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Vážení křimičtí 
   spoluobčané, 

 
 
 
    

      právě se nám kalen-
dářní rok přehoupl do 
letních měsíců a mnozí 
z Vás využijí tohoto krás-
ného počasí a dlouhých 
dnů na rekreaci a odpo-
činek v době zaslouže-
ných dovolených či prázdnin. Všem Vám 
přeji hlavně pohodu a klid s rodinou nebo 
kamarády a při cestách vždy šťastný návrat. 
Ať se Vám vyhýbají úpaly, zranění  
i klíšťata. Vypněte „motory“ a nemyslete na 
malichernosti doma, v práci či ve škole.  
     Myslím si, že i v Křimicích se dá odpočí-
vat na mnohých místech nebo se toulat 
po polních cestách. Máme zde již mnoho 
sportovního vyžití, romantických odpočin-
kových míst u řeky Mže, ale i restaurací, 
kam si můžete zajít jen tak na sklenku něče-
ho lahodného. 
     Městský obvod pro vás připravil opět bo-
hatý letní kulturní program, který nám již 
běží od června. O prázdninách nás čekají 
hlavně venkovní akce pod širým nebem a to 
zejména filmová představení v zámeckém 

parku, několik koncertů v areálu U Mže  
a v Sokolovně. Tady bych požádal naše spo-
luobčany o benevolenci k hlasitější produkci 
do nočních hodin. Čtyři koncerty v roce se 
dají přece vydržet. I já se těším na jeden 
z nich a to je společné vystoupení Báry Basi-
kové se známým plzeňským pěveckým sbo-
rem Andílci v zámeckém parku.  
     A kdo ještě nenavštívil nový relaxační 
areál Pláž, tak vřele doporučuji. Přece si sta-
čí vzít jen knížku nebo si jen tak lehnout a 
poslouchat zpěv ptáků. Aktivnější si mohou 
zahrát discgolf s létajícím talířem a pak si 
společně na ohništi upéct buřta. Pro děti je 
tu největší pískoviště v Plzni. 
     Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
úředníkům, zastupitelům, členům kulturní 
komise a členům křimických spolků, kteří se 
aktivně podíleli na přípravách všech spor-
tovně-kulturních akcí. Rodině Lobkowicz 
nejen za každodenní otevření zámeckého 
parku pro veřejnost, ale i za poskytnutí to-
hoto romantického místa pro společenské 
akce. V dnešní uspěchané době je toto vel-
kou vzácností a proto všem ještě jednou dě-
kuji.  
      Pohodové léto přeje všem  
 

Vít Mojžíš, starosta 

     K datu 1. června 2019 byla vyhotovena 
analýza počtu trvalých obyvatel našeho ob-
vodu. V Křimicích „nepatrně“ vládnou ženy 
(1116 osob) nad muži (1068 osob).  
     Jednoduchým součtem docházíme k cel-
kovému  počtu 2184 obyvatel Křimic, při-
čemž průměrný roční přírůstek je za posled-
ních 12 měsíců 18 osob. Taktéž 
v předchozích letech počet obyvatel stoupal. 
     Jak je jistě zřejmé z dění v obci i naplně-
nosti tříd v MŠ a ZŠ, Křimice jsou „mladým 
obvodem“, kde žije 511 dětí do 18 let. V pro-
duktivním věku od 19 do 60 let u nás žije 
1252 osob. Občanů ve věku nad šedesát je 
v Křimicích 421 osob.  
     Podíváme-li se na mapu Křimic, náš ob-
vod je rozdělen na dvě pomyslné části – sa-
motné Křimice a Brůdek, který byl dříve spí-
še zahrádkářskou kolonií. Nyní zde na Brůd-

ku žije 172 našich obyvatel. Z Křimických 
ulic jsou nejvíce obydleny Žitná (449 osob)  
a Prvomájová (448 osob). Nejméně občanů 
žije v ulici Vrbová a K Rozvodně  
(vždy 5 osob). 
     V porovnání s ostatními tzv. malými 
městskými obvody, tedy okrajovými, jsme 
v počtu obyvatel na prvním místě.  

Lenka Stulíková 
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Obyvatelé Křimic z pohledu statistiky 

Název obvodu 
Počet  

obyvatel 

        MO Plzeň 5 - Křimice 2 184 

        MO Plzeň 6 – Litice 2100 

        MO Plzeň 8 - Černice 1690 

        MO Plzeň 10 - Lhota 1460 

        MO Plzeň 7 - Radčice 1052 

        MO Plzeň 9 - Malesice 886 
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K Ř I M I C E . I N F O  

     V sobotu 16. března praskala křimická sokolovna ve švech. Nebylo to 

sportovci, ale návštěvníky, kteří dorazili na Talk Show známé televizní  

a divadelní dvojice Martina Zounara a Martiny Randové. Přes hodinu  

a půl herci bavili zcela vyprodaný sál a 240 návštěvníků si  

vystoupení velmi užilo.  

     Již na začátku, kdy starosta obce pozval doktora Schwarze a jeho  

životní partnerku Heluš na pódium, přišel Martin Zounar pouze 

s obrovskou dogou a začal maraton smíchu.  

     Nepřeberné množství životních a uměleckých příhod přítomné velmi 

pobavily. Po představení proběhla nekonečná podpisová akce a mnozí 

se se známými osobami vyfotili.  

Vít Mojžíš 

     Vedení města Plzně vydalo rozhodnutí o 

zahájení výběrového řízení na akci „Západní 

městský okruh“ v takovém rozsahu, jaké získa-

lo stavební povolení. To znamená, že se dílo 

uskuteční dle projektové dokumentace včetně 

sjezdu do Radčic.  

     Děkuji křimickým spoluobčanům, kterým 

nebyl lhostejný výsledek radčického referenda 

a přišli podpořit námi vyvolanou petici, ve kte-

ré jsme se dožadovali zachování právě sporné-

ho sjezdu v Radčicích. Tímto děkuji i radním z 

Plzně, že se nenechali zlákat vidinou ušetře-

ných finančních prostředků a zachovali si  

selský rozum ku prospěchu obyvatel v centru 

města, ale i dotčených městských obvodů. 

Vít Mojžíš  

  Události a dění v obci  . 

Sjezd v Radčicích bude! 

Návštěva z „Ordinace“ v Křimicích 

     Den otevřených dveří pořádala v sobotu 1. června Česká 

pošta u příležitosti 20. výročí zprovoznění Sběrného pře-

pravního uzlu v nové budově v Křimicích. „Přišlo přes 

500 návštěvníků, kteří mohli vidět v rámci komentovaných 

prohlídek jednu z částí logistického srdce České pošty, nej-

větší třídírnu v Plzeňském kraji,“ sdělil mluvčí České pošty 

Matyáš Vitík. 

     Návštěvníky lákaly také pošťácké vozy, do nichž se mohli 

posadit. „Každý měsíc najezdíme 250 tisíc kilometrů. 

V Křimicích zaměstnáváme sto řidičů,“ řekl vedoucí odboru 

poštovních kurzů silničních Daniel Navrátil. V třídírně se 

pracuje především v noci. „Dříve se třídilo v poštovních vla-

cích za jízdy, teď už dvacet let třídíme pro Plzeňský a Karlo-

varský kraj tady,“ popisovala průvodkyně Stanislava Seke-

rová. 

     Česká pošta má v celé České republice cel-

kem osm třídíren, největší v Praze - Malešicích. „Když jde 

všechno dobře a jsou dobře viditelné čárové kódy, za hodi-

nu vytřídíme 3500 balíků. Průměrně je to kolem 

2700 balíků,“ doplnila Sekerová. Loni Česká pošta vytřídila 

na balíkovém třídiči celkem osm milionů tři sta tisíc zásilek. 

zdroj: Plzeňský deník 

Třídírna České pošty funguje v Křimicích už dvacet let 
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Zásah křimických hasičů u rozsáhlého požáru Chotíkovského lesa 

Události a dění v obciaa 
      

     V úterý 21. 5. 2019 reprezentovaly 

děti ze třídy Motýlků naši MŠ na 

„Sportovních hrách mateřských 

škol" pořádané městem Plzeň, reali-

zované společností Pohyb a zdraví, 

o.p.s.. 

     Děti s velkým nasazením trénova-

ly i soutěžily a přestože se letos neu-

místily na předních pozicích, akci si 

náležitě užily, získaly zážitky, sportovní zkušenosti a hlav-

ně motivaci k pravidelnému pohybu a sportování. Více o 

výsledcích Sportovních her pro MŠ na https://

www.shms.cz/. Děkujeme všem zúčastněným, těšíme se na 

další sportovní výzvy. SPORTU ZDAR! 

ředitelka MŠ Křimice, Jiřina Kavalírová 
 

 

Pochvala a poděkování našim malým sportovcům a sportovkyním 

     Na velikonoční pondělí byl vyhlášen hasičské zásahové 

jednotce v Křimicích požární poplach. Kolem 16. hodiny 

jsme byli vysláni k velkému požáru Chotíkovského lesa. Za-

sahovali jsme s vozem CAS 20 Tatra Terrno v počtu pěti 

hasičů. Následně vyjíždělo kolem 18. hodiny jako posila 

další naše pětičlenné družstvo s druhým vozidlem Renault 

Midlum. V tento sváteční den jsme bojovali s požárem do 

22:00 hod., kdy nás vystřídaly další čerstvé jednotky a my 

se mohli vrátit 

zpět na základnu 

načerpat nové síly.  

     Druhý den 23.4. 

jsme byli vysláni 

opět na stejné mís-

to a to hned ráno 

v 8:00 hod. Zasa-

hující družstvo pěti hasičů bojovalo s požárem celé dopo-

ledne a až po poledni se vrátilo zpět na základnu. Naši dob-

rovolní hasiči zasahující dopoledne byli vystřídáni druhou 

skupinou, která se odpoledne navrátila ze svých zaměstná-

ní.  

     Večer byla situace na požářišti již v takovém stavu, že 

mohlo dojít k redukci zasahujících jednotek. Proto jsme 

byli odesláni  kolem 20. hodiny na základnu a dále fungo-

vali v režimu pohotovosti.  Během těchto dvou dnů 13 členů 

naší zásahové jednotky ze svého volného času strávilo více 

než 100 hodin při hašení lesa a další desítky hodin na očistě 

a údržbě použitých prostředků. Spolu s naší jednotkou se u 

zásahu vystřídalo celkem 16 dobrovolných a profesionál-

ních jednotek hasičů včetně zasahujícího vrtulníku. 

Za SDH Křimice,  
místostarosta Luboš Vavřík 

     Týden před Sportovními hrami seniorů Plzeňského kra-

je 2019 předal starosta obce Vít Mojžíš členům výboru 

Klubu křimických seniorů zcela nové dresy a popřál všem 

účastníkům hezkou zábavu a co nejlepší umístění.  

     Hry se letos uskutečnily 14. května v hokejbalové hale 

na Lochotíně. Křimičtí senioři pravidelně přiváží několik 

medailí z tradičních i netradičních disciplín. Tak ať jim 

nové dresy přinesou hodně štěstí nejen pro letošní rok!  

Vít Mojžíš 

Nové dresy pro křimické seniory 

  Události v MŠdd  
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     Na podnět křimických občanů jsme nechali vyrobit oce-

lový rošt, který poslouží nejen chodcům, ale hlavně kočár-

kářům a cyklistům. Jedná se o zakrytí betonového žlabu 

mezi chodníky na Chebské a Ztracené ulice, hned vedle  

kiosku s pizzou. Tak doufáme, že jsme touto maličkostí  

někomu udělali radost . 

K Ř I M I C E . I N F O  

  Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice 

     V sobotu se 30. března v křimické sokolovně pořádal 

Společenský ples ÚMO5. Letos měl pořadové číslo 11  

a k tanci a poslechu vyhrávala opět profesionální kapela 

Epigon Honzy Krčka. Na uvítanou si starosta Mojžíš a mís-

tostarostka Wagnerová připíjela s příchozími hosty.  

     Vzácné hosty (senátora ČR, radní Plzeňského kraje a sta-

rosty z okolních obcí) přivítal a celým večerem provázel 

mluveným slovem 

Zdeněk Fleišman st. 

Díky mnoha sponzo-

rům byla i bohatá 

tombola. Ti nejšťast-

nější si odnesli např. 

televizor nebo velký 

zahradní gril. Letošního plesu se zúčastnilo rekordních 250 

příznivců tohoto společenského setkání a bylo zcela vypro-

dáno.  

     Ve večerním programu nechybělo několik zajímavých 

vystoupení. První vystoupil taneční soubor Stormballet  

a o další přestávce tanečnice ze Spider Dance. V sále tělo-

cvičny nemohlo chybět ani sportovní vystoupení, které 

osobně zajistil místní Petr Matějka. S jeho sparingpartne-

rem předvedl souboj Titánů ve velmi tvrdé disciplíně MMA.  

     Poté se už jen tančilo, zpívalo a ve 2. hodině ranní se 

oslavil příchod letního času a šlo se spát. Rád bych poděko-

val kulturní komisi za přípravu celého plesu včetně výzdoby 

sálu.  

Vít Mojžíš 

Zakrytí žlabu novým roštem 

  Události a dění v obci  . 

Společenský ples 2019 

     Ve středu 22. května se uskutečnilo setkání s jubilanty, 

kteří mají své narozeniny ve druhém čtvrtletí roku. Na tato 

setkání jsou zváni senioři z našeho obvodu ve věku 70, 75, 

80 a výše let. Tentokrát se akce zúčastnilo 14 oslavenců, 

kteří společně strávili příjemné odpoledne s panem staros-

tou Mojžíšem, tajemníkem Plochým a zastupiteli pí Wagne-

rovou a p. Fleišmanem.  

     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.  

     Při odchodu byly všem přítomným předány dárky, které 

připravil Klub seniorů. 

Lenka Stulíková 

Setkání s jubilanty 
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Křimická akce "Jehla" 

     V pátek 24. května a v sobotu 25. května proběhly 

také v Křimicích volby do Evropského parlamentu. 

     O křimické hlasy se ucházelo celkem 39 politických 

stran nebo sdružení. Křimice jsou  jeden z největších 

plzeňských volebních okrsků s celkovým počtem opráv-

něných voličů 1667. Voleb se zúčastnilo celkem 415 voli-

čů což je přibližně účast 25%. 

     A jak vše u nás v Křimicích dopadlo? Nejvíce hlasů 

(celkem 84), získala politická strana ANO 2011, těsně 

před Českou pirátskou stranou (83 hlasů) a jako třetí 

v Křimicích skončila politická strana ODS  (68 hlasů). 

Kompletní výsledky voleb v Křimicích naleznete na we-

bových stránkách www.volby.cz 

     Volby neprovázely žádné problémy a tak je třeba po-

děkovat všem členům naší okrskové volební komise. 

Ladislav Plochý 

Volby do Evropského parlamentu 

     Městský obvod Plzeň 5 ve spolupráci s Městskou po-

licií Plzeň zkontroloval před zahájením letní sezony 

všechna dětská hřiště, zda nejsou v pískovištích odhoze-

né nebezpečné věci, především použité injekční  

stříkačky. 

     Po provedené prohlídce za pomoci detektoru kovů 

můžeme občany ujistit, že všechna pískoviště 

v Křimicích jsou bezpečná. Nalezeno bylo pouze několik 

matiček a podložek, jedno ozubené kolečko a dvě  

kovová autíčka. 

     Sezóna může tedy začít a rodiče se na křimických pís-

kovištích nemusejí obávat o zdraví svých dětí. Za skvě-

lou spolupráci děkujeme Městské policii Plzeň 

a Městskému obvodu Plzeň 1, který městské policii  

zakoupil pro tyto potřeby detektor kovů. 

Ladislav Plochý 

Informace ze zasedání  

zastupitelstva MO dne 12.6.2019 

Schválení  

Rozpočtová opatření ohledně čerpání dotací. 
 

Vzata na vědomí  křimická kronika za rok 2018 
 

Vzaty na vědomí  zpráva finančního výboru 

   zpráva kontrolního výboru  

   zpráva starosty obce za 2. čtvrtletí 

 

Ladislav Plochý 

Po dobu letních prázdnin budou každé úterý  
ordinační hodiny pouze do 17:00 hodin. 

 

 Dovolená: 8.7. - 12.7.2019  
   12.8. - 23.8.2019  
 

 Po dobu dovolené zastupuje: 
 MUDr. Heisová, Tylova 39, Plzeň 
 tel: 377 328 509 

 
Děkujeme za pochopení, MUDr. Sporková  

Prázdninový provoz ordinace 

MUDr. Michaely Sporkové 

Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimiceffh 
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  Č Í S L O  I I    Č E R V E N  2 0 1 9  

Hasiči v mateřské školce v Křimicích 

Velikonoce na zámku 

      Tradiční akce Velikonoce na zámku pořádaná lob-

kowiczkým zámkem Křimice a ÚMO5 proběhla na Velký 

pátek 19. dubna. Za krásného slunečného počasí se veliko-

noční dílničky přestěhovaly z prochladlého zámku na pro-

sluněné nádvoří. Děti i dospělí si mohli vyrobit a ozdobit 

dle vlastní fantazie perníčky, vajíčka a sádrové odlitky. Nej-

větší zájem byl samo sebou u stánku s proutěnými výrobky. 

Upletlo se zde velké množství vrbových pomlázek a tím byli 

chlapci připraveni na pondělní šupovačku.  

      Kromě různých výrobků bylo možno ochutnat tradiční 

velikonoční pochutiny jako jsou nádivka, bochánek,  

beránek nebo jidáš. Nechyběla ani dobrá káva z cukrárny 

Vážka a k dostání byl i svařák nebo medovina. Po celou do-

bu provázela akci lidová muzika Plzeňský MLS. 

      Součástí Velikonoc na zámku byly mimořádně otevřeny 

vnitřní prostory zámku. Návštěvník mohl nahlédnout jak 

do zrekonstruovaných komnat s nábytkem, zámeckého 

sklepení, mini muzea a nebo jen tak vyběhnout na věž zám-

ku, ze které byl letos mimořádný krásný výhled na Křimice 

a blízké okolí. Ve velkém sále proběhla tradičně výstava vý-

tvarných prací žáků křimické základní školy a střední umě-

lecké školy Zámeček. 

      Na Velikonoční pondělí byla sloužena mše svatá páte-

rem Igorem Bibkem v zámecké kapli. Na varhany doprová-

zela sama paní kněžna Elisabeth Lobkowiczová. Po skonče-

ní mše, tradičně vyšupal všechny dívky a ženy na zámec-

kém nádvoří starosta obce Vít Mojžíš.  

Vít Mojžíš 

     Dnes 31. 5. navštívili místní mateřskou školku členové 

hasičské zásahové jednotky z Křimic, kteří měli pro děti při-

pravený výklad a ukázku ohledně vystavené hasičské techni-

ky, výstroje a výzbroje. Děti si vyzkoušely nasedání do hasič-

ského vozu, stříkání s vodou, základy zdravovědy a každý si 

osahal a potěžkal veškeré hasičské vybavení.  

     Jako každým rokem se díky příjemnému počasí a ochoty 

hasičů akce vydařila, což bylo vidět v očích a úsměvech 

všech mateřáčků při odjezdu našich hasičských vozů. 

Petr Štorkán 

  Události a dění v obci  . 
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Události a dění v obci hh 

Vochomůrky z.s. uspořádaly již čtyři NERF turnaje 

     Zapsaný spolek Vochomůrky uspořádal v letošním roce čtyři NERF turnaje, kde se 

mohli vyřádit nejen tatínci se svými dětmi staršími 6 let. Organizátoři stále přicházejí  

s novými nápady, překážkami i strategiemi her.  

     Pokud jste tak ještě neučinili, určitě si přijďte zahrát v příštím školním roce do  

křimické sokolovny! 

Vochomůrky z.s. 

Oslavy osvobození v Křimicích 

     Květnové oslavy konce II. světové války se pravidelně 

odehrávají v Křimicích o několik dnů dříve než v Plzni a to 

nejen z důvodu, že 3. americká armáda vstoupila na území 

Křimic již 4. května. Hlavním důvodem je připomenutí 

sestřelení dvou amerických bombardérů Boeing B-17, kte-

ré dopadly na území naší obce právě 25. dubna 1945 při 

hromadném náletu na Škodovy závody vyrábějící zbraně 

pro armádu fašistického Německa. 

     Letošní pietní akt konaný 27. dubna začal ve 13:00 vy-

stoupením Plzeňských mažoretek za doprovodu Velké de-

chové hudby ZUŠ Chválenická na Křimickém náměstí. Ná-

sledovaly politické projevy zástupců obce, města Plzně, 

Plzeňského kraje a na závěr zástupce americké ambasády 

politického diplomata Lerryho Korba, který přečetl zdravi-

ci v českém jazyce. Každoročně se přijeli poklonit hrdinům 

první i druhé světové války zástupci Military car clubu, 

Krajského vojenského velitelství AČR, Československé ob-

ce legionářské, Městské policie, Leteckého historického 

klubu Plzeň, Československého svazu letců - Letci Plzeň. 

     Po odehrání Československé a Americké hymny položili 

zástupci výše uvedených institucí květiny ke třem vzpo-

mínkovým pomníkům. Za vedení obce to byli starosta 

Mojžíš, místostarostka Wagnerová, místostarosta Lob-

kowicz a zastupitelé Vítovcová, Fleišman a Seifert. Poté 

několikrát nad náměstím zakroužil historický americký 

letoun Harvard Mk.II. vyrobený r. 1943, na kterém tréno-

vali i američtí piloti.  

     Závěr patřil dětem z křimické školy, které měly krátký 

recitál českých a amerických písní. Na úplný závěr pan ta-

jemník Plochý poděkoval a rozloučil se se všemi účastníky 

a pozval je na krátký promenádní koncert dechové hudby 

při malém občerstvení vojenského guláše pana hostinské-

ho Zahradníka z Vochova.  

Vít Mojžíš 

 



     V naší zemi se změnily po roce 1948 poměry ekonomické 

i společenské a také naše Křimice tyto změny pocítily. Byl 

vyvlastněn majetek rodiny Lobkowiczů. Z obce byli vystě-

hováni majetnější sedláci např. pp. Jílek, Walter, Kroupa a 

na další zemědělce byl činěn nátlak, aby založili JZD, což se 

stalo v r. 1953.  

     Z hospodářského majetku Lobkowiczů se stal státní sta-

tek pod správou Státního statku Čemíny. V zámku se vystří-

daly různé instituce, které jej postupně devastovaly. Pivovar 

byl přeměněn na krouhárnu zelí a výrobnu dobrého kysa-

ného zelí, z bývalé sladovny se stala „vajíčkárna“ – třídírna 

a distribuce vajec.  

     I přes tyto nepříjemné změny žily Křimice společenským 

životem. Byly tu organizace: myslivci, rybáři, TJ Sokol, Sva-

zarm, Svaz žen a ochotnický divadelní spolek. V zimní sezó-

ně se konaly plesy např. Myslivecký, Rybářský, Sokolský 

maškarní, Komunistický a hrálo se divadlo. V jednom před-

stavení hry „Vojnarka“ si zahrál jako host člen Národního 

divadla v Praze p. Jaroslav Vojta, který do Křimic rád jezdil. 

     Obec nezaostávala ani v budování a zvelebování.  

Budovala se kanalizace, biologická čistička odpadních vod, 

upravovaly se chodníky a ulice. V r. 1968 byl zprovozněn 

průtah silnice do Plzně (byla zbourána část starého statku  

p. Šilera).  

    V r. 1960 byl vybudován Státní statek Křimice, na Hor-

ničce byly postaveny moderní kravíny a hospodářské budo-

vy a na Plzeňské ulici vznikly skleníky pro pěstování zeleni-

ny a květin. Zde našlo práci mnoho křimických obyvatelů, 

převážně žen, stejně v jako jiných odvětvích Státního stat-

ku. Za prací se sem stěhovali noví zaměstnanci s rodinami, 

proto současně stavěl statek bytovky pro tyto pracovníky. 

     V r. 1971 navštívil křimický Státní statek tehdejší prezi-

dent p. Ludvík Svoboda. V tomto roce byl také dostavěn a 

otevřen areál Střední zemědělské 

školy s dílnami a internátem pro 

studenty. V obci přibývaly rodin-

né domky, které si stavěli někteří 

občané ze svých prostředků.  

Životní úroveň rodin se viditelně 

zlepšovala. 

 

Podle záznamů v kronikách  

a vzpomínek pamětníků  

zapsali kronikáři  

Marie Fáková a Pavel Novotný 
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Křimice v šedesátých letech a počátek sedmdesátých let 

  Z naší kroniky - od historie po současnost 

  Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice 

Vítání občánků 
     V neděli 16. června proběhlo Vítání občánků. Pan staros-

ta Mojžíš přivítal se zastupiteli 8 nových „obyvatel“ Křimic.  

Novorozencům zazpívaly děti z naší mateřské školky, mi-

minka dostala pamětní list a drobný dárek a maminkám 

pan starosta předal květinu.  

     Pro příští zájemce o účast na Vítání občánků jsou připra-

veny přihlášky na ÚMO 5 nebo na našich webových  

stránkách.                                                     Lenka Stulíková 
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     Po úspěšném loňském roce se našim šipkařům po-

dařilo probojovat do 1. ligy soutěže. Po celou sezónu 

tvrdě dřeli a získali titul Novic Trophy pro nejlépe 

umístěný tým z nováčků v Extralize. Bohužel ale nebyli 

úspěšní v závěrečné baráži o setrvání v 1. lize, kde 

skončili nakonec na třetím místě. 

     Děkujeme klukům za výbornou reprezentaci Křimic 

a přejeme do další sezóny brzký návrat mezi nejlepší 

šipkařské kluby.                                        Zdeněk Fleišman 

Stavění máje a pálení čarodějnic v areálu restaurace U Mže 
     Dne 30. 4. místní rybáři spolu se štamgasty rest. U Mže 

postavili jako každoročně krásnou májku. Májka byla pora-

žena u řeky předem, ženy ozdobily věnec a korunu májky 

pestrobarevnými krepovými třásněmi. Před vlastním stavě-

ním máje byla připravena vatra a vše bylo k odpoledni  

30. 4. připraveno pro návštěvníky.  

     Děti v ten den odpoledne přišly v maskách čarodějnic a 

čarodějů, což využilo celkem 56 dětí. Pro masky byla vyhlá-

šena soutěž o „nejhezčí čarodějnici“. Porota z řad rybářů 

vybrala 3 nejhezčí masky a odměnila výherce sladkostmi. 

Naprázdno nezůstaly ani ostatní děti, všechny obdržely 

sladkou odměnu.  

     Po soutěži byla zapálena vatra a pro všechny přítomné 

děti byly připraveny p. Burešem, nájemcem restaurace a 

rybářskou organizací, zdarma špekáčky k opékání. Návštěv-

níků přišlo velké množství i přes poměrně chladné počasí. 

Večer k zábavě a tanci hrála skupina „Proměny“.  

Pavel Novotný 

 Sport a volný časss 

Šipkaři z „Úletu Křimice“ se tento rok reprezentovali v 1. lize 

     V pátek 19. 4. provedli zdejší rybáři kontrolní výlov ryb ze 

sádky ve svém areálu. Výlov byl spojen s prodejem živých 

ryb zájemcům, kterých o tuto službu nebylo málo. Výlovu 

naštěstí přálo krásné jarní počasí. Sítě, které nevyhovovaly, 

byly nahrazeny nerezovými klecemi. Celkem bylo sloveno 

cca 450 kg živých ryb a všichni zájemci o čerstvou rybu 

z obce a přilehlého okolí byly uspokojeni. Ke koupi tak byl 

kapr, pstruh a amur.     Pavel Novotný 

Výlov sádky 
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     Jako každý rok i letos uspořádali rybáři pro děti v rámci 

oslav MDD v Křimicích dětskou rybářskou soutěž.  

Letošní ročník ozdobila nadprůměrná účast – přišlo  

32 soutěžících. 

     Soutěž probíhala dvoukolově s přestávkou na občer-

stvení, které děti dostaly zdarma. Pro dospělé byla otevře-

na restaurace, kde se mohli i oni občerstvit. Nejlepším ry-

bářem soutěže se stala Andrea Albrechtová, která ulovila 

v součtu 344 cm ryb. 

     Pro všechny děti, ať s úlovkem nebo bez úlovku, byly 

připraveny ceny s rybářskou tématikou. Každý si dle svého 

umístění vybíral, co se mu zalíbilo, nebo čím doplnil svoji 

rybářskou výbavu. 

Pavel Novotný 

Dětský rybářský den 

 Sport a volný čas 

     Vyznavači tohoto sportu se sešli v Křimicích již po čtvrté. 

Běžecké závody Křimická osma a dětská dvojka se uskuteč-

nily v sobotu 6. dubna na nádvoří zdejšího Sokola. Krásné 

slunečné počasí přilákalo letos 95 sportovců, kteří byli roz-

děleni do kategorie dospělých na trasu 8 km, žáků na trasu 

2 km a pro nejmenší do 6 let byl uspořádán závod v běhu na 

šíři fotbalového hřiště.  

     Nejmenší děti všechny získaly účastnické listy a sladkost 

za účast. V kategorii 2 km mladší žáci vyhrál Adam Hubený 

(11:43) a Rozálie Červená (10:52) a ve starších žácích zvítě-

zili Aleš Hofrajtr (9:27) a Vendula Panušková (9:15).  

     V hlavním závodě na 8 km mladších mužích zvítězil To-

máš Koranda (29:55), který tímto vytvořil nový traťový re-

kord a v mladších ženách zvítězila Julie Soukupová (34:51). 

V kategorii starší muži zvítězil Jan Mayer (32:20) a ve star-

ších ženách zvítězila Helena Adamcová (34:25).  

     V letošních závodech dosáhlo mnoho závodníků lepších 

časů než v předešlých ročnících. Možná to bylo kombinací 

dobrého počasí, natrénovanosti a nebo také tím, že v úseku 

1 km byl vyměněn povrh cesty.  

Vít Mojžíš 

Závod v běhu Křimická 8  

má nového rekordmana 

     V termínu 10. - 12. května jsme pořádali soustředění pro 

naše nejmenší hasiče na osvědčené hasičské táborové zá-

kladně na Drahotíně u Zruče. V místě lesního prostředí 

jsme nacvičovali soutěžní disciplíny, ve kterých soutěžíme 

během celého školního roku a zároveň si užili zdravého pro-

středí při hrách v lese.  

     Všechny disciplíny jsou tvořeny tak, aby i v budoucnu u 

dětí zanechaly možnost k praktickému využití v běžném ži-

votě. Jde o dovednosti jako např. zdravověda včetně použití 

AED (defibrilátoru), navigace dle 

GPS v přírodě a základy topogra-

fie, vázání uzlů a jejich praktické 

využití. Mezi ostatní aktivity patřil 

i nácvik požárního útoku nebo 

stříkání ze džberové stříkačky a 

střelba z větrovek. Děti se zdoko-

nalily i ve fyzické zdatnosti.  

      Velký dík patří celému realizač-

nímu týmu, který pro děti připra-

vil program a po celou dobu poby-

tu se jim věnoval.  

Luboš Vavřík 

Soustředění mladých hasičů  

na Drahotíně  
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     V pátek dne 29. 3. 2019 přijel do naší školy pan zástupce 

SOUE Vejprnická, Plzeň společně s dvěma paními učitelka-

mi ze SOŠ v Handlové na Slovensku, aby předali  

odměny a diplomy žákům našeho odloučeného pracoviště  

v Křimicích.  

     Žáci se zúčastnili výtvarné soutěže „ENERSOL“, která se 

týká obnovitelných zdrojů energie. Do soutěže se zapojilo 

celkem 29 žáků ze 13. oddělení ŠD a ze 4. třídy. Bylo oceně-

no celkem sedm žáků, kteří se umístili na 1. až 5. místě. Vý-

herci vzešli z hlasování účastníků praktické části Enersolu, 

kteří byli výtvarnými pracemi našich žáků velice nadšeni. 

Šárka Sobotková  

  Události v ZŠ a SŠdd  

     Od října 2018 se na SPŠ dopravní v Plzni - Křimicích po-

řádal technický kroužek se stavebnicemi Merkur, který na-

vštěvovaly děti z křimické základní školy. Tvořily, vymýšlely 

a konstruovaly zde různé modely z oblíbených stavebnic. Za 

poměrně krátkou dobu díky velké šikovnosti postavily hod-

ně jednoduchých modelů, rozpohybovaly vozítka i lanovou 

dráhu. Stavěly podle fotonávodů, technických náčrtků a také 

samozřejmě nemohla chybět trocha fantazie a kreativity. 

     Zpočátku měli k dispozici několik stavebnic M8, což pro 

představu bylo zhruba 4500 dílků o hmotnosti 40 kg včetně 

elektrických motorů a převodovek. A protože se práce daři-

la, získali jsme ještě robotického slídila a jako třešničku na 

dortu Maxi důlní rypadlo. To je teprve rozestavěné a je na 

něm ještě hodně práce, ale s takhle šikovnými dětmi to ne-

bude žádný problém.  

Alena Vítovcová      

Výtvarná soutěž „ENERSOL“  

Kroužek „Mladý technik – stavebnice Merkur“ 2018/2019 

     V pátek večer dne 24. 5. 2019 se někteří žáci našeho od-

loučeného pracoviště v Křimicích zúčastnili vystoupení na 

„Noci kostelů“. V kostele na Horničce předvedli své  

recitační, pěvecké i hudební nadání, které bylo odměněno 

velikým potleskem a úsměvem na tvářích všech zúčastně-

ných diváků. 

     Další vystoupení je čekalo v sobotu dne 8. 6. 2019 v pod-

večer na akci „Pláž“. Tentokrát se zúčastnila čtvrtina žáků z 

celého prvního stupně OP. Na začátku vystoupení děti za-

zpívaly píseň „Stromy“, která se dotýkala přímo otevření 

Pláže, na níž byly pokáceny ohrožené topoly a z nich vytvo-

řena sochařská díla. V další části programu zazněly básničky 

o vodě a zvířátkách, které byly vybrané také tematicky.  

     Žáci, kteří navštěvují kroužek Malého řemeslníka, se totiž 

podíleli na výrobě Velkého hmyzího domu ve spolupráci se 

SOUE a ÚMO, jenž je v areálu pláže umístěn. Na závěr jsme 

pro všechny přítomné připravili minidiskotéku, kde si všich-

ni mohli zatancovat a užít si tu správnou atmosféru na pláži 

a nádherné počasí, které nás po celou dobu akce provázelo. 

Šárka Sobotková 
Vážení rodiče! 

     Chtěly bychom Vám touto cestou popřát krásné a klidné 

léto a pro ty, kteří se nedostanou letos k moři, přejeme, aby 

si co nejvíce mohli užít právě tuto nově otevřenou odpočin-

kovou zónu, která Vám umožní s dětmi trávit čas v opravdu 

krásném prostředí. 

Pedagogický sbor OP Křimice 

Spolupráce ZŠ s ÚMO Plzeň 5 - Křimice 
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     Pod tímto mottem si občas dovoluji informovat o činnosti 

Klubu seniorů Křimice. Nejúspěšnější byl tentokrát měsíc 

květen. Nejprve se naše členky zúčastnily se svým vystoupe-

ním akce Senioři baví seniory. Tuto akci pořádá sociální od-

bor Magistrátu města Plzně každý rok v plzeňské Měšťanské 

besedě. Dále jsme se úspěšně zúčastnili Sportovních her se-

niorů Plzeňského kraje /viz další  článek/.  

     Také jsme stihli jet na zájezd zvaný Dostupná Šumava, 

který je velmi oblíbený a v letošním roce nabízí nové trasy. V 

květnu jsme také strávili jedno příjemné odpoledne s muzi-

kou u řeky  Mže pod názvem Posezení pod lípou.  Na závěr 

měsíce jsme si ještě dopřáli výlet minibusem na  hrad  Kři-

voklát. 

     V červnu pak ti, kteří se nedostali na Křivoklát, jeli na 

výlet na zámek v Horšovském Týně. Jako poslední akci před 

prázdninami jsme uspořádali náš Sportovní den. Jako hosté 

a také jako soupeři přijeli naši kamarádi z Domažlic a 

z Totemu. Soutěžilo celkem 47 seniorů.  

     Začali jsme hned od rána a soutěžilo se ve třech discipli-

nách – v minigolfu, ruských kuželkách  a v petangue.  Dopa-

dlo to dobře, a i když byli z každé discipliny odměněni jen 

první tři – vyhrál každý! Užil si příjemnou atmosféru, nená-

ročným sportem udělal něco pro své zdraví a pro dobrou 

náladu. A jak už to bývá na podobných akcích – zakončili 

jsme vše muzikou a hezkými písničkami. 

     Na závěr bych Vás chtěla pozvat na koncert dechovky  

AMATI Stříbro, který se bude konat ve čtvrtek 25. července 

v areálu u řeky Mže od 14 hodin. Při této příležitosti zde také  

vystavíme fotografie z našich akcí. 

Přeji Vám krásné léto. 

Eliška Hladíková 

  Události a dění v obci  . 

Stáří, posečkej ještě chvíli ... 

      Tradiční akce Noc kostelů, která se koná v pěti Evrop-

ských zemí najednou, proběhla i v Křimicích v kostele Naro-

zení Panny Marie na Horničce.  

      Majitelé kaple rodina Lobkowiczova otevírá mimořádně 

budovu za účelem této akce. Každoročně zde vystavují své 

obrazy studenti Střední umělecko-průmyslové školy Záme-

ček a v doprovodném programu vystoupil pěvecký sbor 

Musica Amica, Marie Nocarová v doprovodu Jaroslava 

Schaffera a nakonec zahrály, zarecitovaly a zazpívaly děti z 

křimické základní školy.  

     Kdo nepřijel autem, mohl ochutnat několik druhů meš-

ních vín. K dispozici byly pohlednice sakrálních staveb pl-

zeňského kraje, pexesa a různé brožury k Noci kostelů,  

které si návštěvníci mohli opatřit originálním razítkem to-

hoto kostela.  

Vít Mojžíš 

Noc kostelů v Křimicích na Horničce 

      Oslavy Mezinárodního dne dětí proběhly v Křimicích v 

zámeckém parku v neděli 2. června. Ve dvě hodiny odpoled-

ní přivítal moderátor Zdeněk Fleišman pěvecký sbor Beruš-

ky z 15.ZŠ a tím byl dětský den zahájen. Po vystoupení byly 

dětem rozdány soutěžní kartičky, kterých letos bylo rekord-

ních 225. Děti se rozeběhly po parku a na osmi stanovištích 

plnily různé úkoly, za které je na konci čekala sladká odmě-

na. Odpoledne zahrál divadelní spolek Haspro pohádku 

Čertí škola a v doprovodném programu si vystály děti neko-

nečné fronty na jízdu poníků a lezecké aktivity mezi stromy. 

Nechybělo ani malování na obličej a tvořivé dílničky z umě-

lecké školy Zámeček.  

     Všichni se nemohli dočkat na závěr, kdy je čekala obří 

bublinková pěna, kterou tradičně zajišťují dobrovolní hasiči. 

Naštěstí bylo velmi pěkné počasí a tak nikomu nevadilo, že 

šel domů celý mokrý. Poděkování patří všem členům kři-

mických spolků a kulturní komisi MO5, kteří tuto velmi vy-

dařenou akci zajišťovali.                                               Vít Mojžíš 

Dětský spolkový den v zámeckém parku 
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     V sobotu 8. června se v Křimicích na hřišti zvaném Kore-

la uskutečnily první závody ve workoutovém cvičení. Pořa-

datelé z Workout Kings Plzeň si připravili soutěž ve trojboji 

a to ve shybech, dipech a klicích.  

     Závodů se zúčastnilo 11 soutěžících z celých Čech. V polo-

vině závodů vystoupili na hrazdách členové pořádajícího  

klubu a předvedli několik parádních cvičebních sestav. Po 

čtyřech hodinách byl závod dokončen a byli vyhlášeni  

ti nejlepší, kteří dostali od starosty městského  

obvodu Plzeň 5 - Křimice poháry, diplomy, medaile a  

upomínkové předměty.  

     Na třetím místě skončil Filip Sláma s 261 body, na dru-

hém místě se umístil Jan Husák s 314 body a vítězem první-

ho ročníku „Křimický workouter“ se stal Tomáš Mandák s 

511 body. Ten dokázal na rampě udělat 30 shybů, 92 dipů 

(kliky na bradle) a neskutečných 237 klasických kliků.  

     A to je velká výzva do dalšího ročníku soutěže pro všech-

ny sportovce, kteří cvičí pouze se zatížením vlastního těla na 

workoutových hřištích.  

Vít Mojžíš 

První ročník Křimického workoutera 

     Od roku 2017 se připravovala revitalizace místa u řeky 

Mže pod sokolovnou. V těchto místech se za první republiky 

nacházelo koupaliště se skluzavkou, převlékárnou a hřiš-

těm. Od myšlenky vytvořit další odpočinkové místo v Křimi-

cích uběhlo 18 měsíců a mnoho a mnoho práce. Od vykáce-

ní zestárlých stromů, úpravy terénu zaneseného sutí a od-

padky až po samotnou realizaci dřevěného mola, chodníčků, 

ohniště, šachovnice, hmyzího domečku, laviček, košů  

a hlavním středobodem místa je samozřejmě imitace pláže.  

     Bonus navíc je vybudování jedinečného discgolfového 

hřiště s 9 koši. Toto místo zaručuje zábavu pro nejširší ve-

řejnost. Stačí si přinést vlastní létající talíř (frisbee) nebo si 

zapůjčit profesionální disk  na ÚMO5.  

     Malou slavnost otevření křimické Pláže okořenilo čtyř-

denní setkání dřevosochařů, kteří vyrobili několik laviček, 

lehátek a čtyři plastiky ze zde poražených topolů. Konkrétně  

ze stromů vznikl dřevěný trůn, anděl ochránce místa, koléb-

ka matky vod a dominantou se stala otevřená kniha. 

     V sobotu 8. června v 18:00 starosta obce Vít Mojžíš zahá-

jil a v krátkosti shrnul historii a vývoj tohoto místa, páter 

Igor Bibko požehnal tomuto místu a lidem, kteří zde budou 

čerpat energii, děti z mateřské a základní školy zazpívaly a 

zatančily na obří šachovnici, která se stala dočasně i pódi-

em. Starosta obce přivítal a poděkoval všem, kteří se zaslou-

žili o vybudování tohoto krásného místa v přírodě. Na závěr 

oslav vystoupil umělec Ondřej Smeykal, který zahrál a po-

hovořil o pravěkém nástroji z australského stromu  

tzv. digeridoo.  

      Slavnostního otevření areálu si všichni návštěvníci do-

statečně užili a mnozí seděli ještě dlouho do nočních hodin 

u plápolajícího ohně u řeky Mže.                                

Vít Mojžíš 

Slavnostní otevření křimické Pláže 
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Poděkování dětem MŠ Křimice za báječnou reprezentaci  

Výstava veteránů, koncert a prohlídka zámku 

     Další celovečerní koncert v lobkowiczkém zámeckém par-

ku v Křimicích se uskutečnil v pátek 14. června. V 19 hodin 

přivítali návštěvníci českou rockovou legendu Petru Janů  

s doprovodnou kapelou Amsterdam. Po celý večer zněly 

známé hity této vitální zpěvačky a všichni si to v krásném 

prostředí a za teplého počasí náležitě užili.  

     Po ukončení koncertu se Petra Janů ještě dlouho podepi-

sovala návštěvníkům na přinesené předměty nebo na kartič-

ky s její fotografií. Mnozí z nich si zakoupili CD a trička s 

nápisy s největšími hity „Už nejsem volná“, nebo „To máme 

mládež“.  

     Občerstvení zajišťoval tradičně londýnský bus doubledec-

ker upravený na restauraci. Těmto koncertům předcházejí i 

velké manévry s přípravou nejen tribun a jeviště, ale i zajiš-

tění veškerých pořadatelských služeb. Městský obvod si toto 

zajišťuje vlastními silami a tak bych rád všem dotyčným po-

děkoval. Bylo to náročné, ale stálo to za to.  

Vít Mojžíš 

  Události a dění v obci  . 

Koncert Petry Janů v zámeckém parku 

     Tradiční akce v zámeckém parku rodiny Lobkowiczů  

v Křimicích se uskutečnila v sobotu 22. června. Již v 9 hodin 

najížděly nablýskané stroje Old Timer a připravovaly se na 

Jízdu Jiřího Kristiána Lobkowicze. Letošní okruh byl z Kři-

mic do Pernarce a zpět. Posádky soutěžily mezi sebou ve vě-

domostní soutěži  i ve zručnosti. Všichni obdrželi plaketu  

a pamětní list a ti nejlepší i pohár z ruky starosty obce.  

     Od 14 do 17 hodin si bylo možné všechny zúčastněné 

stroje prohlédnout. Od této hodiny též byl zahájen i dopro-

vodný kulturní program tanečním vystoupením Charleston 

a dále pokračoval venkovním koncertem zpěváků z plzeň-

ského divadla JKTyla. Parkem zněly slavné skladby operet  

a muzikálů. Po celou dobu akce byly mimořádně otevřeny 

komnaty zámku i jejich středověkých sklepení. Odpolední 

krátký lehký deštík návštěvníky neodradil a tak byla akce 

hojně navštívena. Na akci se spolupodílel MO5, zámek Kři-

mice a Classic car club Plzeň. 

Vít Mojžíš 

     Křimice s kulturními akcemi opravdu nezahálí a ani letos 

si naše školka nenechala ujít příležitost ukázat své malé ta-

lenty. Kde všude jsme byli vidět? Hned na podzim jsme se 

zúčastnili oslav 100. výročí naší republiky. Ve spolupráci s 

klubem seniorů jsme pak nacvičili divadelní představení o 

Zlatovlásce a zjara jsme bojovali o medaile na Sportovních 

hrách mateřských škol. 

     Děti z MŠ Křimice také nezapomněly písničkou a básnič-

kou pozdravit naše nejmladší obyvatele na Vítání občánků 

MO Plzeň 5. Ochotně pak školku zastupovaly i na slavnost-

ním otevření areálu nové pláže u řeky Mže. Na konci školní-

ho roku naši malí tanečníci rozhýbali celé Křižíkovy sady 

svou choreografií, kterou trénovali s lektory z portálu 

Kroužky.cz. 

     Tímto bychom chtěli poděkovat všem účinkujícím i jejich 

rodičům za to, že ve svém volném čase pomáhali zpestřit 

křimické kulturní 

dění. A samozřej-

mě děkujeme i 

všem divákům, 

kteří našim šiku-

lům přišli zatles-

kat a fandit. 

Jiřina Kavalírová 



     Tradiční fotbalový zápas staré gardy mezi Sokolem Kři-

mice, Slavií Plzeň a herci Sklepovšských Sršánů se letos 

uskutečnil v pondělí 10. června. Ze zmiňovaných Sklepáků 

dorazili herci dva a to ještě zranění. A tak David Vávra pou-

ze zápas zahájil a z povzdáli sledoval.  

     Domácí tým se brzy dostal do vedení, ale po poločase se 

zakousli do míče staří páni ze Slávie a začali hru srovnávat. 

Docílili nakonec cennou remízu a šlo se na penalty. Štěstíč-

ko se nakonec usmálo na domácí tým z Křimic, který se 

mohl radovat z vítězství. Důležitější ale určitě bylo herní 

nasazení a radost ze hry, i když v pomalejším tempu úměr-

né věku hráčů. A hlavně se po zápase mohlo vše v klidu 

probrat u čerstvě orosené sklenky zlatavého moku.  

Vít Mojžíš 

 Sport a volný časss 

Zápas staré gardy Křimice - Slavia 

     Po nevydařené sezoně 2017/2018 jsme byli nuceni se-

stoupit z A třídy do B třídy. Pod novým trenérem Romanem 

Vonáškem byly ambice jasné a to vyhrát B třídu a vrátit se 

tam, kam Křimice patří. 

     Začátek sezóny jsem si nemohli přát jinak, když jsme 

hned na úvod porazili TJ Sokol Pačejov 3:1 a výhrami jsme 

pokračovali až do 6. kola, kde nás zastavili TJ Pfeifer Cha-

novice těsným výsledkem 3:4. Tam nám bohužel začali tří-

kolové zápasy, které se nám nepodařilo vyhrát. Pak už nás 

ale nikdo nezastavil a po podzimu jsme se hřáli na 1. místě 

se stejným počtem bodů se Svatoborem Hrádek. 

     Nálada v kabině byla velmi dobrá a už jsme se nemohli 

po náročné přípravě v Žinkovech dočkat jara, kde potvrdí-

me formu z podzimu. Bohužel jako by jsme usnuli na vavří-

nech a hned první kolo druhé části soutěže nás překvapil  

TJ Sokol Pačejov, který nás porazil na penalty 3:2. Bohu-

žel ,jak už to bývá, to, že jste po půli sezony první, nezna-

mená, že už neprohrajete a výhra přišla až 4. kolo, kde se 

nám podařilo porazit TJ Sokol Měčín. 

     Bohužel to byla jedna z mála výher na jaře a to nás bohu-

žel stálo nejen postup, ale dokonce propad až na 5. místo  

B třídy. 

     Je to velké zklamání a také se to podepíše na kádru, kte-

rý bude posílen na sezonu 2019/2020. Hrát budeme s jedi-

ným cílem, a to vrátit se tam, kam TJ Sokol Křimice patří. 

Vít Mojžíš 

Křimičtí fotbalisté hodnotí uplynulou sezónu 2018/2019 

     V úterý 14. května se uskutečnily Sportovní hry seniorů 

Plzeňského kraje. Mezi 13 mužstvy z celého kraje se zúčast-

nil i tým z Křimic, konkrétně členové Klubu seniorů Křimi-

ce. Letos se závodilo v hokejbalové hale a přilehlém venkov-

ním hřišti na Lochotíně.  

     Celkem bylo devět disciplín, např. střelba na florbalovou 

branku, hod basketbalovým míčem na koš, běh na 100 m, 

běh s kolečkem, hod míčkem do dálky, nebo házení šipkou 

na terč. Naši borci se letos „bedny“ nedočkali, ale v indivi-

duálním hodnocení získali mnoho medailí. Stanislav Pytlík 

získal jednu bronzovou, Marie Lukášková a Jan Šedivec zís-

kali po jedné stříbrné medaili, Zdeňka Karasová dokonce 

dvě bronzové a jednu zlatou medaili. Nejúspěšnějším kři-

mickým sportovcem se stal Karel Hauer, který získal pět 

medailí, z toho 4 bronzové a jednu stříbrnou. Posledně jme-

novaný se dokonce nominoval do širšího kádru mužstva 

Plzeňského kraje, které by mělo v červenci usilovat o senior-

ského mistra republiky.                                               Vít Mojžíš 

Sportovní hry seniorů 
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     V úterý 21. května se na Městském atletickém stadionu 

ve Skvrňanech sešlo přes 500 dětí z 23 mateřských škol. 

Odehrál se zde 4. ročník Sportovních her pro předškoláky. 

Soutěžilo se v následujících disciplínách: skok daleký  

z místa, hod míčkem z místa, člunkový běh 4×6 metrů, 

podlézání a přeskakování překážky a závěrečná štafeta.  

Pro nesoutěžící děti byla navíc připravena řada 

doprovodných akcí.  

     Křimické sportovce přišel podpořit i starosta obce Vít 

Mojžíš, ale asi fandil málo, protože naši nejmenší borci letos 

na medaile nedosáhli. A jak se říká: Není důležité zvítězit, 

ale zúčastnit se. Tak určitě to příště cinkne :-) 

     Akci pořádalo město Plzeň ve spolupráci s o.p.s. Pohyb a 

zdraví, partnerem je Nadace sportující mládeže. 

Vít Mojžíš 

  Události a dění v obci  . 
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