadba lip ke 100. výročí republiky 

V pátek 26. 10. 2018 spolu se starostou obvodu přišli na výsadbu lipek i senioři a děti 

z mateřské školy. Jedna lípa, kterou vsadili do země, je pod patronátem KSK. Zúčastnění 

členové seniorského klubu se podíleli na zasazení stromku. Druhá lipka byla zasazena dětmi 

z mateřské školy. Obě lípy jsou zasazené v odpočinkové zóně nad řekou Mží. Před vlastním 

sázením starosta pronesl pár slov a děti z mateřské školy zazpívaly dvě písničky. 
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Výlov rybníka Trubecký 

Dne 27. 10. Místní rybáři slovili rybník Trubecký, který je při hlavní silnici na Stříbro pod 

obcí Vochov. Na zdejším rybníku byl vychován násadbový kapr K 2. Výlov probíhal dle 

stanových pravidel a rybáři se mohli pochlubit velmi dobrým váhovým přírůstkem. Dokonce 

k výlovu se dostavili členové dvou spřátelených organizací, kteří si násadbovou rybu 

odkoupili na své chovné rybníky. Přesto zůstalo ještě dost ryb na vlastní revír. Celkem bylo 

sloveno 1585 kg kapra 

 

 

Veřejné zasedání zastupitelů 

Dne 31. 10. bylo v odpoledních hodinách konáno veřejné zasedání zastupitelů. Byly pozváni 

i noví představitelé zvolení v řádných komunálních volbách. 
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Listopad 2018 

 

Akce KSK 

Dne 1. 11. uspořádali členové KSK posezení v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice. 

Kromě jiného byla na programu přednáška o Zakarpatské Ukrajině. Přednášel člen 

Společnosti Lva z Rožmitálu. 

Další akce KSK byla 8. 11. a to vycházka do Pňovan a okolí. Do Pňovan se senioři 

dopravili vlakem z Křimic. Následovala procházka krajinou kolem Pňovan. 

 

Strašidelné hemžení 

Dne 3. 11. uspořádala kulturní komise při ÚMO Plzeň 5 – Křimice akci pro děti nazvanou 

strašidelné hemžení konanou v rámci KKL. V odpoledních hodinách byla uspořádána 

diskotéka pro děti v prostorách místní Sokolovny. Bylo vidět velké množství různých masek. 

Na tuto kulturní akci navázal „Lampionový průvod“, který po několika letech opět zahájil 

svůj pochod ze Žitné ulice (od MŠ). Po projití ulicemi Křimic se k tomuto průvodu připojili 

děti s rodiči ze Sokolovny a konec průvodu byl na Zámeckém náměstí. Zde akce vyvrcholila 

ohnivou show v podání skupiny.  

 

Zásah místních hasičů 

Dne 6. 11. po oznámení události vyjeli křimičtí dobrovolní hasiči likvidovat vylitý olej na 

cestě k třešňovce. Ekologickou havárii likvidovali posypovými materiálem Sorbentem a poté 

seškrabaný materiál s nasáklým olejem odevzdali na sběrné místo. 

 

Drakiáda 

Dne 10. 11. od 14,00 hod. uspořádali místní hasiči MO Plzeň 5 – Křimice tradiční 

„Drakiádu“. Akce se konala v prostoru na louce za bývalým „ovčínem“ (nyní Longevita). 

Počasí bylo pěkné, podzimní, ale vítr pro létání draků byl dosti mírný. 
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Členská schůze rybářů 

Dne 10. 11. uspořádali členové MO ČRS Křimice mimořádnou členskou schůzi. Konání bylo 

tradiční, ve svém areálu v rest. U Mže. Na programu byl jediný bod a to prodej malesických 

rybníků. Výbor přednesl důvodovou zprávu o stavu rybníků a tím i důvod prodeje. Byla 

také členské základně oznámena historie o nabídkách. Zúčastněným rybářům byla 

nabídnuta výborem zvolená varianta prodat rybníky ÚS ČRS v Plzni za dohodnutou cenu. 

Ti z těchto rybníků plánují udělat rybářské revíry a po zarybnění umožnit všem rybářům 

s povolenkou si v této lokalitě také chytit rybu. Členská schůze nadpoloviční většinou tento 

bod schválila a doporučila pokračovat v jednání o prodeji s ÚS. 

 

Vánoční výzdoba 

Dne 24. 11. místní hasiči nainstalovali tradiční vánoční osvětlení na Prvomájové ulici a 

také na Křimickém a Zámeckém náměstí. Také upevnili na prostranství u křimické pošty 

pěkný vánoční strom, který hned ozdobili. Vše připravili k rozsvícení a začátku adventu. 

 

Akce KSK 

Dne 28. 11. odpoledne uspořádali členové KSK tradiční „Mikulášskou zábavu“ v salónku 

hotelu YORK. K poslechu, tanci i zpěvu jim zahrála oblíbená country skupina Bobelin. Při 

vlastní akci si předali dárečky od členek klubu dovedných rukou. 
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Prosinec 2018 

 

Mikulášská zábava pro děti 

Dne 1. 12. v odpoledních hodinách uspořádala místní organizace Sokola Mikulášskou 

zábavu pro děti. Rodiče mohli předem připravit v předsálí dárky, které pak Mikuláš se svoji 

družinou rozdal dětem. Akce byla doprovázena reprodukovanou hudbou, oblíbenými 

písničkami pro děti, na kterou si děti zařádily na parketu.  

 

Rozsvícení vánočního stromku rybářů 

Dne 1. 12. před klubovnou v areálu rest. U Mže si členové rybářské organizace a místní 

štamgasti rozsvítili vánoční stromek. Každý si mohl přinést svoji podepsanou ozdobu, která 

byla zavěšena a tím ozdoben stromek. V 18,00 hod. se slavnostně rozsvítil. U stromku si 

lidé zazpívali české vánoční koledy. 

Ve večerních hodinách v rest. U Mže potom následovala „dolovná“ místních rybářů, spojena 

s Mikulášskou nadílkou v podobě tomboly. 

 

Rozsvícení vánočního stromu 

V neděli dne 2. 12. v 16,30 hod. se konala tradiční akce – rozsvícení vánočního stromu. Byl 

zasazen jako vždy na prostranství před poštou. Strom byl darován p. Čečilem. Zde bylo 

upraveno i pódium pro účinkující a postaveny stánky s občerstvením a prodejem vánočních 

zvonků a letošních kalendářů. Akci zahájil a moderoval p. Zdeněk Fleišman. Na zahájení 

zazpívaly koledy děti z 15. ZŠ i z OP v Křimicích. Pak k přítomným promluvil starosta p. 

Vít Mojžíš a popřál občanům hezké vánoce. Poté hovořil místní páter p. Bibko o významu 

adventu, který právě začal, jako o době očekávání a klidu. Jeho závěrečná slova patřila 

dětem, které očekávají příchod vánoc se stromečkem a dárky od Ježíška. V 17,00 hod. strom 

rozsvítila nejstarší přítomná občanka pí. Mainzerová a popřála všem pěkné svátky ve 

zdraví. Závěr patřil opět koledám, které zazpívaly děti ze Salesiánského hnutí mládeže za 

doprovodu kytar a flétny. Lidé se mohli občerstvit u stánku s čajem, svařeným vínem i 

medovinou. Také kupovali perníčky a zvonečky. Akci nepřálo počasí, silně pršelo, a proto 

místní hasiči s některými zastupiteli natáhli nad pódiem plachtu. I přes nepřízeň počasí byli 

občané a děti spokojeni. Tak začala v Křimicích letošní doba adventu. 



  

46 
 

 

Úderem 18,00 hodiny byl rozsvícen vánoční strom na Náměstí Republiky v Plzni. Akci 

tradičně doprovází vánoční trhy a velké množství účinkujících. K občanům Plzně promluvil 

těsně před rozsvícením a popřál jim klidný advent primátor města p. Martin Baxa a 

plzeňský biskup msgr. Tomáš Sokol.  

 

V mnoha domácnostech v této neděli si občané rozsvítili na adventním věnci první svíčku. 

 

Zájezd do Regensburgu 

Dne 8. 12. uspořádal ÚMO Plzeň 5 – Křimice tradiční zájezd na vánoční trhy do 

bavorského historického města Regensburg. Pro zájezd byly připraveny dva autobusy, 

zúčastnilo se přes 80 zájemců. První zastávkou byl obchodní komplex „Donau Zentrum“ a 

dále se pokračovalo do centra města. Zde si účastníci mohli prohlédnout hezké vánoční trhy 

v zámku Thun-Taxis. Kromě toho navštívili účastníci také historické sakrální stavby, 

historická náměstíčka s cukrárnami a hospůdkami a také nejstarší kamenný most v Evropě 

přes Dunaj. Ochutnali bavorské adventní speciality a domů přivezli malé dárečky. Všichni 

byli spokojeni a přálo jim i mírné počasí. 
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Pokračování prací na odpočinkovém místě „Na Pláži“ 

Na místě bývalého křimického koupaliště na řece Mži pod Sokolovnou se buduje 

odpočinková zóna. Dobudovala se cesta z betonových kvádrů a vydláždilo se místo pro 

ohniště. Kámen pro vydláždění dodali ze zbouraných soukromých objektů pánové Jan 

Jamrich a Martin Otásek. Zbytek kamenů dodal sklad Správy veřejného statku. 

 

Turnaj v badmintonu 

Dne 15. 12. pořádal Sokol Křimice tradiční předvánoční turnaj v badmintonu dvojic – 

čtyřhry. Sešlo se 10 dvojic, hrálo se systém každý s každým. Ve finále se utkala dvojice 

Kovačičové s dvojicí Stáník-Hedervan. Ti získali titul vítěze nad dosud neporazitelnými 

Kovačiči. Nejúspěšnější hráči získali z rukou starosty obce a Sokola p. Víta Mojžíše 

medaile, diplomy i věcné ceny, vítězové putovní pohár. 

 

 

Ukončení rybářského kroužku 

Dne 17. 12. uspořádali vedoucí rybářského kroužku pro děti závěrečnou akci. Děti si 

vyplnily kvíz a dále soutěžily o ceny ve hře chytání ryb. Nejlepší byly odměněny lahví 

dětského sektu a všechny děti obdržely dáreček s rybářskou tématikou 

 

Distribuce čtvrtletníku Křimice info 

Od 19. 12. roznesli členové KSK do všech domácností nové číslo „Křimice info“. Zde občané 

našli informace o dění v Křimicích ve zbytku roku a pozvánky na některé akce spojené 

s vánočními svátky. 

 

Výlov a prodej kaprů 

Dne 20. 12. členové místních rybářů slovili rybník pod Vochovem tzv. Trubecký, ve kterém 

měli připravené kapry k vánočnímu prodeji. Po výlovu byly ryby odvezeny do areálu u rest. 

U Mže, kde ve 12,00 hod. začal jejich prodej. V následujících dnech prodej začínal v 09,00 

hod. a všechny dny mají konec prodejní doby 17,00 hod. vzhledem k velikému zájmu našich 

občanů a i občanů okolních vesnic byly ryby doprodány již v sobotu kolem 15,00 hod. Ke 

každému kaprovi bylo podáno svařené víno zdarma. Během akce se kupující mohli zúčastnit 
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sbírky na děti v rybářském klubu drobným peněžním darem. Ceny kaprů do 2,5 kg – 85,-, 

nad 2,5 kg 90,- Kč, ceny amura 90,- Kč a pstruh Kč 180,-. 

 

 

Rybova mše 

Dne 21. 12. v podvečer se konal zpěv Rybovy Mše Vánoční v zámecké kapli. Zpívali sólisté 

z divadla J.K.Tyla Plzeň. Kaple byla opět zcela zaplněna. Současně zde byly vystaveny 

práce s předvánoční tématikou od dětí z výtvarného kroužku SSUPŠ Zámeček. 

Druhý den se v zámecké kapli konala předvánoční mše svatá, kterou vedl kněz Igor Bibko. 

 

Zpívání koled 

Na Štědrý den ve 14,00 hod. bylo v kostele Na Horničce tradiční zpívání koled. U vchodu 

do kostela dostal každý účastník list s textem koled a čokoládový penízek pro štěstí. Hosty 

přivítal starosta obvodu p. Vít Mojžíš a pár slov požehnání pronesl kněz Igor Bibko. Poté 

zazpívaly sólistky DJKT pod vedením pí. Stáni Topinkové několik krásných vánočních 

písní. Závěrem si všichni zazpívali známé české vánoční koledy. Někteří si připálili 

betlémské světlo a před kostelem si navzájem popřáli hezké Vánoce ve zdraví. Tentokrát pro 

méně pohyblivé občany byl přistaven místní minibus s řidičem p. Pavlem Novotným.  
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Počasí ve IV. čtvrtletí 

Říjen: v prvním týdnu byla průměrná denní teplota 19 st. C, v noci 7 st. C. V dalších dnech 

přišlo „Babí léto“, teplota ve dne byla 22 st. C, v noci 5 st. C a bylo slunečno. V polovině 

měsíce se ochladilo ve dne na 12 st. C, v noci na 2 st. C. Ráno 21. bylo 0 st. C. Často vál 

silný studený vítr. Pršelo 28. 10., 29. 10. bylo ve dne jen 5 st. C. 

Listopad: první dny bylo poměrně teplo, ve dne od 11 do 15 st. C, v noci kolem 8 st. C. Ráno 

byly často mlhy. Ochladilo se 17. 11. na 5 st. C ve dne, v noci byl 1 až mínus 2 st. C. 19. 11. 

mírně sněžilo. Větší ochlazení přišlo 26. 11., kdy ve dne byly 2 st. C, v noci mínus 6 st. C. 

30. 11. večer pršelo a tvořila se ledovka. 

Prosinec: 1. 12. padal mrznoucí déšť, a 2. 12. silně pršelo. Od 5.12. byla celý den mlha. 

Průměrná teplota byla ve dne 3 st. C až 7 st. C, v noci od 1 do mínus 6 st. C. Občas mírně 

pršelo a vál silný vítr. Na Štědrý den bylo ve dne 8 st. C, v noci 0 st. C, Vánoce na sněhu 

opět v naší obci opět nebyly. Konec měsíce byl chladnější, ve dne 3 st. C a v noci mínus 2 st. 

C. 

 

Jubilanti 

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

70 let  p. Zdeněk Větrovský bytem Vejprnická E 104 

 p. Bohumil Kokoška bytem Prvomájová 420/72 

 pí. Marie Krauskopfová bytem Prvomájová 284/92 

 p. Jaroslav Martínek bytem Křimické nám. 30/9 

75 let p. František Králík bytem Prvomájová 171/100 

 pí. Ludmila Kučerová bytem K Dolovu 275/6 

 pí. Ivanka Martínková bytem Křimické nám. 30/9 

 p. František Němec bytem Kozolupská 115/18 

 p. Miloš Pokorný bytem Učňovská 406/11 

 p. Jiří Zíka bytem K Nádraží 269/6 

80 let p. František Vodička bytem Žitná 429/26 
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 p. Miroslav Hauer bytem K Nádraží 215/19 

81 let pí. Helena Lacinová bytem Chebská 249/58 

82 let pí. Marie Brousilová bytem Žitná 207/7 

83 roky p. Jiří Cimrman bytem Plzeňská 561/107 

 p. Jiří Karlík bytem K Nádraží 154/28 

84 roky pí. Miloslava Nováková bytem Žitná 430/28 

 p. Zdeňka Justrová bytem Vochovská 277/2 

86 let pí. Anna Míková bytem Průkopníků 192/19 

91 rok pí. Miluška Koutňáková bytem Pod Tratí 495/13 

94 roky pí. Jarmila Dobiášová bytem Květinová 142/18 

 pí. Jaroslava Mainzerová bytem Průkopníků 161/25 

98 let pí. Božena Jeslínková bytem Plzeňská 225/39 

 

Úmrtí 

V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: pí. Marie Turnwaldová  zemřela 18. 

11. 2018 bytem Prvomájová 420/72, p. Václav Kadaně zemřel 22. 11. 2018 bytem 

Květinová 128/10. 

 

Knihovna 

V letošním roce vedla knihovnu stále pí. Václava Kučerová. Výpůjční dny byly každé 

pondělky a středy. Registrovaných uživatelů v tomto roce bylo 88, z toho dětí do 15 let 17. 

Celkem návštěvníků této služby bylo 1175 a vypůjčených titulů bylo 6001. Akcí bylo 7 a 

zúčastnilo se jich 93 návštěvníci. Návštěvníků internetu bylo 11. Podrobnější rozpis je 

v tištěné příloze kroniky za rok 2018. 
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Hodnocení roku očima kronikářů 

V tomto roce proběhlo v obci opět množství akcí zábavných, sportovních i slavnostních. Na 

dění v obci se kromě zastupitelů a pracovníků ÚMO Plzeň 5 – Křimice podíleli hlavně 

členové organizací. Velmi aktivní je KSK, místní rybáři, hasiči, všechny složky Sokola, 

kynologický klub a také školy, které v Křimicích jsou. Na různých akcích zábavných i 

slavnostních je vždy přítomno mnoho křimických občanů a nejen to, zvykli si k nám chodit i 

naši sousedé z Radčic, Vochova a Malesic. Velkou měrou je dbáno o sportovní aktivity 

dospělých a dětí. V obci se udržují české tradice, svědčí o tom zápisy v kronice. Zdařilá byla 

oslava 100 let od vzniku 1. Československé Republiky. Také o vzhled a čistotu obce je 

dbáno, pracuje zde pod úřadem skupina – pracovní četa. Největší cenu má dobré chování 

občanů a soudržnost. Myslíme, že můžeme na svůj domov v Křimicích být hrdí. 

 

 

Kroniku v této podobě zapsali pí. Marie Fáková a Pavel Novotný. 


