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Vážení křimičtí
spoluobčané,
dovolte mi, abych
vám popřál vše dobré
v novém roce. Počasí
je velmi nevyrovnané
a ze sněhové kalamity jsme na pár dní
oblékli pouze trička.
A nyní naopak odoláváme velmi silným
větrům, které každoročně signalizují pozvolný příchod jara. Co se týče letošní zimní
údržby, je mojí povinností se vám všem
omluvit. Shodou několika nepředvídatelných náhod jsme byli několik dní jak bezzubí. Pracovníci úklidové čety v tuto inkriminovanou dobu byli navíc jeden na dovolené
a druhý byl nečekaně hospitalizovaný
v nemocnici. Poslední zaměstnanec se snažil
projet v hlubokém sněhu traktůrkem
s radlicí chodníky, ale i když měl na kolech
řetězy, sněhová královna byla mocnější….
A tak zůstal sám s jedním hrablem v ruce na
celé Křimice.

Nyní je ale březen a mnozí z nás již pokukují po svých zahrádkách. Myslete na to, že
kácení a ořezávání velkých stromů je dovoleno pouze do konce tohoto měsíce. Opět rádi
zdarma pomůžeme především starším občanům s odvozem odřezků dřevin a bioodpadu
z vašich zahrad. A tak neváhejte kontaktovat
náš úřad.
Co se týče investic v obci, na konci měsíce
by realizační firma měla předat stavbu kolejové cesty mezi sokolovnou a radčickým
mostem a na začátku června by se měla oficiálně otevřít I. část relaxační zóny „Pláže“.
V plánu je několikadenní dřevařské sympozium, kde by dřevosochaři
vyrobili
z pokácených stromů dřevěné prvky, které
by tento areál zdobily.
Je též připraven a naplánován bohatý
program Křimického kulturního léta, kde se
nejvíce těším na koncert Petry Janů
v Lobkowiczkém zámeckém parku.
Milí sousedé, těším se na společné setkání
při sportovních, kulturních a společenských
akcích v našich krásných Křimicích.

Vít Mojžíš, starosta

TENTO ZPRAVODAJ JE
DISTRIBUOVÁN BEZPLATNĚ
DÍKY POMOCI A OCHOTĚ
KLUBU SENIORŮ

Radčičtí chtějí jezdit i nadále přes Křimice?
V sedmém plzeňském obvodě proběhlo
9. března referendum o výstavbě nebo nevýstavbě sjezdu z takzvaného Západního okruhu. Necelá polovina voličů přišla volit a těsná většina dala svůj hlas pro zrušení již stavebně povolenému sjezdu. Chápu obyvatele,
kteří mají své nemovitosti v blízkém okolí
tohoto plánovaného sjezdu. Avšak nechápu
ostatní, kteří by přišli o možnost rychlejšího
a ekonomičtějšího přemístění ke kruhové
křižovatce u Globusu nebo na Vinice a dále k
Fakultní nemocnici. Přišli by též o rychlejší
příjezd všech záchranných složek do obce.
No nic, to je anabáze obyvatel Radčic.
Ale co na to Plzeňáci? Každý odklon ze
Studentské nebo Karlovarské ulice je a bude
jen a jen přínosem. Nemělo se udělat refe-

rendum pro všechny plzeňské občany? Případně se mělo hledat jiné, jednodušší
a praktičtější umístění tohoto sjezdu
do Radčic. Ale povolení je vydáno takto a
stavět se bude.
A co vy Křimičáci? Uvítali byste, aby radčičtí motoristé sjížděli ze Západního okruhu
přímo v Radčicích a ne v Křimicích?

Vít Mojžíš

Události a dění v obci .
Koncert a mše v zámecké kapli
Předvánoční koncert České mše vánoční v podání pěveckých sólistů plzeňského divadla J.K.Tyla se uskutečnil v zámecké kapli Povýšení Svatého Kříže v pátek 21. prosince.
Na druhý den byla ve stejné kapli sloužena předvánoční
mše svatá za účasti křimického kněze p. Igora Bibka, které-

Zpívání koled na Horničce
Kostel na Horničce rodiny Lobkowiczů se zcela zaplnil
na Štědrý den ve 14:00 při tradičním zpívání koled. Lidé
přicházeli nejen z Křimic, ale i ze sousedních Vejprnic, Vochova a Radčic. U vchodu dostali všichni texty písní koled
a čokoládový penízek pro štěstí.
Po zahájení a přivítání starostou obce panem Vítem Mojžíšem požehnal všem farář p. Igor Bibko. Poté následovalo
několik vánočních písní v podání sólistů plzeňského divadla
J.K.Tyla v čele s paní Stáňou Topinkovou, která celou
akci uváděla. Závěrem si všichni zazpívali tradiční české
lidové koledy.
Po skončení akce si mnozí před kostelem stačili ještě popovídat u teplého svařeného vína a zájemci si odnesli Betlémské světlo do svých domovů. Poděkování patří nejen
majiteli kostela za umožnění této akce, ale i členům kulturní komise MO5 za její přípravu.

Vít Mojžíš

ho doprovázela na varhany paní Elisabeth Lobkowiczová.
Součástí obou akcí byla výstava obrazů s vánoční tématikou
od dětí z výtvarného kroužku Skřítek při Střední soukromé
umělecko-průmyslové školy Zámeček.

Vít Mojžíš

Události a dění v obciaa
Novoroční pochod 2019
První křimickou akcí v roce je Novoroční pochod pořádaný Klubem seniorů. Letos se startovalo ve 14:00 z Radčic od domu na křižovatce V Radčicích a Ke Kyjovu. Zde si
přítomní turisté popřáli šťastný nový rok a vyrazili směr
kyjovská kaplička, kde se tradičně všichni zvěčnili ve fotoaparátu pana Ludvíka Hladíka. Letos na fotce napočítáte
třicet pět účastníků tohoto pochodu.
Pokračovalo se dále po nové cyklostezce mezi Radčicemi a Malesicemi. Tam bylo možné nahlédnout do místního
kostela. Pak už následovala turistická cesta kolem řeky
Mže směrem do Křimic. Byla po dešti dosti zabahněná, ale
nikomu to nevadilo. Cestou bylo k vidění mnoho stromů
ohlodaných od místních bobrů. Cíl pochodu byl v Křimicích u restaurace „U Mže“. Zde si každý, kdo nejel dále autem, připil na šťastný nový rok sladkou griotkou. Poté už
nikomu zima nebyla.

Vít Mojžíš

Tříkrálová sbírka v Křimicích
Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci
pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve
spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými
organizacemi.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a
díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům se ji podařilo uspořádat už posedmnácté. A tak tři králové přišli i
do Křimic. Navštívili zdejší školy a zavítali i na místní úřad.
Sestry ze Salesianského střediska z Křimické zahrály a zazpívaly koledu a paní Mašlová požehnala práci úředníkům a
všem posvěcenou křídou vypsala iniciály všech králů
K+M+B na obruby dveří. Odměnou jim byl finanční příspěvek na charitu.
V roce 2018 se v celé republice vybralo 114 milionů korun, z toho plzeňská Městská charita vybrala 721.000,- Kč.
Z celkového výtěžku se 65 % vrací Charitě, která koledování
v regionu zaštítila, 15 % využívá na své projekty diecézní
Charita, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí,

5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.

Spolek Vochomůrky nabízí aktivity pro rodiče s dětmi
Nově zapsaný spolek Vochomůrky, který má sídlo ve Vochově, se
zaměřuje převážně na práci rodičů
s malými dětmi od 2 do 5 let.
Protože takový spolek v Křimicích nemáme, došlo k dohodě s
úřadem městského obvodu a ten
poskytl společenskou místnost k
aktivitám těchto předškolních a
předškolkových dítek.
Rodiče se svými dětmi se schází pravidelně každý čtvrtek od 9 do 11 hodin ve 2. patře budovy úřadu. Další aktivity tohoto spolku budou probíhat v křimické sokolovně během víkendů. O všech plánovaných akcích budete včas informováni na webu Křimic nebo přímo na stránkách www.vochomurky.cz.

Vít Mojžíš

Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Cyklostezka spojí Křimice s Malesicemi
Městský obvod Plzeň 5 – Křimice nechal v roce 2017
zpracovat studii budoucí cyklostezky mezi Křimicemi a
Malesicemi. Dokumentace se předala ekonomickému náměstkovi primátora, který vyčlenil finanční prostředky pro
zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu
povolení v roce 2019.
Koncem ledna letošního roku proběhla první pracovní
porada mezi projektantem, zástupci Povodí Vltavy, Odboru

životního prostředí, Správy statku, starostou Malesic a Křimic. Stezka lemující řeku Mži dlouhá 1,5km a široká 3m
byla navržena z asfaltového betonu s tím, že bude vyhovovat zátěži zemědělské techniky.
Vjezd motorovým vozidlům bude možné nadále jen na
zvláštní povolení. Pokud vše dobře dopadne, mohlo by se
stavět v roce 2020.

Vít Mojžíš

Události a dění v obci .
Křimické vepřové hody a masopust v Radčicích
Již třetím rokem se spojují společenské akce dvou sousedních obcí. V Křimicích začnou dopoledne vepřové hody
a odpoledne v Radčicích pokračuje masopustní program. V
soboru 2. února se na nádvoří křimické sokolovny scházeli
již půl hodiny před akcí nejen místní občané. V 10:00 zde
začaly křimické vepřové hody s ukázkou domácí zabijačky.
Práci pernareckých řezníků komentoval spíkr Zdeněk
Fleišman starší.
Někteří diváci, hlavně ti nejmenší, viděli poprvé, jak se
vlastně z prasete vyrábějí voňavé pochutiny. V ukázce letos
bylo viděno bourání masa a výroba jitrnic a jelítek, které
mohli přítomní na konci vepřových hodů zdarma ochutnat.
K prodeji bylo ve stánku nabízeno spousta vepřových pokrmů, které z pultu rychle mizely. Příchozí tvořili neustálou

frontu, ale čekání jim zpříjemňovalo doprovodné muzikantské duo harmonikáře s vozembouchem.
Starosta obce Vít Mojžíš rozdával masopustní čerstvé
koblihy (a to nebylo před volbami:-) a místní restaurace
nabízela v pivním stánku Velikonoční speciál.
Povedená jarní akce pokračovala ve 14:00 v Radčicích,
kam dorazili i křimičtí občané. Kdo měl masky, byl odvezen
koňským povozem. V Radčicích začal masopust tradičně
pohádkou, dále průvodem masek obcí a večer pokračoval
taneční zábavou.

Vít Mojžíš

Události a dění v obci hh
Křimický Zelmistr 2019
Tradiční soutěž o nejlépe naložené kysané zelí proběhla
v restauraci Saracena v pátek 25. ledna. Poprvé byla soutěž
zpřístupněna i veřejnosti, pro kterou byla přichystána
ochutnávka mnoha kulinářských produktů, jak jinak než ze
zelí. Mohli jste ochutnat polévku zelňačku, guláš segedín,
zelné štrůdly, závitky nebo placky. Místní majitelé zeláren
nabízeli k ochutnání i zelné míchané saláty.
Odborná a laická porota letos hodnotila ze 14 soutěžních
vzorků. Jako vždy se posuzoval vzhled, vůně (či zápach) a
chuť kysaného zelí. A jak to letos dopadlo?
Na třetím místě se umístil vítěz minulého ročníku Pavel
Denk, na druhém místě byly se stejným počtem bodů pánové Vladimír Elias a Bronislav Forejt a křimickým Zelmistrem se stala Anna Dobrá. Všichni dostali medaile, diplomy
a věcné ceny. Starosta obce předal vítězce originální pohár
vyrobený pouze pro tuto soutěž moderní technologií 3D tiskárnou. Po celou dobu soutěže hrála k poslechu a tanci
country kapela Soumrak a přítomní odcházeli až v pozdních
nočních hodinách.

Vít Mojžíš

Dětský karneval v sokolovně
Dětský karneval pořádaný křimickým Sokolem oddílem
všestrannosti proběhl v sobotu 2. února. Ve tři hodiny odpoledne se zcela zaplnil dětmi a rodiči nejen velký sál, ale i
přísálí sokolovny. Po zahájení moderátorem Zdeňkem
Fleišmanem proběhla promenáda masek, a že jich letos bylo. Hemžilo se to tam mnoha piráty, kostlivci, broučky,
policisty a dalšími zvířátky. Nejvíce bylo ale vidět krásných
princezen.
Letos byl karneval doplněn vystoupením tancohrátky
s Culinkou, která je především u předškoláků naprostým
hitem. Děcka většinu písniček znala a tak se s radostí

do programu rychle zapojila.
Poté karneval pokračoval diskotékou s DJ Péťou a ke
konci proběhla i dětská tombola. Mnoho rodičů koupilo
dětem zde nabízenou cukrovou vatu a tak všichni mohli po
dvou hodinách odcházet spokojeni.

Vít Mojžíš

Události a dění v obci .
Rekonstrukce v sokolovně

Maškarní rej seniorů

Sokol Křimice získal v roce 2018 od Magistrátu města
Plzně Odboru sportu dotaci ve výši 500.000,- Kč na investiční akce. Křimická jednota využila dotaci v plné výši a investovala do výměny zastaralých plynových kotlů, na snížení stropů, nové elektroinstalace a ekonomického LED
osvětlení v přísálí, vestibulu a restauraci. Dále Sokolové
vyměnili vchodové dveře a další čtyři trojkřídlá okna.

Ve čtvrtek 21. února přicházela do hotelu York všelijaká
individua. Pořádal se tam totiž pravidelný Maškarní rej seniorů. Čarodějnice, vodníky, čertíky, námořníky, kuchařky
a další pohádkové převleky představili zdejší senioři.
Ani vyšší věk nezastavil a neoslabil tyto návštěvníky po
touze se bavit, smát se a tančit. Každoročně nesměla chybět
ani vtipná scénka, kterou si pětice seniorů secvičila úplně
sama. V humorném básnickém podání byl představen každodenní program zdejších seniorů. Celý maškarní rej moderovala předsedkyně Klubu paní Eliška Hladíková.

Vít Mojžíš

Vít Mojžíš

Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice

Zahrádkářský ples

Informace ze zasedání
zastupitelstva dne 6.2.2019

První ples dospělých v letošním roce v křimické sokolovně patřil radčickému Svazu zahrádkářů. V sobotu 9. února
se přišlo na ples pobavit nejen mnoho příznivců květin a
zeleniny, ale hlavně příznivců tance. O půlnoci si šťastní
výherci odnášeli mnoho darů z bohaté tomboly a zábava
pokračovala až do dvou hodin ranních.

Schválení
Rozpočtové změny na investiční akce:
- Vyklizení pivovarských sklepů v areálu U Mže 35.000
- Pěší stezka podél ramene řeky Mže 200.000
- Pomník obětem komunismu 70.000
- Odpočinkové místo „Pláž“ 74.000

Vít Mojžíš

Bezplatné využívání obecního mikrobusu pro místní školy
a spolky.
Výkup pozemků od soukromých osob pod místními komunikacemi.
Zamítnutí
Žádost paní Ostrolucké k odkupu pozemku na Brůdku

Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice
Ztráty a nálezy v Křimicích

Volby do Europarlamentu

Množí se případy, kdy občané přinášejí na úřad nalezené Volby do Evropského parlamentu proběhnou na území ČR
- v pátek dne 24. května od 14.00 do 22.00 hodin,
věci na ulici, ať už se jedná o klíče od bytu, od auta, peně- v sobotu dne 25. května od 8.00 do 14.00 hodin
ženku či doklady. Pokud je to možné, kontaktujeme majitele, ale to se bohužel stává zřídka.
Voličem je
Většina nalezených věcí zde zůstává. Proto bychom chtěli
- občan ČR, který alespoň 25.5.2019 dosáhne věku 18 let,
apelovat na občany, pokud u nich dojde ke ztrátě, aby se
- občan jiného členského státu EU, který alespoň 25.5.2019
dosáhne věku 18 let a je nejméně od 10.4.2019 přihlášen k
informovali také na místním úřadě. Možná zrovna vaše klítrvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
če leží u nás.

Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimicegb
Černá skládka po letech zlikvidována
V roce 2016 upozornil Městskou policii starosta obce na
černou skládku, která se nacházela za skladovací firmou
Amesbury, na bývalé vlakové vlečce. Odpad byl na několika místech a byl od bezdomovců, zahrádkářů a ostatních
nepořádníků, kteří dokonce do těchto míst odváželi odpad
i automobily. Městská policie vše prozkoumala a oficiálně
požádala městskou úklidovou firmu Čistou Plzeň o vyřešení této černé skládky.

Po několika urgencích starostou obce byla po roce a půl
první část skládky zlikvidována a místo zajištěno lesnickým oplocením. Druhou část si vzala za své obec a vlastní
silou úklidové čety vyčistila vše v březnu letošního roku.
Tímto děkujeme Tondovi, Slávovi a Hanzovi za vykonání
této nevděčné práce po slušně řečeno, „nepořádných“ spoluobčanech.

Vít Mojžíš

Nebezpečné výhledy v křimických křižovatkách
Řidiči, máte občas problém vjet v Křimicích do křižovatky, aniž by vás neohrozil rozjetý motorista? Tak věřte,
že i nám se to velmi často stává. Křižovatku Kozolupskou x
Prvomájovou jsme řešili minulý rok chodníkovou úpravou
a vyblokováním jednoho parkovacího místa.
Letos řešíme křižovatku Květinovou x Chebskou, kde
nám parkovala auto přímo v křižovatce. Toto jsme vyřešili
betonovými květináči. Ale pokud za nimi zastaví dodávka
či kamión, máme problémy s bezpečnými výhledy opět.
Tuto problematiku jsme řešili se správcem silnice SÚS i se
správcem chodníků SVS a nyní očekáváme od nich řešení.
V diskuzi se nejvíce nabízelo dopravní značení omezující
parkování právě těmto vysokým automobilům.

Vít Mojžíš

Události a dění v obci .
Popadané stromy a lidé bez elektřiny
Z neděle 10.3. na pondělí 11.3. se přes Křimice přehnal
velmi silný vítr, který vyvracel zdravé stromy a dopravní
značky. Jednalo se převážně o jehličnany. Velký smrk padl
v ulici Ztracená, kde strom zatarasil chodník za kioskem s
pizzou. Další větší škody napáchal tento živel pod sokolovnou u místa nově budovaného areálu „Pláž“. Zde několik

vyvrácených stromů padlo do vysokého vedení, kde přetrhaly vodicí ocelové lano a poničily sloup vedení.
Lidé v přilehlé Plzeňské ulici byli bez elektřiny více než
dvanáct hodin. Zaměstnanci ČEZu likvidovali škodní událost několik hodin.

Vít Mojžíš

Z naší kroniky - od historie po současnost
Konec II. světové války, doba poválečná
V předposledním čísle Křimice INFO jsme napsali pojednání o době okupace a konci války. Dnešní pokračování
je o příjezdu americké armády a o poválečném období
v Křimicích.
Do Křimic přijeli američtí vojáci 6. května 1945 dopoledne. První vojáci byli dobrovolníci, měli jako označení na
rukávech vyšitou hlavu indiána. Za nimi přijela 16. tanková
divize 3. armády USA, které velel generál G. S. Patton, a
následovně ji vystřídala divize č. 8. Američtí vojáci zlikvidovali německou protileteckou baterii Na Horničce, k večeru
se utábořili na poli před Křimicemi poblíž starého hřiště
(dnes za místní mateřskou školou směrem na Vochov). Zde
si postavili stany. Kozolupská ulice a náves byli plné tanků
a vojenských vozidel. Někteří vojáci se ubytovali v domech
občanů, kteří měli trochu místa a volné postele, např. ve
statku u Ženíšků, u Šilerů, u Kaufnerů (dnes Rábovi)
a u Fáků. Lidé je hostili tím nejlepším, co doma při bídném
válečném hospodářství našli. Vojáci na oplátku rozdávali
čokoládu, cigarety, kakao nebo konzervy s burákovou
pomazánkou.
Některé jednotky brzy odjely směrem na Plzeň a říkalo
se, že jedou válčit na východ s Japonci. Někteří vojáci zde
zůstali nějaký čas v obci. Těsně před koncem války havarovalo u Křimic americké vojenské letadlo, jehož posádka havárii nepřežila. Těmto padlým letcům postavili občané památník na Křimickém náměstí. Koncem května se také vraceli z koncentračních táborů občané věznění v době okupace. Byli vyhublí, nemocní a zubožení od zacházení ze strany
gestapáků a strážných.
Občané Křimic se hned po válce zapojili do obnovy v obci
a mnozí pomáhali uklízet trosky po náletech na Škodovku.
Nějaký čas trvalo, než se obnovila výroba v továrnách, než
se zlepšilo zásobování potravinami a denními potřebami.
Potraviny byly na příděl podle potravinových lístků až do
roku 1953. Prvním poválečným starostou byl zvolen p. Josef Šlajs, který se jako jeden z prvních vrátil z koncentráku.
Někteří občané po válce odešli bydlet do sousedních obcí
např. do Kozolup a Města Touškova, někteří osidlovali
vzdálenější pohraničí. Na oplátku do obce přišli i zahraniční
dělníci, kteří v naší republice pomáhali s obnovou průmyslu
a zemědělství. Pro zajímavost můžeme vzpomenout příchod p. Mianiho – Itala, který se tu seznámil se svojí budoucí manželkou pí Annou Šmídovou. Po několika letech se

opět vrátili do Itálie, kde žili do současnosti. Díky jejímu
nostalgickému vztahu k rodné obci odkázala Křimicím peněžitý dar, který byl použit na nákup mikrobusu a částečně
na pomůcky pro ZŠ.

Foto na památku
S největší pravděpodobností pí Miani, rozená Šmídová

Na dvoře ve statku U Ženíšků
Po roce 1948, kdy do vlády nastoupili komunisté, se změnili majetkové poměry a sociální vztahy
v celé republice. Po prvním velkém
znárodnění v r. 1946 bylo další znárodňování a vyvlastňování i v naší
obci uskutečněno po roce 1948.
Ale o tom až příště
Podle záznamů v kronikách
a vzpomínek pamětníků
zapsali kronikáři

Marie Fáková a Pavel Novotný

Sport a volný časss
Křimičtí kynologové mají nové vedení
Výroční členská schůze Základní kynologické organizace
v Křimicích proběhla 2. února. Proběhla též volba výboru,
kde předsedu organizace obhájil pan Václav Vůcha. Tomu
přítomný starosta obce Vít Mojžíš předal putovní pohár pro
závody, které místní pejskaři organizují a zároveň dostali
i křimickou vlajku.
Do výkonného výboru byli zvoleni Pavla Hejtmánková,
Josef Kavalír, Jana Šlesingerová, Barbora Eichlerová a Michal Štípek. V revizní komisi je Stanislav Mastný, Petr Kohout a Vratislav Netrval.

Vít Mojžíš

Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimicegb
Setkání s jubilanty
Tradiční setkání jubilantů se starostou a zastupiteli obce se uskutečnilo ve středu 13. února v zasedací místnosti
na městském úřadu v Křimicích. Starosta obce Vít Mojžíš
si s každým oslavencem přiťukl skleničkou a všem popřál
mnoho zdaru do dalších let doma v Křimicích. Zástupce
Klubu seniorů pan Zdeněk Fleišman poinformoval přítomné o jejich bohaté činnosti a vybídl je, ať se těchto akcí
účastní i dnešní oslavenci. Poté se jubilanti vzájemně
představili a povyprávěli o svém bohatém životě nejen
v Křimicích.
Tentokrát se setkání zúčastnily paní Cimrmanová, Korbelová, Ličmanová, Ryplová, Řežábková, Štekrová a paní
Uhlová. Pánskou společnost tvořil pan Elias, Jedlička, Nemeš, páni Jaroslav a Jiří Samuelovi, pan Šváb a Vladimír
Tolar.
Závěrem jako vždy byly promítány krátké reportáže

z obce. Při odchodu byly všem přítomným předány dárky,
které připravil Klub seniorů.

Lenka Stulíková

Sport a volný čas
Předvánoční badmintonový turnaj
Křimický sokol pořádal v sobotu 15. prosince tradiční
předvánoční turnaj v badmintonu ve čtyřhře. Letos se sešlo deset dvojic, které se rozdělily na dvě základní skupiny. Systémem každý s každým dále postoupilo osm dvojic
do vyřazovacích soubojů.
Z vyřazených dvojic vzešlo malé finále o 5.místo, kde
vyhrála dvojice Langmajer – Petrmichl nad dvojicí Legátová – Šmíd. Ve finálové skupině play-off porazili Šůcha –
Pokorný dvojici Jedlička – Kubíček 2:1 a tak získali bronzové medaile.
Ve finále se střetli favorizovaní Kovačičové s dvojicí
Stáník – Hedervari. Po velké bitvě poprvé v historii tohoto
křimického turnaje odchází Kovačičové poraženi a titul
získali Michal Stáník a Ludvík Hedervari. Nejúspěšnější

borci získali z rukou starosty obce a sokola Víta Mojžíše
medaile, diplomy, věcné ceny a vítězové i putovní poháry.

Vít Mojžíš

Turnaj ve stolním tenise má nového vítěze
Turnaj ve stolním tenise pořádali zdejší sokolové
v neděli 13. ledna. Byl to již osmý ročník a sešlo se šestnáct borců nejen z Křimic. Hrálo se na čtyřech stolech ve
čtyřech skupinách. První dva hráči ze skupiny poustoupili
do vyřazovací hlavní soutěže a zbylí dva hráči spadli do
soutěže útěchy. V této části si nejlépe vedl Zdeněk Zadák
z Malesic, získal diplom a deváté místo v turnaji.
Ve finálové skupině vyřadil Staník Volína, Štefl Čáslavu, Poucha Mojžíše a Váchal Hiršla. V semifinále porazil

Štefl Staníka a Poucha Hiršla. Na třetím místě skončil
Alois Hiršl, když porazil Josefa Štefla. Ve velkém finále
nakonec zvítězila větší zkušenost staršího hráče a novým
vítězem tohoto turnaje se stal Václav Poucha ze Stříbra,
když porazil Michala Staníka.
Tímto se přerušila dlouhá linie vítězství křimického
hráče Petra Hofmana, který den před tím onemocněl a
turnaje se nezúčastnil.

Vít Mojžíš

Fotbal – sezona 2018/2019 Muži I.B třída
Rozpis domácích zápasů
31. 3. 2019 16:30

TJ Sokol Křimice - TJ Keramika Chlumčany

14. 4. 2019 17:00

TJ Sokol Křimice - TJ Sokol Měčín

28. 4. 2019 17:00

TJ Sokol Křimice - TJ Sokol Kasejovice

12. 5. 2019 17:00

TJ Sokol Křimice - TJ Svatobor Hrádek

26. 5. 2019 17:00

TJ Sokol Křimice - TJ Přeštice

16. 6. 2019 17:00

TJ Sokol Křimice - TJ Chotěšov

Události v ZŠ a SŠdd
Autoopravář Junior 2019 je z křimické školy
11. března 2019 proběhlo na SPŠ dopravní Plzeň – Křimice krajské kolo soutěže AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR 2019,
kategorie Automechanik. Přítomni byli zástupci Krajského
úřadu Plzeňského kraje Mgr. Petr Dušek, Jaroslav Sokol a
Mgr. Ludmila Novotná.
Soutěže se zúčastnilo 6 týmů ze SŠ Kralovice, SŠ Rokycany, SOŠ a SOU Sušice, SPŠ Klatovy, SOŠ a SOU Horšovský
Týn a domácí tým SPŠD Plzeň. Výsledky soutěže byly pro
SPŠD Plzeň velmi pozitivní. První a druhé místo obsadili
právě žáci této školy – 1. místo Bohatý Pavel, 2. místo
Fait Lukáš, na třetím místě se umístil žák SPŠ Klatovy
Poslík David.
Supervizorem celé soutěže byl Jan Šmucler. Do
celostátního kola dle pravidel postupují Bohatý Pavel
a Poslík David.

Alena Vítovcová

Břichomluvec v křimické ZŠ

Den mexické kuchyně na ZŠ

Ve středu 13. února 2019 navštívil OP ZŠ Křimice známý břichomluvec, moderátor a kouzelník Zdeněk Polach.
Vzal s sebou také malého Matýska a zvířecího kamaráda
papouška. Část představení proběhla i v anglickém jazyce.
Dětem se vystoupení moc líbilo a všichni se smáli jako
smajlíci od ucha k uchu.

Na OP ZŠ Křimice se žáci rozhodli, že v Den mexické
kuchyně nezůstanou pozadu, a děti z 3. – 5. ročníku se pustili do vaření a připravili některé mexické dobroty.
Všichni se seznamovali s Mexikem a mexickou kulturou.
Na závěr vytvořili krásné obrázky a koláže mexických
tradic.

Ivana Kaslová

Ivana Kaslová

Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce

www.umo5.plzen.eu
www.krimice.info
Uzávěrka a vydání příštího zpravodaje
KŘIMICE.INFO
Uzávěrka

31.5.2019

Roznos

7.6.2019

Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce

Termíny veřejného
zasedání zastupitelstva
MO Plzeň 5 - Křimice
v roce 2019

Název tisku: KŘIMICE.INFO

Počet výtisků: 850

Vydavatel:

Tiskne:

MO Plzeň 5 - Křimice

Periodicita: Čtvrtletník
Registrace:

MK ČR E 21826

Plzeňská knihvazba s.r.o.
www.plzenska-knihvazba.cz

Kontakt redakce: krimice.info@seznam.cz

17. 4. 2019
12. 6. 2019,
11. 9. 2019
27. 11. 2019
od 17.30 hodin
v zasedací místnosti
ÚMO Plzeň 5 - Křimice

Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce

Události a dění v obci hh
Podpora ochrany práv a svobod
Křimická radnice již
čtvrtým rokem podpořila
akci vyvěšením tibetské
vlajky 10. března, v
den výročí Tibetského
národního povstání proti
čínské okupaci. V letošním roce uplynulo již 60
let od tohoto protestu.
Vnímáme to jako celosvětový symbol ochrany
práv a svobod a nemůžeme si myslet, že se u nás
nic podobného stát nemůže.
Sounáležitost s Tibetem v letošním roce projevilo 46 radnic v Plzeňském kraji.

