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Vážení křimičtí
spoluobčané,
v úvodu bych rád
poděkoval všem, kteří přišli k volbám a
zajímali se o dění
v naší obci. Jsem
opravdu velice potěšen, že jste naší práci
po čtyřech letech „ocenili“ a naše kandidátka
dostala od Vás důvěru na další čtyři roky.
Slibuji, že se pokusíme dokončit naše rozpracované investiční plány, o kterých jsme
se zmiňovali v minulém zpravodaji. Jak se
říká, peníze jsou až na prvním místě a tak i
my se snažíme získat pro naše investiční
plány (vodovod, nástavba školky, cyklostezka, tělocvična atd.) finance od města, kraje
nebo ministerstva. Jednáme i o možnosti
získat dotaci z Norských fondů na historické
památky v obci.
Myslím, že se nudit na úřadě opravdu nebudeme. Ale na druhou stranu Vás ujišťuji,
že do této funkce jsem vstoupil dobrovolně,
naplňuje mě a dělám ji rád. Bohužel jsem si
vědom, že se nemohu zavděčit každému. I
tato negativa má funkce přináší. Ještě jednou děkuji za Vaší důvěru.

A proto, že je toto číslo Zpravodaje předvánoční, dovoluji si Vás pozvat na poslední
setkání nejen křimických občanů do zámecké kaple na tradiční Rybovu Českou mši vánoční v podání interpretů plzeňského divadla J.K.Tyla a Vánoční mši svatou s páterem
Igorem Bibkem. A poslední a velmi navštěvovanou akcí je společné zpívání koled
v kapli na Horničce. Těším se na brzké shledání a přeji Vám klidné a požehnané sváteční dny Vánoční .
Vít Mojžíš, starosta
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Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Ekologické hubení plevele
v Křimicích

Nové ochranné sítě na hřišti
u hasičárny

Křimický úřad přijal nabídku firmy Greenroot s.r.o., která nabízí ekologické hubení plevele a čištění městského
mobiliáře. Od příštího roku by mělo být zákonem zakázáno
používání chemického postřiku a tak firma zkušebně předvedla v Křimicích, jak se ničí plevel v praxi horkou párou.
Navíc očistila „zebru“ před dopravní školou v ulici
Průkopníků. Horká voda (80-100 stupňů) by měla zničit
i kořeny plevele a rostlina okamžitě odumírá. Výhodou je
i to, že nemusí být suché a slunečné počasí jako u chemických postřiků.

Po deseti letech dosluhují ochranné sítě multifunkčního
hřiště u hasičárny (U Saraceny). Již v minulém roce se vyměnily sítě na zadní strana hřiště a letos se dokončila zbývající přední strana. Navíc byly přidělány dokola i drátěné
moduly tzv. kari sítě, které by měly odradit od prostříhávání provazových sítí ke zkracování si cesty za překopnutým
míčem. Tak ať nám hřiště slouží dalších deset let.

Události a dění v obci .
Hasiči likvidovali
olejovou skvrnu v Třešňovce
V úterý 6. listopadu vyjeli křimičtí dobrovolní hasiči na
oznámení likvidovat vylitý olej na cestě v Třešňovce. Na
místě zajistili rozsah škody a několik plastových kanystrů,
které pravděpodobně nesouvisely s touto událostí.
Ekologickou havárii zajistili sorbentem, látkou absorbující kapaliny. Po seškrabání sorbentu s nasátým olejem byl
obsah odevzdán na sběrné místo.

KŘIMICE.INFO

19. ročník dětské hasičské soutěže
Křimičtí hasiči letos uspořádali již 19. ročník Dětské
hasičské soutěže. V sobotu 6. října se sjelo do Křimic přes
stopadesát dětí z Plzně a blízkého okolí a jako vždy se soutěžilo ve dvou kategoriích, starší a mladší žáci.
Bylo připraveno pět disciplín. Štafeta motání hadic, uzlová štafeta, útok se džberovkou, opičí dráha a hod granátem. Bonusová disciplína byla v přetahování lanem, která
se ale do soutěže nezapočítávala.
Počasí letos bylo abnormálně příznivé a v poledne i velmi slunečné. Na konci závodů byla odměněna všechna
družstva a ti nejlepší získali diplom, věcné ceny, dort a putovní pohár od starosty obce. Nejúspěšnější byla obě družstva z Božkova. Křimičtí obsadili ve starších žácích krásné
4. místo (z 21) a v mladších žácích 6. místo (z 16).
Děkujeme hasičům za vzorné uspořádání soutěže a vítězům gratulujeme.

STRÁNKA

3

Události a dění v obciaa
Seniorský turnaj v minigolfu
Poctivě každou středu si chodili křimičtí senioři do areálu U Mže zahrát minigolf. Dne 26. září účastníci sehráli
mezi sebou závěrečný turnaj a tím ukončili hráčskou sezonu v tomto roce.
Starosta obce Vít Mojžíš předal vítězi nový putovní pohár a předsedkyně Klubu seniorů paní Eliška Hladíková
předala věcné ceny. Letos byly vítězky dvě se shodným
součtem bodů a tak se domluvily, že pohár nechají vystavený ve své klubovně. A kdo že to letos vyhrál? Již potřetí paní Vavříková a poprvé paní Fialová. Zřejmě kvůli rannímu
mrazivému počasí přišlo letos méně účastníků.
Od příští středy odstartují senioři zimní sezónu, kdy se
již pravidelně setkávají u deskových a karetních her v zasedací místnosti na místním úřadu hezky v teplíčku.

První křimická knihobudka
V poslední zářijový týden jsme nechali nainstalovat první křimickou knihobudku do zámeckého parku. Je umístěna na stěně dřevěného promítacího domečku, který se nachází hned za lavičkami a tribunou. Zatím je knihobudka
prázdná a tak vyzýváme křimické občany, zda by nepřinesli
nějaké vyřazené knihy nebo časopisy. Dále uvítáme i vhodné hry, které by se hodily do tohoto prostředí, např. létající
talíř, švihadlo apod.
Předměty z knihobudky by měly sloužit k zapůjčení, případně k směňovaní, ale používání výhradně v parku.
A tak doufáme, že tato knihobudka ještě více zpříjemní váš
pobyt v zámeckém parku rodiny Lobkowiczových.

Souprava s největším nákladem projížděla Křimicemi
Křimičtí mohli vidět historicky největší náklad přepravovaný po silnicích v ČR. V sobotu 24.11. hodinu po půlnoci přijížděl nadměrný 450 tunový náklad Z Plzně do Křimic. Byla to turbína od firmy Doosan Škoda Power. Směřovala do přístavu v Lovosicích, odkud náklad poputuje po
řece Labi do Hamburku a jeho mise skončí v africké Nigérii. V Křimicích, konkrétně proti balíkové poště na hlavní

silnici Chebská, se souprava odstavila na čtyři dny, kde byl
ocelový přepravní obal turbíny demontován a turbína přeložena ze sníženého podvalníku s hydraulikou na speciální
sloupky a následně na standardní vyšší podvalník. Celková
délka soupravy s nákladem a třemi tahači byla 87m.
Nakonec náklad nabral zdržení v Lovosicích, když v řece byla nízká hladina vody a splutí nebylo možné.
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Události v MŠ, ZŠ a SŠ
Křimická škola má elektromobil
Dne 2. října se studentům a učňům Střední průmyslové
školy dopravní slavnostně předal nový elektromobil značky
KIA Soul EV.
Naše škola je nejen prvním vlastníkem tohoto modelu
auta v České republice, ale drží prvenství i v nabídce studijního předmětu s touto nejmodernější tematikou v automobilismu. Dále škola získala mnoho měřících zařízení a nástrojů k využití ve výuce.
Jsem rád, že i křimičtí občané si mohli toto auto prohlédnout a svézt se s ním na oslavách 100 let republiky na
Zámeckém náměstí v Křimicích.

Předškoláci měřili své dovednosti
V úterý 23.10. proběhla prověrka fyzické zdatnosti křimických předškoláků. S projektem Pohyb 1P přijíždí každoročně tým z Nadace sportující mládeže, který se zaměřuje
na zjištění pohybových dovedností dětí předškolního věku a
přispívá k iniciaci zájmu dětí o pohyb a sport.
Zjišťování probíhá pro děti zábavnou a poutavou formou.
Testy jsou uzpůsobené věku dětí. Projekt zároveň napomáhá vytvořit u dětí kladný vztah k pohybovým aktivitám.
Na konci akce probíhá vždy vyhodnocení a povídání o
úspěšných sportovcích.

Křimičtí školáci získali 3. místo v soutěži Technika má zlaté dno
Sedmnáct týmů tvořených vždy dvěma žáky střední školy
a dvěma žáky partnerské základní školy se sešlo
9. října 2018 v kinosále Středního odborného učiliště
elektrotechnického Plzeň, Vejprnická 56, na soutěži
„Technika má zlaté dno“, kterou letos opět vyhlásil Plzeňský
kraj.
Úkolem soutěžních družstev bylo sestavení modelu vyprošťovacího vozidla ze stavebnic Merkur 8 a Boffin 750.
Na toto náročné zadání měli účastníci časový limit 4 hodiny. K dispozici jim byl pomocný tým složený z pedagogů
a žáků SOU elektrotechnického.
Na soutěž dohlížela hodnotící komise složená ze zástupců Krajského úřadu Plzeňského kraje, Západočeské univerzity v Plzni a Svazu průmyslu a dopravy, která soutěžícím
přidělovala body podle předem stanovených kritérií.
Vítězové si pak z rukou zástupců Plzeňského kraje převzali
diplomy a poukázky na nákup elektroniky v hodnotě 3.000
korun (1. místo), 2.000 korun (2. místo) a 1.000 korun
(3. místo), ostatní účastníci pak dárkové tašky s upomínkovými předměty.

KŘIMICE.INFO

Naši školu reprezentovali dva žáci OP Křimice – Eliška
Krejzová ze čtvrté třídy a Zdeněk Votava z páté třídy. Společně se žáky Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni utvořili tým, který obdivuhodným způsobem
dokázal fungovat už od zahájení soutěže. Žáci se viděli poprvé v životě, ale to pro ně nebyla žádná překážka. Díky domluvě, spolupráci a koordinaci všech členů týmu se jim podařilo model složit a uchodit v daném časovém limitu.
A i když naši žáci byli jednoznačně nejmladší ze všech
žáků základních škol, neodradilo je to a se svými staršími
spolužáky dosáhli na krásné třetí místo. Kromě třetího místa si oba odvezli ze soutěže i zvláštní cenu za šikovnost
a manuální zručnost.
Srdečně všem gratulujeme.
Šárka Sobotková
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Události a dění v obci hh
Nová služebna Městské
Od 30. listopadu se spustila do provozu
nová služebna skvrňanských strážníků na
adrese Karla Steinera 10A. Původní místo
v areálu 15. ZŠ opustili, ale telefonní číslo
skvrňanských strážníků zůstává stejné,
378 036 966. Nová služebna v ulici Karla
Steinera vznikla v objektu bývalé školky. Budova bude sloužit 26 strážníkům, kteří vykonávají službu i v městských obvodech
Radčice, Malesice a Křimice.
Křimičtí strážníci paní Koželuhová a pan
Štefl (dlouhodobě nemocen) budou mít nadále zázemí i v budově křimického úřadu,
kde si můžete v pondělí od 10-11 hodin a ve
středu od 16-17 hodin vyřídit své záležitosti, aniž byste museli navštívit skvrňanskou služebnu. Slavnostního otevření
2. října se za Křimice zúčastnil pan starosta Mojžíš a pan tajemník Plochý.

Události v MŠ a ZŠ hh
Velký kulinářský úspěch pro ZŠ
Dne 9. června jsme se s týmem „Zelušky“ z 15. ZŠ OP
Plzeň-Křimice zúčastnily celostátního finále soutěže
„Zdravá 5“ v Praze. Tříčlenný tým byl složen z děvčat ze 3.
třídy: Elišky Krejzové, Jessiky Odounharo a Terezy Markové. Tým doprovázely maminky a babičky soutěžících děvčat,
spolužačka s maminkou a řidička mikrobusu. Všechny byly
pro soutěžící velkou oporou. Mikrobus nám zapůjčilo zdarma zastupitelstvo obce Křimice.
Do finále se Zelušky probojovaly z 437 přihlášených týmů z celé republiky. Finále bylo rozděleno do čtyř kategorií
– MŠ, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a dětské domovy. V každé
kategorii soutěžilo 5 týmů, které se do finále probojovaly
společně s námi.
Téma soutěže bylo pro všechny týmy stejné – příprava
pohoštění na party, které se bude skládat ze zdravých potravin. Časový limit byl velmi krátký, pouhých 15 minut a to
včetně úklidu stolu a naaranžování hotového výrobku.
Zelušky si připravily dort z celozrnného toustového chleba,
šunky, sýra a salátu, ozdobený beruškou z celozrnné kaiserky a zeleniny. Měly připravenou i básničku k danému tématu, která se porotě velice líbila. V soutěži se umístily na krásném 2. místě a měly z něj i z celé soutěže ohromnou radost.
Všechny týmy si odvezly hodnotnou cenu.
Šárka Sobotková

Děti vyrobily pro Křimice
hmyzí domečky
Další „zakázku“ předaly křimickému úřadu děti z kroužku Mladý řemeslník při ZŠ.
Tentokrát se jednalo o sedm krásných hmyzích domečků.
Pan starosta Mojžíš dětem poděkoval a
každého odměnil malou sladkostí. Poděkování patří samozřejmě i paní Šárce Sobotkové, která se o děti v kroužku velmi dobře stará. Hmyzí domečky budou opět instalovány,
stejně jako předtím budky s krmítky, na území obce.
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Události a dění v obci .
Linkou MHD z Křimic až na nový autobusový terminál
Zprovoznění nového autobusového terminálu v Plzni přineslo změny v MHD. Dvě křimické autobusové linky začaly
jezdit až k hlavnímu vlakovému nádraží, kde byl tento přestupní uzel vybudován.
Linky 35 a 57, které zajíždějí do okrajových obvodů Malesice a Křimice a také mimo hranice Plzně do Města Touškova, mají nyní konečnou na novém autobusovém terminálu Šumavská, kde končí linky příměstských autobusů přijíždějících do Plzně od Bílé Hory, Doubravky a Slovan.
Terminál se nachází v bezprostřední blízkosti hlavního
vlakového nádraží a obě místa jsou propojena podchodem.
Realizací tohoto projektu se významně zrychlily přestupy
mezi vlaky, veřejnou a městskou dopravou.

Zájezd do předvánočního Regensburgu
Křimický úřad pořádá každoročně tradiční zájezdy na
vánoční trhy v bavorských městech. Letos bylo vybráno
historické město Regensburg. Odjíždělo se 8. prosince v
7 hodin od úřadu a první zastávkou byl obchodní komplex
Donau Zentrum.
Kdo si chtěl ušetřit předvánoční davové šílenství, pokračoval do centra města, kde autobus vysadil účastníky zájezdu před hlavním vlakovým nádražím.
Hned vedle se nacházel zámek rodu Thurn – Taxis, kde

byly nejhezčí vánoční trhy ve městě. Dále osmdesát šest křimických turistů mohlo navštívit mnoho sakrárních budov,
náměstíček, cukrárniček a hospůdek. Krásný byl pohled na
řeku Dunaj a nejstarší kamenný most v Evropě. Většina návštěvníků neopomněla ochutnat bavorské klobásky, pivo,
svařák či punč. Ke kávě nesměla chybět vánoční štola.
Počasí bylo slunečné, občas se zatáhlo a chvilkami i lehce
zapršelo. Všichni si zájezdu užili a oba dva autobusy se navrátily do Křimic okolo 19. hodiny.

Zájezd seniorů do Černošína

Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice

Dne 20. 10. upořádali členové KSK zájezd na Amátovku
do Černošína. Oblíbená kapela zde hrála od 14 hodin
se svými pěveckými sólisty pí Zlatou Kráčmerovou a
zpěvákem p. Pavlem Andělem. Během čtyřhodinového vystoupení byla o přestávkách losována i tombola a pořadatelům se téměř povedlo, aby každý návštěvník odešel s cenou.
Kapela zahrála i skladby na přání, což se samozřejmě
všem velmi líbilo.

Informace ze
zasedání zastupitelstva
Pronájem pozemku
Křimičtí zastupitelé zamítli prodej a odhlasovali pronájem pozemku č.p. 45/1 v Tlumené ulici za účelem zahrady.
Konkrétně paní Tereze Adamovské 140m² a manželům
Karáskovým 62m² za podmínek údržby zeleně zbylé travnaté plochy a s možností oplocení. Po skončení nájmu se bude
muset pozemek vrátit v původním stavu. Oba žadatelé mají
své obytné domy v sousedství tohoto pozemku.

Termíny veřejného zasedání zastupitelstva
MO Plzeň 5 - Křimice v roce 2019
6. 2. 2019, 17. 4. 2019, 12. 6. 2019,
11. 9. 2019 a 27. 11. 2019
od 17.30 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 - Křimice
KŘIMICE.INFO

STRÁNKA

Události a dění v obci .
Strašidelné hemžení
Dne 3. 11. uspořádala kulturní komise při ÚMO
Plzeň 5 – Křimice akci pro děti nazvanou Strašidelné hemžení. V odpoledních hodinách byla uspořádána diskotéka pro děti v prostorách místní Sokolovny. Bylo vidět velké
množství různých masek.
Na tuto kulturní akci navázal „Lampionový průvod“,

který po několika letech opět zahájil svůj pochod ze Žitné
ulice (od MŠ).
Po projití ulicemi Křimic se k tomuto průvodu připojili
děti s rodiči ze Sokolovny a konec průvodu byl na Zámeckém náměstí. Zde akce vyvrcholila ohnivou show v podání
skupiny Ožehavá záležitost.

Křimická drakiáda
Dne 10. 11. od 14 hodin uspořádali místní
dobrovolní hasiči MO Plzeň 5 – Křimice tradiční „Drakiádu“.
Akce se konala jako v loňském roce na louce za bývalým „ovčínem“, kde nyní sídlí Longevita-Senio.
Počasí bylo pěkné, podzimní, ale vítr pro
létání draků byl bohužel dosti mírný. I přes
tuto již téměř tradiční komplikaci dorazila
početná skupinka účastníků, kteří se vytrvale
snažili o vznesení svých draků vzhůru. Jak
vidíme na fotografii, podařilo se.

Rozsvícení vánočního stromečku v Křimicích
Slavnostní rozsvícení stromečku proběhlo v Křimicích
za deštivého počasí na první adventní neděli 2. prosince.
V 16:30 byla slavnost zahájena sborovým zpěvem žáků ze
zdejší základní školy. Deset minut před samotným rozsvícením pozdravil přítomné křimické občany starosta obce
Vít Mojžíš, který požádal o několik slavnostních duchovních vět pátera Igora Bibka.
Přesně v 17:00 rozsvítila krásně nazdobenou jedličku
nejstarší přítomná občanka paní Mainzerová (94) a rozeznělo se 100 keramických zvonečků, které se zde
prodávaly. Skoro čtyřicetiletá jedlička pochází z Žitné ulice. Strom tehdy zasadil a nyní obci daroval pan Čečil. Jelikož již jedle ohrožovala balkony a fasádu bytového domu,
bylo vhodné ji odstranit.
Poté následovalo další hraní a zpívání v podání mládeže Salesiánského střediska z blízkých Skvrňan. Pod stromečkem se objevily slámové jesličky a slámový anděl, které byly vyrobeny na Křimickém Slámování. K dostání byl i
obecní kalendář pro rok 2019, který je v duchu historických pohlednic a fotografií. Jeho cena je 100,-Kč. Zaměst-

nanci úřadu a křimičtí zastupitelé u stromečku rozlévali
zdarma svařené víno, čaj a medovinu.
Café Vážka a restaurace Sára nabízely vánoční cukroví,
perníčky a koláčky. I přes nepříznivé počasí to bylo hezké
shledání křimických občanů v adventní době.

7

ČÍSLO

IV

P R O S I N E C

2 0 1 8

STRÁNKA

Z naší kroniky - od historie po současnost
Povídání o Vánocích
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Zkusme se na ně
podívat pohledem do historie. Naši pohanští předkové na
konci prosince slavili svátek slunovratu. Děkovali svým
bohům za úrodu a ochranu před zlem a prosili za vše dobré
v období příštím.
S příchodem křesťanství se změnil pohled lidí na tehdejší
svět. Uctívali jednoho boha – Ježíše Krista a slavili dobu
jeho narození tedy svátky Vánoční. Poprvé se slavily Vánoce
v Římě 25. 12. roku 336. Původ stavění betlémů s jesličkami
a Ježíškem podle středověké legendy pochází z italské
Umbrie. U osady Greccio v horské jeskyni zde roku 1223
postavil poustevník svatý František (zakladatel řádu
Františkánů) jesličky, aby oslavil svátek narození Páně. U
těchto jesliček prý bylo vše tak, jak legenda o Betlému vypráví a co v dnešních betlémech bývá. Od té doby se Vánoce
slavili a slaví stavěním betlémů v kostelích, a když císař
Přenosný betlém z konce 19. století.
Josef II. betlémy v kostelích zakázal, přešel tento zvyk do
Foto ze sbírky muzea a galerie severního Plzeňska.
domácností lidí.
Čtyři týdny před Vánocemi podle církve probíhá doba adventu. Znamená to uklidnění, zmírnění a očekávání. V dnešní
uspěchané době je v tomto období pravý opak: nakupování dárků, pečení cukroví a vánoček, úklid a výzdoba bytu. Ovšem
i to je očekávání Vánoc. Rodiny připravují adventní věnec se čtyřmi svícemi, každou neděli se
rozsvítí jedna. Před samými svátky se v rodinách
zdobí vánoční stromky. Tento zvyk přišel do naší
země v 19. století, hlavně do bohatých měšťanských domácností. Dříve se ve stavení dávaly jen
smrkové snítky za obrazy a stavěly se betlémy.
Štědrovečerní večeře sestávala zde na Plzeňsku z hrachové polévky, černého kuby (kroupy
s houbami), vánočky a vdolečků nebo buchet.
Děti dostaly koledu – ořechy, jablíčka, sušené
ovoce a doma upečené perníčky. O půlnoci se šlo
do kostela na půlnoční mši. Křimičtí chodili do
Vejprnic i do Malesic.
Dnešní Vánoce jsou jiné, hlavně v tom, že jsou
bohatší jak po stránce hodování, tak
v obdarování těch nejbližších. V obchodech je
bohatá nabídka všeho zboží a tak se mnohdy Vánoce změní na svátky konzumování. Na štědrovečerní stůl patří ryba s bramborovým salátem,
někde se postaru dělá ryba i na jiné způsoby. Po
večeři vánočka a všechny možné druhy cukroví
upečené rukama maminek a babiček.
V rodinách je samozřejmostí rozsvícený vánoční stromek a spousta dárků pod ním.
I v dnešní době mají Vánoce své magické kouzlo.
Stačí třeba kromě elektrického řetězu rozsvítit
vánoční svíčky, které zavoní, zazpívat si starodávné koledy, rozkrojit jablíčko a najít hvězdičku, nebo se zaposlouchat do pohádky.
Krásné Vánoce v klidu a pohodě
Vám přejí kronikáři
Marie Fáková a Pavel Novotný
Školní obrazová tabule s ilustracemi Josefa Lady z roku 1948
KŘIMICE.INFO

8

STRÁNKA

9

Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimicecc
Prodej kalendářů 2019 zahájen

Pozvání na Vítání občánků

Křimický kalendář na rok 2019 ve stylu historických fotografií a pohlednic můžete zakoupit na ÚMO v úředních
hodinách. Je vhodný též jako vánoční dárek pro vaše blízké. Cena 100,-Kč.

Někteří rodiče novorozených křimických občánků již zaznamenali, že jim od května tohoto roku pracovníci matriky
Magistrátu města Plzně již nepředávají informaci a přihlášky na Vítání občánků v jednotlivých obvodech města. Jak
zřejmě tušíte, důvodem je počátek platnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.
Vítání občánků se v městských obvodech i nadále konají,
avšak rodiče již nejsou vyzýváni úřadem. Jelikož je nám
známo, že v Křimicích se novorozenci rodí doslova „jako
houby po dešti“, budeme velice rádi, když i vy projevíte zájem o tuto slavnostní akci. Stačí vyplnit přihlášku, která je k
dispozici na ÚMO Plzeň 5—Křimice nebo na webu https://
umo5.plzen.eu. O termínu konání akce budete písemně vyrozuměni alespoň 20 dní předem.
Vítání nových občánků probíhá v zasedací místnosti
Úřadu městského obvodu Plzeň 5- Křimice. Každý takto
přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky nově narozených občánků a na památku dostane dárek a pamětní list.
Po akci každý z novorozenců obdrží zdarma DVD s pamětními fotografiemi.
Lenka Stulíková

Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimicecc
Výsledky voleb a ustavující zastupitelstvo
Dne 31. října 2018 se konalo ustavující zasedání nově
zvoleného Zastupitelstva MO Plzeň 5 – Křimice.
Ustavujícího zastupitelstva se nezúčastnil pan Zdeněk
Novotný (Nová Plzeň s Jiřím Strobachem) a pouze jako veřejnost se zúčastnil pan Ondřej Bunda (ANO 2011), kterému vznikl mandát od 1. 11. 2018 jako třetímu náhradníkovi.
Tento opožděný mandát vznikl z důvodu vzdání se mandátu
zvoleného zastupitele za ANO 2011 pana Josefa Vilda a prvního náhradníka pana Miloslava Vykoupila. Druhou náhradnicí se tak stala paní Zdeňka Řepíková, která se však
svého mandátu vzdala v den konání ustavujícího zastupitelstva.
Ostatní zastupitelé složili slib a zvolili nové vedení našeho městského obvodu. Křimice i v dalším volebním období
povede opět pan starosta Vít Mojžíš (Plzeňská aliance Křimice). Jako neuvolněný místostarosta byl opět zvolen pan
Vladimír Lobkowicz (Plzeňská aliance Křimice) a navíc jako
druhá neuvolněná místostarostka byla zvolena paní Marcela Wagnerová (Plzeňská aliance Křimice).
Neuvolněnou předsedkyní Finančního výboru byla opět
zvolena paní Alena Vítovcová (Plzeňská aliance Křimice)
a neuvolněným předsedou Kontrolního výboru pan Václav
Seifert (Plzeňská aliance Křimice).

Komunální volby 2018 - Plzeň 5 - Křimice
strana

podíl

celkem

PLZEŇSKÁ ALIANCE KŘIMICE
s podporou STAN a TOP09

61,24 %

5 344 hlasů

Sdružení nezávislých kandidátů,
občané Křimic

16,64 %

1 453 hlasů

ANO 2011

12,53 %

1 093 hlasů

NOVÁ PLZEŇ s Jiřím Strobachem

9,58 %

836 hlasů

Volební účast 924 voličů 55,53 %
Zvolení zastupitelé dle stran a hlasů

PLZEŇSKÁ
ALIANCE KŘIMICE
s podporou STAN
a TOP09

1

Vít Mojžíš

527 hlasů

2

Vladimír Lobkowicz

520 hlasů

3

Marcela Wagnerová

521 hlasů

4

Alena Vítovcová

486 hlasů

5

Václav Seifert

495 hlasů

6

Zdeněk Fleišman

507 hlasů

7

Dušan Blažek

479 hlasů

Sdružení nezávislých
kandidátů,
občané Křimic

1

Libor Kubíček

277 hlasů

2

František Slepička

254 hlasů

ANO 2011

1

Josef Vild

157 hlasů

NOVÁ PLZEŇ s
Jiřím Strobachem

1

Zdeněk Novotný

104 hlasů
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Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Budování na konci roku
Na budoucím odpočinkovém místě „Na pláži“ se stále
pracuje. Momentálně se nashromáždily stavební kameny
pocházející převážně ze starých ubouraných objektů na Křimickém náměstí.
Tímto děkujeme majitelům a dárcům tohoto materiálu a
to jmenovitě panu Janu Jamrichovi a panu Martinovi Otáskovi. Ostatní kameny jsme získali též zdarma ze skladu

Správy veřejného statku. Z tohoto materiálu se začalo budovat dle plánů přírodní ohniště.
V těsné blízkosti mezi radčickým dřevěným mostem a
křimickou sokolovnou se dokončuje tzv. kolejová cesta z
betonových kvádrů. Měla by lépe sloužit turistům, cyklistům i zemědělské technice. Dle příznivého počasí by se stavba měla předávat do konce roku 2018.

Výsadba lip ke 100. výročí vzniku Československa
I Křimice se zapojily do celorepublikové akce slavnostní
výsadby pamětního stromu k výročí 100 let od vzniku samostatné Československé republiky. Křimický úřad zakoupil symbolických deset stromů lípy srdčité = deset dekád
republiky. Dvě lípy byly zasazeny 26. října na konci Tlumené ulice u kamenného obelisku soutoku řeky Mže.
Zde zahájil slavnost pan starosta Mojžíš krátkou řečí o
významu výsadby a pár vět o samotných stromech. Jeden

strom vysadili členové zdejšího Klubu seniorů a druhý
strom pomohly vysadit děti z mateřské školy. Ty ještě přidaly krátkou básničku a všichni společně na závěr aktu si zazpívali státní hymny Čechů i Slováků.
Dalších 7 stromů se vysadilo podél Plzeňské ulice
v areálu sokolovny a poslední desátá lípa je umístěna u cesty k Brůdku v Třešňovce vedle křížku. Tam se umístila i
dřevěná lavička.

Listopadové akce Klubu seniorů Křimice
Dne 1. 11. uspořádali členové KSK posezení v zasedací
síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Kromě jiného byla na programu přednáška o Zakarpatské Ukrajině. Přednášel člen Společnosti Lva z Rožmitálu.
Další akce KSK byla 8. 11. a to vycházka do Pňovan a okolí. Do Pňovan se senioři dopravili vlakem z Křimic. Následovala procházka krajinou kolem Pňovan.
Dne 28. 11. odpoledne uspořádali členové KSK tradiční
„Mikulášskou zábavu“ v salónku hotelu YORK. K poslechu,
tanci i zpěvu jim zahrála oblíbená country skupina Bobelin.
Při vlastní akci si předali dárečky od členek klubu dovedných rukou.
Klub seniorů Křimice Vám přeje klidné prožití doby Vánoční a těší se na viděnou na akcích v příštím roce.
KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci .
Oslavy 100. výročí vzniku Československa
Dne 19. 10. oslavili Křimice 100 let od vzniku první samostatné Československé republiky. Slavnost se konala na
Zámeckém náměstí od 16,00 hod. Na náměstí před budovou SSUPŠ Zámeček bylo postaveno podium pro účinkující. Moderátor p. Zdeněk Fleišman nás po celou akce provázel svým milým a mnohdy i velmi vtipným komentářem.
Po přivítání křimických občanů a hostů pronesl projev
starosta obvodu p. Vít Mojžíš. V projevu nastínil život
v Křimicích v uplynulých 100 letech. Poté následoval krátký projev poslance p. Martiny Baxy a náměstkyně primátora města Plzně pí Evy Herinkové. V dalším programu vystoupily děti z místní MŠ se svými učitelkami a předvedly
pěkné hudební pohádky. Protikladem k vystoupení křimických nejmenších občánků byla scénka seniorek z KSK, které po různých peripetiích vypěstovaly zlatou zelnou hlávku
pro prezidenta Masaryka. Jejich vystoupení bylo velmi
vtipné.
Defilé prezidentů během století připravili studenti
z umělecké školy v podání trochu bohémském. Krásný závěr patřil dívkám z místní ZŠ, které potěšily přítomné zpěvem dobových písniček i recitací z tvorby autorů J. Seiferta
a K. Hašlera. K doprovodnému programu patřila prohlídka
staré školy, která slaví 150 let od svého vzniku a nyní slouží
studentům SSUPŠ Zámeček.
Také SPŠD se zúčastnila oslavy: paní ředitelka pohovořila o práci školy a studenti předvedli vlastnoručně vyrobený
elektromobil. Jeho stoletým protějškem byl panský kočár
tažený koňmi, kterým se mohli zájemci svézt. K vidění byla
i policejní auta používaná v minulých dobách, uniformovaný četník z I. republiky i různé dobové postavy. Bylo připraveno
občerstvení
a
nakonec
krojované
„dívky“ (zastupitelky MÚ) roznášely mezi přítomnými pohárky s vínem, aby všichni mohli připít Křimicím na pěknou budoucnost.
Po skončení oslavy zahrál několik melodií učitelský orchestr a pak se lidé řadili do průvodu, aby vyšli na kopec
Horničku. Zde byla připravena vatra, kterou zapálili místní
hasiči. Občané si společně zazpívali Masarykovu oblíbenou
píseň „Ach synku, synku“. Na úplný závěr se nad Křimicemi rozsvítil krásný ohňostroj.
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Sport a volný čas
Úspěch křimických šipkařů
Křimičtí šipkaři si vedou velmi dobře v soutěži „A - Plzeňsko a Chodsko“ (hlavní krajská soutěž), do které poprvé postoupili v letošním roce. Po osmi kolech se Úlet Křimice nachází na slušné sedmé pozici ve čtrnáctimístné
tabulce. Současně probíhá i turnajový pohár, kde se hraje
vyřazovacím systémem a do velkého finále (17.2.2019) postoupí pouze dva týmy. Křimičtí borci se dostali už do semifinálového kola, když porazili favorizované plzeňské
Chřestýšovce v dramatickém boji 21:18.
V individuálním hodnocení jednotlivců si naši hráči
Hiršl, Fleišman mladší a Růžek vedou též velmi dobře a
všichni se pohybují mezi dvacátém až třicátém místě nejvyšší krajské soutěže.
Tak držíme klukům palce, ať se nadále daří jako dosud.

Výlov rybníka Dravý I a Dravý II
V sobotu 13. 10. místní rybáři slovili svůj rybník
v Malesicích Dravý I. Zhodnotili tak své výsledky letošní
práce, neboť všechny ryby byly nasazené do revíru. Převážně na tomto rybníku byli vyloveni kapři a to o váze cca
1300 kg. Jednalo se o násadbovou asi kilovou rybu. Rybník zůstal vypuštěn, aby v nastávajícím období tzv. vymrzl.
Následující sobotu byl proveden výlov na rybníku Dravý II. Zde už rybáři lovili nejen kapra, ale i amury, líny,
okouny a byly vidět i 2 štiky. Převážná většina ryb byla
opět nasazena do revíru, čímž splnili plán zarybnění svého
úseku řeky Mže. Při výlovu byl přítomen i jednatel územního svazu p. Martin Bílý, neboť se jednalo o převodu rybníků pod územní svaz, který by z nich rád udělal lovný revír. Rybník byl opět po dohodě ponechán vypuštěný
k vymrznutí.

Výlov rybníka Trubecký

Florbalisté opět v 1. lize BLMF

Dne 27. 10. místní rybáři slovili rybník Trubecký, který
je při hlavní silnici na Stříbro pod obcí Vochov. Na zdejším rybníku byl vychován násadbový kapr K 2. Výlov probíhal dle stanovených pravidel a rybáři se mohli pochlubit
velmi dobrým váhovým přírůstkem. Dokonce k výlovu se
dostavili členové dvou spřátelených organizací, kteří si
násadbovou rybu odkoupili na své chovné rybníky. Přesto
zůstalo ještě dost ryb na vlastní revír. Celkem bylo sloveno
1585 kg kaprů.

Křimičtí florbalisté hrají
již druhým rokem 1. ligu
soutěže BLMF (Bohemia
liga malého florbalu) a i letos si vedou velmi dobře,
když zvážíme z jakých podmínek vycházejí.
Křimická sokolovna zdaleka nesplňuje velikost
hřiště a tak své domácí prostředí imitují v cizích tělocvičnách. Přesto si drží po
třinácti zápasech krásné
šesté místo.
V individuálních statistikách si nejlépe vede v kanadském bodování kapitán družstva Tomáš Vykoupil
(19 bodů) a je v tabulce na pěkném 8. místě. S dvanácti
vstřelenými brankami je zatím na skvělém 6. místě.
Úspěšní jsou i další křimičtí hráči jako je David Strolený
nebo Tomáš Otta.
Křimice mají i skvělého gólmana, který momentálně
drží svými výkony 2. místo v tabulce brankářů.

KŘIMICE.INFO
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Sport a volný čas
Fotbal – sezona 2018/2019 podzim
Z

V

R

P

Skóre

B

PK

1. TJ Sokol Křimice

13

10

0

3

60:20

30

0

2. TJ Svatobor Hrádek

13

8

4

1

43:14

30

2

Poslední třinácté kolo fotbalové krajské soutěže 1.B třídy
odehráli křimičtí sokolové v sobotu 17. listopadu na hřišti
Chotěšova. Po devadesáti minutách hry se oslavoval
v kabině křimických fotbalistů nejen státní svátek, ale i přesvědčivé vítězství nad soupeřem 4:0 a tím i přezimování
soutěže na prvním místě tabulky.
Dalším důvodem oslav byly další dvě vstřelené branky
kanonýra Jardy Hauera a tím i první místo střelců v této
soutěži. V podzimní části jich nastřílel rovných dvacet.
V první desítce se ještě usadili hráči Václav Kuneš a Augustin Adam se sedmi brankami.

3. FK Žákava

13

9

1

3

47:9

29

1

4. TJ Keramika Chlumčany

13

7

3

3

29:17

27

3

5. TJ Přeštice B

13

7

3

3

34:20

24

0

6. TJ HAAS Chanovice

13

7

1

5

32:28

23

1

7. TJ Sokol Pačejov

13

6

2

5

27:25

22

2

8. SK Klatovy 1898 B

13

6

2

5

40:29

20

0

9. TJ Chotěšov

13

4

2

7

22:37

15

1

10. TJ Sokol Kasejovice

13

3

3

7

19:39

14

2

11. TJ Sokol Vrhaveč

13

4

1

8

22:38

13

0

Sestava posledního kola:
K. Míčka - T. Křen (76. M. Bláha) , J. Zapoměl , J. Novák
(73. M. Škoda ) , E. Kuczman (61. L. Koutek , T. Čechura, J.
Dolák, J. Rada, J. Kovačič, J. Hauer, V. Kuneš

12. TJ Sokol Štěnovice

13

4

1

8

13:38

13

0

13. TJ Sokol Měčín

13

3

1

9

20:36

10

0

14. TJ Sokol Losiná

13

1

0

12

10:68

3

0

Fotbalisté Křimic jsou
zimními mistry

TÝM

II. ročník Memoriálu Josefa Hodka

Nejmladší fotbalisté

V sobotu 6. října se na fotbalovém hřišti odehrála vzpomínka na bývalého předsedu křimických fotbalistů Pepíka
Hodka. Na jeho počest se uskutečnil turnaj mladších žáků.
Na konci turnaje předávala medaile jeho vnučka Lucie.

Fotbalisté starší přípravky si v podzimní části soutěže
vedou též velmi dobře a našli jediného přemožitele, kterým
byl plzeňský Petřín. Ostatní družstva většinou přehrávala
rozdílem třídy. Gratulujeme.
Družstvo starších žáků již tak přesvědčivě nehraje, ale
zahrála i několik kvalitních zápasů a přezimuje v soutěži na
devátém místě.
Všechna křimická družstva si po odehrání posledního
zápasu uspořádala takzvanou dokopnou v prostorách zdejší
sokolovny. S mladšími fotbalisty se sešli i rodiče a společně
s trenéry prodebatovali podzimní část sezony. Oddíl fotbalu též připravil již tradiční
Fotbalový retro ples v pátek 30. listopadu. K tanci a poslechu hrály Kroky Michala Davida Revival a po půlnoci
DJ Hajajs. Na plese byla k mání i bohatá tombola.

ZKO Plzeň-Křimice
Závod agility o pohár sv. Václava
Dne 28. 9. , o státním svátku sv. Václava, se konal tradiční závod agility pořádaný místním kynologickým klubem.
Již od samého rána bylo v areálu velmi rušno. Během
celého dne soutěžilo a své úkoly plnilo celkem 108 pejsků.
Někteří své zkoušky splnili na výbornou, někteří splnili

a některým se prostě nechtělo. Zkoušky a vlastní závod
byl ukončen v odpoledních hodinách, nejlepším pejskům
byly předány ceny a na závěr všem přítomným
poděkoval za účast a vytrvalost předseda klubu
p. Václav Vůcha.
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Termíny veřejného
zasedání zastupitelstva
MO Plzeň 5 - Křimice
v roce 2019
6. 2. 2019
17. 4. 2019
12. 6. 2019,
11. 9. 2019
27. 11. 2019
od 17.30 hodin
v zasedací místnosti
ÚMO Plzeň 5 - Křimice

www.umo5.plzen.eu
www.krimice.info
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