
 

 

     Ve dnech 10.-11.října  se konaly ko-
munální volby. Díky Vaší velké účasti a 
volbě do zastupitelstva obce jste si zvolili 
jedenáct zastupitelů, převahu získali čle-
nové Plzeňské aliance - Křimice. Ještě 
jednou bych Vám všem chtěl i touto ces-
tou poděkovat za volební účast a volič-
ské hlasy. 

     Na trochu netradičně vedeném usta-
vujícím zasedání nového zastupitelstva  
byl starostou obce, jako jediný kandi-
dát, zvolen pan Vít Mojžíš. Po osmi le-
tech tak opustil vedení úřadu nejen bý-
valý starosta Petr Otásek, který se 
vzdal i mandátu řadového zastupitele, 
ale i pověřená tajemnice Monika Seifer-
tová, a to na vlastní žádost. Je až neuvě-
řitelné, jak se oba snažili různými dezin-
formacemi a intrikami k tomuto kroku 

donutit i  ostatní zaměstnance úřadu. 
Jejich snaha, aby zaměstnanci opustili 
úřad a v podstatě jej paralyzovali, však 
vyšla vniveč. Naštěstí paní Hauerová, 
pan Beran a paní Mašlová měli dost ro-
zumu a zachovali chladnou hlavu, neo-
dešli, naopak mně vyšli vstříc v této slo-
žité situaci. Úřad starosty obce ani agen-
da tajemníka či odborů dopravy a život-
ního prostředí nebyly předány tak,  jak 
si jejich povaha  zasluhuje.  Poličky a 
skříně zely prázdnotou. Tam, kde ještě 
n e d á v n o  b y l o  m n o h o  š a n o n ů 

s dokumenty za osm let práce bývalého 
vedení a zastupitelstva - nezůstalo nic. 
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Vážení spoluobčané, 
 

     po dvou měsících Vám 
opět přinášíme informace 
z našeho městského ob-
vodu v tištěném časopise 
Křimice.info. Od vydání 
posledního čísla se toho u nás 
v Křimicích mnoho zásadního událo. 
Nechci Vás příliš dlouho unavovat úvod-

ním slovem a nechám raději větší 
prostor pro další články informace. Jeli-
kož čtete tyto řádky v době adventní, 
přeji Vám klidné a pohodové svátky vá-
noční, hodně zdraví, štěstí, rodinné po-
hody a mnoho osobních i pracovních 
úspěchů v novém roce 2015. S mnohými 
z Vás se velice rád uvidím o Štědrém 
dnu při zpívání koled v kapli na Hornič-
ce. 
                                                  Vít Mojžíš 

           Volby a povolební martyrium 

Dokončení na straně 3 
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 „Nejsme ale jako oni“ - reakce na www 

Nejsme ale jako oni. 
 

Ctíme  nepsané pravi-
dlo slušnosti nechat ví-
tězi tzv. 100 dnů hájení. 
 

podpis: Petr Otásek 
 

     Napsal pan Otásek na strán-
kách www.krimice.eu. Mimo 
jiné uvedl, že jste na této webo-
vé stránce nacházeli „korektní 
informace“. Nehodlám polemi-
zovat o korektnosti zpráv, ale o 
korektnosti a slušnosti autora 
uvedených slov mám, mírně ře-
čeno, pochybnosti. Z toho si lze 
odvodit, jaké asi mohly být 
zprávy od člověka, který sám 
nemá morální hodnoty. Svůj 
názor jsem odvodila především 
z jeho chování po komunálních 
volbách 2014, při „předávání“ 
úřadu novému starostovi.       
     Nejen, že jeho chování neby-
lo ani maličko profesionální, ale 
rozhodně nebylo ani korektní. 
Pan Otásek se zřejmě domníval, 

že svým arogantním až zuřivým 
chováním dává najevo svoji 
nadřazenost nad novým vede-
ním úřadu, ale jaksi zapomněl, 
že toto není povolání, nýbrž 

služba občanům a tak tím záro-
veň vyjadřuje svůj postoj ke 
všem občanům. Ano, je to tak – 
starostou počínaje, přes zastu-
pitele, tajemníka až po zaměst-
nance úřadu, je toto čestná 
služba všem občanům obce ne-
bo obvodu. Jistě, není jako my.  

     My chceme především praco-
vat a vylepšovat například i to, 
jaké jméno má náš úřad 
v okolních obvodech a obcích. 
Není možné, aby se občané obá-
vali vstoupit na „území“ úřadu, 
aby se obávali vyslovit svůj ná-
zor, aby z obav o svoji lidskou 
důstojnost raději mlčeli, jelikož 
zesměšňování a odmítání názo-
rů občanů bylo pravidlem. Je 
nutné podotknout, že v tomto 
ohledu měla pověřená tajemni-
ce úřadu velmi dobrou školu. 
Jako vzorná žákyně se učila 
rychle, záhy si osvojila přezíravé 
a zesměšňující chování. Bohu-
žel zapomněla, že jakožto úřed-
nice městského obvodu nemá  
jen vysoký plat, ale také povin-
nost být „vzorem“ nižším úřed-
níkům především profesionál-
ním přístupem ke své práci. To, 
že se v jejích dokumentech na-
cházely hrubé chyby, překlepy 
nebo nesprávné skloňování, lze 
přičíst dnes tak oblíbenému 
pojmu „dysgrafik“. Proto jsem 
očekávala, že alespoň poslední 
dny svého působení na úřadě se 

K Ř I M I C E . I N F O  
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     V souvislosti s plněním předvolebního slibu 
týkajícího se zvýšení pocitu bezpečí občanů Kři-
mic zřídil nový starosta jako svůj poradní orgán 
Komisi bezpečnosti a život-
ního prostředí, která bude rea-
govat na podněty vás občanů a 
připravovat návrhy na řešení 
nejen pro pana starostu, ale i pro 
jednání zastupitelstva. 
     Tato komise, jak sám název 
napovídá, se bude věnovat bez-
pečnosti a životnímu prostředí. 
Prioritou bude najít řešení ke 
znovu otevření služebny městské policie 
v Křimicích, zajištění bezpečnosti chodců, cyklis-
tů, dětí i seniorů a samozřejmě nalezení možných 
řešení k zamezení neustále se opakujících čer-
ných skládek na okraji Křimic. 
K naplnění těchto cílů je však potřeba požádat o 

pomoc i všechny občany Křimic, kteří nejsou 
k těmto problémům lhostejní. Členové komise 
nemohou vědět o všech bezpečnostních problé-

mech nebo černých skládkách 
v Křimicích a proto velice rádi 
uvítáme veškerá upozornění, ná-
měty, připomínky i stížnosti.  
     Vaše náměty můžete podat 
mailem předsedovi komise bez-
pečnosti na plochy@plzen.eu ne-
bo přes Křimické nezávislé dis-
kusní fórum, vhozením do 
schránky našeho úřadu, případně 
přímo panu starostovi. Všemi i 

anonymními podněty se budeme zabývat a bude-
me se snažit o nalezení řešení ku prospěchu 
všech obyvatel  Křimic. 
                                                   Mgr. Ladislav Plochý 
       

         Komise bezpečnosti a životního prostředí  

http://www.krimice.eu
mailto:plochy@plzen.eu


tostarosty, kde nejvíce hlasů zís-
kal Vladimír Lobkowicz.    
     Do programu byla ještě zařa-
zena volba obou výborů. Předse-
du finančního výboru a jeho čle-
ny se stali Alena Vítovcová, Jan 
Cubr a Václav Seifert. Předsedu 
kontrolního výboru a jeho členy 
se stali Václav Seifert, Ladislav 
Plochý a Zdeněk Fleišman. Po-

sléze byl narychlo odevzdán městský úřad v Kři-
micích novému vedení, kde na závěr oznámila 
pověřená tajemnice Monika Seifertová svoji vý-
pověď.        

        V pondělí 10.11. se uskutečnila 
v Křimicích volba starosty a mís-
tostarosty. Odstupující starosta 
Otásek po zahájení nového zase-
dání ustanovujícího zastupitelstva 
oznámil, že se vzdal svého mandá-
tu a na jeho místo nastoupil ná-
hradník Martin Fanta. Zastupitelé 
obdrželi osvědčení a složili slib, 
který potvrdili podpisem. Nastala 
volba nového starosty, kterého navrhli zastupitelé 
Plzeňské aliance. Jako jediný kandidát byl větši-
nově zvolen Vít Mojžíš. Následovala volba mís-
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Paměti počítačů byly řádně „promazány“, aby-
chom náhodou nepokračovali a nenavazovali 
v jejich práci. Po léta vydávané „oficiální“ webové 
stránky Křimic se též ztratily a náhle přes noc se 
z nich staly stránky  „Sdružení občanů Křimic“ 
s kontaktem na pana Otáska.  Pro jistotu si dali 
ještě práci s výpověďmi pro spoluobčany, kteří 
pro úřad celou dobu pracovali na různé dohody o 
pracovních  činnostech, ukončili například i cvi-
čení jógy. Stačili dát ještě výpovědi lidem 
z městských garáží. Co ale bylo již hodně zaráže-
jící, byla jejich snaha  přesvědčit  pracovníky 
magistrátu města Plzně, že odbor dopravy a ži-
votního prostředí je v Křimicích zbytečný a je za-
potřebí jej u nás zrušit, protože po paní Seiferto-
vé to údajně nikdo nechce dělat. Nemluvě o tom, 
že si dokázali nechat převést úřední služební te-
lefonní čísla na svoje osoby…  Naštěstí jsme se 
právě na Magistrátu m. Plzně setkali s velkým 
pochopením, podporou a pomocí. Co je pro mě 

                   Volby a povolební martyrium 
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naprosto nepochopitelné, je zrušení tradičního 
velkého lampionového průvodu, na který se těšili 
především naše děti, a to ještě v době jejich pů-
sobení na úřadě. Nemluvě o dalších snahách 
zmařit tradiční dlouholeté akce a o přesvědčová-
ní jejich  organizátorů. Dle mého názoru tímto 
jednáním oba naprosto promarnili okamžik, kdy 
ještě mohli, jednotlivě či společně, odejít jak se 
říká  „se ctí a středem“ . 
     Po všech těchto skutečnostech  si o to více vá-
žím toho, že i skalní příznivce bývalého vedení 
našeho úřadu toto jednání pohoršuje, neztotož-
ňují se s ním a snaží se nám všestranně pomáhat.  
Podařilo se nám zachovat chod úřadu, podařilo 
se nám zajistit na poslední chvíli tradiční akce na 
konci roku „Rozsvícení stromečku“, předvánoční 
zájezd do Regensburgu a zpívání koled v kapli. 
Další akce již pro Vás připravujeme. Jak jsme již 
uvedli, chceme s Vámi všemi spolupracovat, pro-
to rádi přivítáme jakékoli Vaše názory , podněty 
a případnou pomoc.  
                                                                       Vít Mojžíš 

               Nově zvolené vedení našeho obvodu   

     V sobotu 29. 11. uspořádala T. J. Sokol Křimi-
ce, oddíl všestrannosti Mikulášskou nadílku spo-
jenou se zábavou pro děti. Příjem dárků pro Mi-
kulášskou na-
dílku byl již od 
14.00 hod. a 
každý dárek 
musel být 
opatřen jme-
novkou. Zába-
va byla zaháje-
na moderáto-

rem akce p. Zdeňkem Fleišmanem v 15.00 hod. a 
pro dobrou atmosféru byla reprodukována mo-
derní hudba. Malé děti se brzy dostavily na par-
ket a začal pravý rej. V průběhu odpoledne se do-
stavila Mikuláš-
ská trojice, která  
přítomným dě-
tem rozdávala 
dárečky.    

   

                  Mikulášská nadílka - Sokol Křimice  



     V prvním, nultém vydání zpravodaje Křimice 
Info, jsme v článku „Proč byla zrušena slu-
žebna MP v Křimicích ?“ uvedli skutečnosti, 
které vedli k odchodu plzeňské městské policie ze 
služebny v Křimicích. Tyto informace však byly 
získány neoficiální cestou a nebyly vedením 
Městské policie Plzeň autorizované.  
     Za toto se vedení Městské Policie Plzeň 
omlouváme a uvádíme, že tento článek rozhodně 
nebyl psán s úmyslem zatahovat městskou policii 
do předvolební kampaně v Křimicích, či snad 
jakkoliv poškodit dobré jméno této instituce. Zá-
roveň se omlouváme za použití znaku Městské 
policie Plzeň bez předchozího souhlasu. 
 
Mgr. Ladislav Plochý 
Vít Mojžíš, Václav Seifert 

 Omluva Městské policii 

                 Plzeň 

S T R Á N K A  4  

            Rozsvěcování Vánočního stromu 

     První letošní adventní neděli 30. listopadu se 
sešla většina křimických občanů na tradiční roz-
svícení  Vánoční-
ho  stromu.  Stejně ja-
ko v předchozích le-
tech je i letos umís-
těn  mezi poštou a za-
stávkou MHD. Lidé se 
začali scházet již před 
půl pátou odpoledne a 
brzy bylo prostranství 
kolem ozdobeného 
stromu plné dospělých 
i dětí. Občany přivítal 
moderátor akce p. 
Zdeněk Fleišman a 
uvedl dětský sbor Sa-
lesiánského hnutí mládeže z blízkých Skvrňan, 
který zazpíval několik koled. Poté program dopl-
nilo duo ze Základní umělecké školy Terezie Brz-
kové, které koledy zahrálo na flétny. Dále k pří-
tomným promluvil duchovní p. Igor Bibko, který 
vyzdvihl tradici a význam adventu. Následně 
krátce hovořil  nový starosta obvodu p. Vít Moj-
žíš, který pověřil rozsvícením stromu moderátora 
akce p. Zdeňka Fleišmana, letošního jubilanta. V 
ten okamžik se rozzářilo několik stovek světýlek 
krásně nazdobeného stromu a umocnilo tak at-
mosféru  adventu i blížících se Vánoc . Děti ze 

Salesiánského hnutí mládeže pokračovaly ve zpě-
vu několika koled, které si mohli zazpívat i přihlí-

žející občané. Po celou 
dobu na akci bylo 
možné dostat tradiční 
svařené víno, teplý čaj 
s rumem či bez, pro 
děti i nějakou sladkost 
a pro mlsné jazýčky 
tradiční vánoční štrů-
dl, skořicové zákusky 
nebo slaný závin. 
 
                Václav Seifert 

K Ř I M I C E . I N F O  

  Kalendář Křimice 2014 

Prodej křimického ka-
lendáře pro rok  2015 
zahájen.     

Téma: Proměny v čase       

Cena 100,- Kč 

Zakoupit lze přímo na 
ÚMO - Křimice 

  Prodej kaprů  „U Mže“ 

Tradiční prodej kaprů 
v areálu U Mže 
Od soboty   

20.12. od 13:00 do 
23.12. nebo do vypro-
dání nalovených zá-
sob 
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                 Posezení jubilantů se starostou  

     Dne 17. 12. pozval nový sta-
rosta obvodu p. Vít Mojžíš se-
niory, kteří ve IV. čtvrtletí 
oslavili životní jubileum do 
zasedací síně ÚMO Plzeň 5 – 
Křimice.   
     Přítomné přivítala paní 
Marcela Wagnerová, zastupi-
telka obvodu a představila pří-
tomného starostu a místosta-
rostu. Starosta i místostarosta 
p. Vladimír Lobkowicz se krát-
ce představili a popřáli jubi-
lantům hodně zdraví. Paní 
Eliška Hladíková – předsedkyně Klubu seniorů 
Křimice – pohovořila o činnosti Klubu seniorů a 
pozvala přítomné k účasti na nejbližší akci. Poté 
každý přítomný oslavenec se představil a poho-
vořil krátce o tom, co v současnosti dělá. Nejstar-
ší oslavenkyní byla paní Božena Jeslínková, které 
bylo neuvěřitelných 94 let. Jubilanti si popovídali 
při dobrém pohoštění a někteří měli dotazy 

k novému starostovi. Při odchodu dostali všichni 
přáníčko, ženy kytičku a pánové malou alkoholo-
vou pozornost na zahřátí.  
     Odpolední posezení a přítomné na této akci do 
kroniky vyfotografoval p. Pavel Novotný. 
 
                                                         Kronikáři obvodu 

zlom a obava o výsledky, ale na straně druhé se 
zvýšila úroveň hry všech hráčů a hráček. 
     Vstup do soutěže nedopadl dobře a prvé dva 
zápasy jsme doma prohráli na skóre 8:10 a z prvé 
části soutěže získali pouhých 7 bodů. V odvetách 
jsme však porážky oplatili a dokonce výhrami 
15:3  a  14:4  máme lepší skóre vzájemných zápa-
sů a jsme v tabulce na pěkném čtvrtém místě. 
     Soutěž pokračuje 18.1.2015 u nás doma a je 
naděje, že dobré výsledky budou pokračovat. Jen 
tak dál a „přesné hody“ přeje do roku 2015 
 
    Zdeněk Fleišman  

     Křimická „Sokolovna“ je již řadu let baštou 
malého sportu - elektronických šipek. Před lety 
zde byl založen klub „Úlet Křimice“. Tento sport 
dosáhl na řadu úspěchů a především hráči Rů-
žek, Kohout a Bárta hráli na mistrovství republi-
ky a velmi dobře tam čtvrtým a pátým místem 
Křimice reprezentovali. 

     Když „B“ team před rokem vyhrál „Krajský po-
hár“ své kategorie v  přivezl z mistrovství repub-
liky 3. místo z malého finále, došlo ke změně. 
Ročník soutěže 2014 - 15 budou hrát všichni hrá-
či družstva a ne jen ti nejlepší čtyři. Byl to trochu 

                     Šipky se hrají i v Křimicích 

  Tisková oprava článku 

Jak se občas stává, tiskařský šotek se objeví nečeka-
ně a napáchá škodu, kterou je třeba  opravit. Proto 
prosím přinášíme opravu úvodní části článku ze 
strany č. 7 o návštěvě seniorů ze Schwarzhofenu. 
 
     Ve středu 10.12. navštívil předseda 
Spolku seniorů ze Schwarzhofenu Ger-
hard Würl se svojí skupinou nového kři-
mického starostu Víta Mojžíše. Společně s 
místostarostou Vladimírem Lobkowiczem 
a zástupcem křimických seniorů Zdeňkem 
Fleišmanem provedli německou návštěvu 
po areálu U Mže, kde naši senioři tráví své 
sportovní aktivity.  
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Nové zastupitelstvo obvodu 
Představujeme nové zastupitelstvo obvodu Plzeň5- Křimi-
ce a termíny jeho veřejných zasedání: 
 
Starosta:   Vít Mojžíš 
Zástupce starosty: Vladimír Lobkowicz  
 
Zastupitelstvo MO Plzeň5 – Křimice:  
Vít Mojžíš  Plzeňská aliance – Křimice 
Vladimír Lobkowicz Plzeňská aliance – Křimice 
Jan Cubr   Plzeňská aliance – Křimice 
Alena Vítovcová  Plzeňská aliance – Křimice 
Václav Seifert  Plzeňská aliance – Křimice 
Ladislav Plochý Plzeňská aliance – Křimice     

 

 „Úlet“ Křimice 
 Fleišman Zdeněk st. 
 Fleišman Zdeněk ml. 
 Belšán Jaromír 
 Hiršl Alois 
 Janouškovec Petr 
 Rada Václav 
 Fleišmanová Markéta 
 Janouškovcová Jana 
 
Výsledky: 
Úlet Křimice  - Kameňák B    13:5 
Úlet Křimice                    - VSB Bolevec    11:7 
Sport Darts 22 Plzeň      - Úlet Křimice       6:12 
Ševci Green Power Plz. - Úlet Křimice                     4:14         

V tabulce:   Úlet Křimice   4.místo 

Marcela Wagnerová   SNK Sdružení občanů Křimic 
Libor Kubíček  SNK Sdružení občanů Křimic 
Vlastimil Bayer  SNK Sdružení občanů Křimic 
Martin Fanta   SNK Sdružení občanů Křimic 
 
Zdeněk Fleišman Občané patrioti 
 
Finanční výbor: 
 Alena Vítovcová, Václav Seifert, Jan Cubr 
Kontrolní výbor: 
 Václav Seifert, Ladislav Plochý, Zděněk Fleišman  
 
Termíny veřejných zasedání ZMO Plzeň5-Křimice: 
 11. února 2015  10. června    2015  
  8. dubna 2015    9. září         2015 
      2. prosince 2015 

   Výsledky našich šipkařů  
              Fotbal: dorost  

Křimice  –  Kasejovice 1:3 (0:2) 

Křimice –  Střížovice  2:0 (1:0) 

Losiná   –  Křimice  2:4 (1:2) 

Křimice  –  Lhota   1:4 (1:1) 

Zruč   –  Křimice  2:3 (2:2)      

       

     V tabulce:   T.J. Sokol Křimice 2.místo FLORBAL: „A“ (I.liga BLMF) 
Sokol Křimice   –  AC Pošta Strašice     3:3 
Sokol Křimice   –  IBK Mestarien          7:3 
Sokol Křimice   –  FBC Bory         2:2 
Sokol Křimice   –  Diablos         3:2 
Sokol Křimice   –  Red Dragons             2:3  
Sokol Křimice   –  FbC Crocod. Tlučná 8:1  

 

FLORBAL: „B“ (3.liga BLMF) 
Sokol Křimice   –  Šmejd 2002               2:7 
Sokol Křimice   –  FBC Critters             2:2 
Sokol Křimice   –  JG Lobogo                3:3 
Sokol Křimice   –  Cobra radnice           2:4 
Sokol Křimice   –  FBC Sek hole           2:2 
Sokol Křimice   –  Gang Med. Pú          1:6 

 

 

 

 

 

 

 

  

     V tabulce :     Florbal „A“  8.  místo 

     V tabulce :     Florbal „B“ 11. místo 

                   Florbal  

     Fotbal: muži 1.A třída 

Křimice  – Luby      2:4 (1:1) 

Žihle   –  Křimice   5:0 (2:0)  

Křimice –  Lhota    1:4 (0:2) 

Nýřany   –  Křimice   3:3 (1:2) PK 5:4 

Křimice  –  Ch. Újezd 0:3 (0:1) 

Žichovice  –  Křimice   1:1 (1:0) PK 5:4 
     

     V tabulce:   T.J. Sokol Křimice 12.místo 
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Plzeň - Evropské hlavní město kultury 

16. až 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj! 
 

     V sobotu 17. led-
na 2015 se po pěti 
letech příprav ofici-
álně otevře světu 
město Plzeň jako 
Evropské hlavní 
město kultury 2015. 
Hlavními aktéry za-
hájení projektu bu-
de samotná Pl-
zeň, její občané a 
návštěvníci. Pod 
taktovkou umělec-
kého ředitele Plzně 2015 Petra Formana,  sklada-
tele Marka Ivanoviče spolu s více než 150 umělci, 
akrobaty, herci a hudebníky se otevře celé město. 
     Cesta čtyř průvodů vyvrcholí na náměstí Re-
publiky rozezněním nových zvonů, největším vi-
deomappingem u nás a adrenalinovým kouskem 
švýcarského provazochodce Davida Dimitriho.  

     Celý zahajovací víkend od pátku do neděle bu-
d e  m ě s t o  ž í t 
v klubech, měst-
ských sadech, ná-
městích, divadlech 
i galeriích. Otevírání 
města se bude ode-
hrávat v průběhu tří 
dnů. 
 
 

lečná prezentace kři-
mických a schwarzho-
fensštích seniorů na 
plzeňským náměstí 
26.dubna 2015. jedná 
se o projekt „Květiny 
pro Plzeň“. V srdci 
města bude Bavorsko 
zdravit své sousedy ve 
městě a Plzeňském 
kraji a děkovat za pře-
shraniční spolupráci. 

     Ve středu 10.12. na-
vštívil předseda Spolku 
seniorů ze Schwarzho-
fenu Gerhard Wúrl se 
svojí skupinou nového 
křimického starostu 
Víta Mojžíše. Ten a 
místostarosta Vladimí-
rem Lobkowiczem a 
zástupce křimických 
seniorů Zdeňkem 
Fleišman provedli ně-
meckou návštěvu po 
areálu U Mže, kde naši 
senioři tráví své sportovní aktivity. Dále navštívi-
li zámek, kde vyslechli odborný výklad a poté po-
seděli v kanceláři pana starosty na UMO5.     
      Spolek seniorů Schwarzhofen (okres Schwan-
dorf) plánuje pro rok 2015 zintenzivnit již existu-
jící spolupráci v kulturní, sociální a společenské 
oblasti mezi seniory z Plzně-Křimic a seniory z 
městysu Schwarzhofen. 
      O detailech k česko-německé spolupráci 
se seniory. Budou zaměřeny na akci Plzeň hlav-
ní město kultury 2015, budou se diskutovat a bu-
dou konkretizovány v průběhu roku a vyvrchole-
ním Bavorských kulturních dní by měla být spo-

   Návštěva seniorů ze Schwarzofenu v Křimicích  
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předvede jako perfektní úředník. Ano, předved-
la…  
     Při zasedání ustavujícího zastupitelstva a vol-
bě starosty se konalo jen to, že tajemnice úřadu 
nebyla schopna připravit pro občany ani důstoj-
né podmínky. V zasedací místnosti nebylo zato-
peno, nebyly připravené židle pro občany, nebyly 
jmenovky na stole a v neposlední řadě nebyla ani 
v hodinu zahájení zasedání odemčena samotná 
zasedací místnost. Co nám (občanům) tím asi 
vzkazovala paní tajemnice? Co myslíte, občané? 
     Taktéž předání agendy tajemnice a jejího refe-
rátu „životní prostředí a doprava“ se konalo jaksi 
netradičním způsobem. Co nebylo skartováno 
či  jinak "ošetřeno", šup na hromadu a šup s tím 
do sklepa. Bude to mnoho zbytečné práce navíc 
pro celé současné zastupitelstvo, ale my se jí ne-
bojíme. 
     Proto děkuji panu Petru Otáskovi a pověřené 
(dnes již bývalé) tajemnici za jejich upřímná slo-
va, „že nejsou jako my“.  
  
                                                            Alena Vítovcová 

  „Nejsme ale jako oni“ ...  
Dokončení ze strany 2 
 

Strašidla na zámku a lampionový průvod v Křimicích 

     V sobotu 1. 11. se sešla všechna strašidla, malá 
i velká, v křimické sokolovně. Pod záštitou T. J. 
Sokol Křimice, která dala k dispozici sál pro 
rejdění všech možných masek, za zvuků hudby a 
moderování osvědčeným konferenciérem             
p. Zdeňkem Fleišmanem byla zahájena od 15 ho-
din diskotéka. Postupně probíhaly i různé dětské 
soutěže. Kolem 17,00 hodiny všichni opustili sál 
a venku se seřadili k průvodu s lampiony smě-
rem k zámku. V zámku průvod, který byl veden 
jezdkyní na koni paní Terezou Adamovskou, při-

v í t a l  h r a b ě 
Drácula a přítom-
né pozval do stra-
šidelného zámec-
kého sklepení. 
Zde byly k vidění 
nadpřirozené by-
tosti (čarodějnice, 
duch, Vřískot, 
Hejkal apod.) Na konci cesty sklepením si nejod-
vážnější mohli vytáhnout ze strašidelné truhly 
sladkou odměnu.                                                   
     Všichni účastníci si celou akci pochvalovali. 
Přestože lampionový průvod byl menšího rázu 
než ten každoroční velký, pořádaný naším úřa-
dem a z nepochopitelných důvodů minulým ve-

dením letos neu-
skutečněn, potě-
šil všechny bez 
rozdílu věku. Ce-
lé akce ze zúčast-
nilo cca přes 200 
lidí. 

Divadlo Jezírko je opět u nás  

     Divadelní společnost Jezírko vystoupilo po ně-
kolika letech opět v křimické Sokolovně. V sobotu 
15.11. kdo se chtěl odreagovat od všedních povin-
ností a přišel na představení, byl tu správně. A 
právě tato veselá komedie nesla název To jste tu 
správně! Děj pojednával o čtyřech ženách žijících 
v jednom bytě, které  toužily po mužích, ale každá 
jinak. Jedna sháněla model pro obraz, druhá vyu-
čovala hru na klavír, třetí pronajímala byt a ta 
čtvrtá prostě sháněla chlapa. O tom, že přišli 
všichni v jeden den na stejné místo a že došlo k 
nedorozumění bylo všem po hodině úplně jasné. 
Velký smích po celou dobu a dlouhý aplaus na 
konci představení dává jistotu, že divadlo Jezírko 
zde nebylo naposledy. 
    Václav Seifert  



  
   
    

Srdečně zveme všechny spoluobčany     
             na tradiční zpívání koled     

              24.12.2014 od 14.00  
do kostela sv. Panny Marie na Horničce 
       Texty koled budou k dispozici u vchodu   
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                            Pozvánky na kulturní akce   

          Plánované akce Křimických          Akce na  1. čtvrtletí  2015       spolků a organizací 

    1.  1. 13.40 Senioři : Tradiční novoroční vycházka         14.  2. 20.00  Sokol  : Dětský maškarní bál - Sokolovna 

  15.  1.   9.26 Senioři : Návštěva Západočeské  galerie       21. 2. 20.00  Sokol    : Maškarní bál dospěláků - Sokolovna  

  18.  1.   9.00    Sokol    : Turnaj ve stolním tenise        26.  2. 17.00  ÚMO    : Soutěž o nejlepší nakl. zelí - YORK   

  22.  1. 15.00    Senioři  : Společné posezení v zasedací        28.  3. 20.00  ÚMO     : Společenský ples ÚMO 5 Křimice  

       místnosti                                  Sokolovna 

  31.  1. 20.00    Sokol    : Zahrádkářský ples   - Sokolovna                                             

                                      ( údaje ke dni uzávěrky)  

              

             Každou středu od 09.00 do 11.00 v zasedací místnosti ÚMO se mohou senioři sejít na společné karetní hry !           

Název tisku:    KŘIMICE.INFO     Vydavatel:   Vít Mojžíš    

Periodicita:    Čtvrtletník     Registrace:     MK ČR E 21826   ( Ministerstvo  kultury  ČR ) 

Počet výtisků: 700      Tiskne:           TRIA v.o.s.                        www.tria.cz 

Kontakt redakce:  krimice.info@seznam.cz    Vít Mojžíš, Alena Vítovcová, Václav Seifert

   www.umo5.plzen.eu 

     www.krimice.info  

www.krimice-forum.net  
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Tradiční zpívání koled 

        Mikulášská zábava  

    Klubu seniorů Křimice  

     Dne 4. 12. uspo-
řádali členové Klubu 
seniorů Křimice svo-
ji tradiční Mikuláš-
skou zábavu. Pose-
zení, které se konalo 
v salonku hotelu 
York od 15,00 hod., 
doprovázel mluveným slovem p. Zdeněk Fleiš-
man. K náladě, tanci, poslechu a i pro zazpívání 
byla pozvána velmi oblíbená skupina Bobelin. 
Přestože plánovaný konec měl být kolem 17,00 
hod., zábava se protáhla až do 18,00 hod. a 
téměř nikomu se stejně ještě nechtělo domů.  

             Čerti ve školce  

   V pátek 5.12.2014 se konal 
v jednotlivých třídách naší 
MŠ tradiční  ČERTÍ DEN 
     Přišla dlouho očekávaná 
návštěva nebeská a pekelná, 
ale vzhledem k množství 
malých čertíků a andílků se 

nikdo nemusel 
bát. U převáž-
ně hodných 
dětiček  nebylo 
třeba slziček. 



Dnes přinášíme další soutěžní křížovku, jejíž tajenkou je aktuální 

událost a období.  

                                            Tři vylosovaní výherci opět obdrží tělové mléko GARNIER od parfumerie Lady Korál. 

                                     Výherci minulé  luštitelské soutěže se stali:   Marie Turnwaldová,  Jan Šůcha,  Jana Mernová 

              Výhry je možno si vyzvednout přímo na úřadě ÚMO Plzeň 5 - Křimice 

Křížovka pro volnou chvíli 

Zde můžete napsat svoje připomínky a návrhy týkající se života v obci či návrhy co byste 
přivítali v dalších číslech zpravodaje, případně znění tajenky z křížovky na této straně Jméno 

Adresa 

Anketa aneb i Váš názor je důležitý ! 

     Uvítali byste příští vánoční stromek na Zámeckém náměstí      - stálý   

Dovolujeme si Vás požádat o chvilku k pozornému přečtení následujících otázek naší malé ankety a k zaškrtnutí Vaší volby. Vaše názory jsou pro nás 
velice důležité a všechny odpovědi využijeme ke zkvalitnění naší další činnosti pro Vás a další práci v obci. Vyplnění samotné ankety či napsání 
připomínek je anonymní, není nutné psát jméno a adresu. V případě, že se chcete zúčastnit  luštitelské soutěže je jméno a adresu nutné napsat. Tento 
lístek je možné zaslat naskenovaný elektronicky na redakční e-mail   krimice.info@seznam.cz   případně přímo využít schránky umístěné na úřadě. 

NE 

     Uvítali byste příští vánoční stromek v areálu „U Mže“                - řezaný    

     Uvítali byste příští vánoční stromek na stejném místě u Pošty - řezaný    
ANO 

ANO 

ANO 

NE 

NE 


