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Vážení křimičtí
spoluobčané,
při vydání minulého
čísla zpravodaje jsme
nikdo z nás netušil, jak
se nás dotkne virová epidemie v Číně a Itálii.
Z epidemie se stala pandemie a z toho vzniklo mimořádné opatření
takového formátu, které pamatují pouze
účastníci protektorátu a II. světové války.
Zákazy následovaly další zákazy a nikdo netušil, kdy to skončí.
I když poděkování našim spoluobčanům
je v jiném článku, musím se připojit i já a
poděkovat přes tento zpravodaj všem aktivní
m dobrovolným občanům, kteří se různými
způsoby přičinili o zvládnutí této zdravotnické pohromy nejenom v Křimicích. Dle informací místní paní lékařky nikdo nebyl
v Křimicích pozitivní na virus Covid-19. A
tak ještě jednou díky Vám všem, kteří přispěli materiálem, šitím roušek nebo „pouze“
zabezpečili své příbuzné či sousedy.

Bohužel musíme počítat, že zdravotní krizi bude logicky následovat krize finanční,
která postihne mnoho občanů a jejich rodin
včetně státních institucí jako je náš úřad. Již
letos město Plzeň přijde o 560 mil. Kč a náš
obvod se na tomto propadu musí též podílet
přibližně 10% z letošního rozpočtu obce.
Přesto jsme se snažili v tomto roce zachovat co nejvíce tradičních kulturních akcí Křimického kulturního léta. Některé se musely
přeložit do letních měsíců, další se neuskuteční vůbec. Jde především o výstavu autoveteránů, prohlídky zámku či koncert interpretů divadla JKT. Divadelní spolek Jezírko přeložil tři vystoupení na září a to do
budovy zámku a sokolovny.
A tak se na všechny z vás těším na nejbližší venkovní akci „Putování okolo řeky Mže“
v sobotu 20.6., kde se skloubí tři akce
v jednom. Otevření lávky přes Vochovský
potok a přilehlé stezky, slavnostní zahájení
plážové sezóny, kde uvedeme vestavěné
trampolíny a odložený dětský den.
Přeji především pevné zdraví a pozitivní
myšlení.
Vít Mojžíš, starosta

TENTO ZPRAVODAJ JE
DISTRIBUOVÁN BEZPLATNĚ
DÍKY POMOCI A OCHOTĚ
KLUBU SENIORŮ

Dopravní omezení v Křimicích a jejich okolí
Uzavírka Plzeňské ulice
a účelové komunikace do Radčic
Od 1.6.2020 je zcela uzavřena komunikace Plzeňská mezi domem pro seniory
Longevita a rybníčkem. Dále se uzavírka
vztahuje i na cestu v polích spojující Křimice a Radčice k dřevěnému mostu přes
Mži. Zákaz platí nejen pro motoristy,
ale i bruslaře a cyklisty. Toto omezení bude
po dobu stavby obchvatu „Západního okruhu“, který by měl být dostavěn do konce
roku 2023. Zajímavé video s vizualizací celého projektu naleznete vložením textu
„DOPRAVA: Animace - Městský okruh Křimická - Karlovarská v Plzni“ na webu youtube.com.
Uzavírka Křimické ulice ve Skvrňanech
Další zákaz vjezdu je již na ulici Křimic-

ká, která omezuje průjezdnost do předních
Skvrňan. Tento zákaz by měl trvat do konce
rekonstrukce vodovodu a kanalizace a to do
července 2020.
Zvýšený provoz v ulici Na Horničce
Z důvodu budování kanalizace v sousední
obci Vochov je v posledních týdnech zvýšený provoz na cestě mezi Vochovem a křimickou Horničkou. Dopravní omezení ve Vochově jsou bohužel rozsáhlá a dlouhodobá.

Lenka Stulíková
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Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice
Upozornění pro majitele psů

Ohlášení pálení klestí

Upozorňujeme občany, že do 30. 6. 2020 je nutné uhraPokud plánujete pálení většího množství rostlinného odpadu, doporučujeme provést hlášení na operační středisko dit poplatek ze psa. V případě neuhrazení v tomto termínu
HZS. Podnikatelé mají tuto povinnost za zákona, občanům bude vyměřen poplatek v trojnásobné výši. Každý pes, jehož
držitel má trvalý pobyt v Plzni-Křimicích, muje to doporučeno. Při ohlášení je nutné uvést datum, dobu a
sí být přihlášen a očipován. V součinnosti
místo pálení, zodpovědnou osobu a kontakt na ní. Pálení
městské policie budou průběžně probíhat
klestí se hlásí prostřednictvím webové aplikace https://
kontroly a za nepřihlášeného psa může být
paleni.izscr.cz nebo na telefonní číslo 950 530 100 (krajské
udělena pokuta.
operační a informační středisko).
Pokud dojde k úhyV zájmu bezpečnosti je nutné při pálení rostlinného odnu psa nebo jakékoliv
padu dodržovat pravidla, jako je přítomnost alespoň 2 zletijiné změně, je nutné
lých osob, oheň je nutné hlídat po celou dobu pálení až po
tuto skutečnost nahlábezpečné uhašení a ohniště by mělo být ohraničeno (např.
sit co nejdříve na
kameny). Samozřejmá je bezpečná vzdálenost od zástavby a
ÚMO
Plzeň
5hořlavých předmětů a zajištění dostatečného množství haKřimice kvůli zásebních prostředků (lopata, voda, písek, apod.).
niku poplatkové
Dodržujte zákaz pálení v období dlouhotrvajícího sucha nepovinnosti.
bo za větrného počasí. V případě, že se oheň vymkne kontrole, okamžitě vzniklý požár ohlaste operačnímu středisku
Anna Hauerová
HZS na linku 150.
Lenka Stulíková

Dobrovolníci šili roušky

Stezka od jezu k jezu je dokončena

pro naše občany

Po několika měsících výstavby byla dokončena stezka
okolo pravého ramene řeky Mže, která spojuje Záhorského
jez pod zámkem a křimický jez. Povrch cesty byl zhotoven
z přírodního lupku. Dále byla opravena dosavadní lávka
přes Vochovský potok. Nyní je celá stezka bezbariérová a
tak plně vyhovuje i maminkám s kočárky.
V sobotu 20. června zde proběhne v odpoledních hodinách akce pro děti i dospělé Putování podél řeky Mže.
Vzhledem k nutným bezpečnostním opatřením je tato akce
náhradou za tradiční spolkový dětský den, který vždy
probíhal v zámeckém parku. Tentokrát strávíme akci „v pohybu“ nejen na této stezce se soutěžními úkoly. Pozvánku
na akci naleznete mezi plakáty na posledních listech Zpravodaje.
Lenka Stulíková

Velké poděkování patří křimickým dobrovolníkům, kteří
v době pandemie šili ochranné roušky nejen pro své blízké,
ale pravidelně darovali své výrobky i pro naše občany. Na
25 dobrovolníků doneslo na úřad či dobrovolným hasičům
desítky roušek nebo dodali materiál pro zhotovení. Vše činili nezištně a patří jim velké poděkování také od křimických
občanů, kteří o roušky jevili pravidelný zájem.
Milí dobrovolníci, vážíme si Vašeho konání a jsme rádi,
že v naší obci žijí občané, kteří dokáží nabídnout pomoc.
Velkou měrou se na distribuci roušek a desinfekce podílel
i Sbor dobrovolných hasičů Křimice, který významně napomohl ke zdárnému zvládnutí tohoto náročného období.
Všem ještě jednou děkujeme za spolupráci.

Vít Mojžíš
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Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimiceh
Odlehčovací kanalizační komora na Zámeckém náměstí je dokončena
Zajisté velkou úlevu pocítili obyvatelé několika desítek
domů v okolí Křimického náměstí a Ztracené ulice, kterým
byl v minulosti opakovaně poškozen majetek v této historické části Křimic. Po mnoha jednáních s městem a několikaletých urgencích vedení obce u Vodárny Plzeň byla konečně
zjednána náprava chybného řešení z roku 2009, kdy došlo
k zaslepení přepadu odlehčovací komory do řeky Mže. Od té
doby docházelo při větších deštích k záplavám přilehlých
domů a náměstí.
Trvalo mnoho měsíců, než starosta získal k nahlédnutí
projekt právě odlehčovací komory. Odbor správy infrastruktury (OSI) a Odbor investic (OI) totiž dlouho „nevěděl“, kdo
projekt vlastní. Nakonec se to podařilo a v projektu se mimo
jiné našlo, že v komoře průměry příchozích potrubí jsou

o polovinu větší než průměr odtokového potrubí. A bylo
jasno.
Na jaře 2017 se nechala zpracovat nová studie a na podzim Magistrát přiznal chybnou nedostatečnou odtokovost
vody v kanalizaci. Na jaře 2018 městský obvod opět urgoval
nečinnost Vodárny a byla mu opět přislíbena obnova odlehčovací komory a to, že projektová dokumentace bude dokončena do konce roku 2018. Mezitím přišel opět přívalový
déšť a naši občané opět likvidovali poničené majetky.
Konečně počátkem roku 2020 začaly stavební práce
a obnova odlehčovací komory. Bylo zde dále instalováno
zařízení pro hrubé předčištění, které zabrání po velkém dešti znečištění odtokové stoky fekáliemi a následnému odtoku
do řeky Mže.
Lenka Stulíková

Informace od praktické
lékařky MUDr. M. Sporkové

Informace ze zasedání
zastupitelstva MO dne 06.05.2020

Ordinaci praktického lékaře MUDr. Michaely Sporkové
NBA v budově ÚMO Plzeň 5—Křimice občané Křimic hojně navštěvují. Zvláště teď ve fázi rozvolňování bezpečnostních opatření s lékařkou řeší pacienti i drobné konzultace
osobně v ordinaci.
Abychom však zabránili shlukování osob v čekárně
a zajistili pacientům co nejvyšší bezpečí, až do odvolání je
nyní nutné se k lékaři předem objednat na konkrétní termín. MUDr. Sporková pacienty ujišťuje, že jsou zpravidla
volné termíny ošetření již v den Vašeho telefonátu. Avšak
Vám tímto dopřeje komfort úspory Vašeho času a bezpečí
prázdné čekárny bez nemocných.

Zastupitelé schválili:
- Použití volných prostředků z fondu rezerv:
150.000,- výsadba stromů v ulicích obce
50.000,nákup kuchyňského kompostéru do MŠ
5.000,příspěvek Odboru sportu na akci
Sportmánie Plzeň 2020
23.000,odměny dobrovolníkům “rouškařům“
v podobě poukázek na potraviny (1.000,-)
827.000,- podpora místních spolků
16.000,SDH Křimice za výpomoc při zabezpečení
obyvatel před Covid19
- Zadání výroby 2ks soch sokolů k příležitosti 90 let
budovy místní sokolovny
- Smlouvu s firmou G-projekt na zpracování žádosti
Evropské dotace na nástavbu mateřské školy
- Věnování 4 ks knih o Křimicích „Ves u zámku“ knihovně
města Plzně
- Prodej pozemku p.č,1490/2 na výstavbu „Obytné zóny
Skvrňany“
Zastupitelé zamítli:
- Odprodej měst. pozemku p.č.1893 o výměře cca 440m

Telefon:

378 036 811

Ordinační doba (Křimice):
Pondělí
7:30—12:00
Úterý
12:00—17:30
Středa
7:30—11:00
Čtvrtek
7:30—9:30
Pátek
7:30—10:00
Vstup pouze s rouškou!

Lenka Stulíková

Vít Mojžíš
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Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice
Navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad
V posledních měsících jsme často řešili problémy
s prostorem pro tříděný odpad vedle společnosti DYBS
s.r.o., kde bývaly kontejnery přeplněné a následně vznikal
nepořádek z odloženého odpadu na chodníku.
Bylo proto zřízeno další místo pro sběr tříděného odpadu, a to na staronovém prostoru na počátku ulice K Nádraží
vedle restaurace Saracena. Přibyl zde jeden kontejner na
plast a jeden na papírový odpad. Další dva kontejnery, opět
na plast a papír, byly ještě umístěny na parkoviště u SPŠ
Dopravní v ulici Průkopníků.
Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu vyprodukovaného odpadu z domácností Vás tímto žádáme o primární
využívání kontejnerů ve sběrném místě v Traťové ulici.
Každý odpad také nezapomínejte zmenšit na minimální
rozměr např. sešlápnutím PET lahve či rozložením papírových krabic.
Důrazně upozorňujeme na zákaz ukládání jakéhokoli
odpadu mimo určené nádoby, v případě porušení se dopouštíte přestupku založení černé skládky. Všechna místa
s kontejnery pro tříděný odpad budou pravidelně kontrolována Městskou policií i za použití fotopastí.

Lenka Stulíková

Křimická akce "Jehla 2020"
Městský obvod Plzeň 5—Křimice ve spolupráci s Městskou policií Plzeň stejně jako v roce 2019 zkontroloval před
zahájením letní sezony všechna dětská hřiště, zda nejsou v
pískovištích odhozené nebezpečné věci, především použité
injekční stříkačky.
Po provedené prohlídce za pomoci detektoru kovů můžeme občany ujistit, že všechna pískoviště v Křimicích jsou

Oprava chodníku za viaduktem
v Prvomájové ulici

bezpečná. Nalezeno bylo pouze několik matiček, šroubků
a zátek od piva. Sezóna může tedy začít a rodiče se na křimických pískovištích nemusejí obávat o zdraví svých dětí.
Za skvělou spolupráci děkujeme Městské policii Plzeň
a Městskému obvodu Plzeň 1, který městské policii zakoupil
pro tyto potřeby detektor kovů.

Ladislav Plochý

Hasiči zasahovali na hrázi

V sobotu 27.3. ve večerních hodinách zasahovali křimičtí
dobrovolní hasiči v chatové oblasti “Na hrází” v Křimicích.
Koncem dubna byla dokončena oprava pravého chodní- Požár založili cizinci, kteří zde údajně pomáhali při úklidu
ku v Prvomájové ulici za železničním mostem. Původní pozemku. V této záplavové oblasti se též nachází několik
zpevněný povrch byl nahrazen betonovou zámkovou opuštěných chatek a kůlniček, které můžou být útočištěm
dlažbou.
Tomáš Kasal lidí bez domova.
Luboš Vavřík
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Události a dění v obci .
Požár pneumatik a trávy v Dolově
Dne 30. dubna naše jednotka z Křimic zasahovala u nahlášeného požáru v Dolově ve velmi špatně přístupném
terénu. Na místo jsme dojeli společně s jednotkou HZS
Plzeň-Střed a s Policií ČR. Na místě zásahu jsme likvidovali
požár pneumatik a travního porostu. Naštěstí jsme
oheň dostali včas pod kontrolu a zabránili jeho rozšíření do
křovin a do bujného porostu starých ovocných stromů.
Bohužel jak naší jednotce, tak i profesionálním kolegům,
komplikovalo vyhledávání nejvhodnější příjezdové cesty
rozmístění betonových zátarasů v úseku ulice V Dolově až
ke kynologům.
Luboš Vavřík

Kniha Ves u zámku je

Události v MŠ

g

k dispozici i v knihovnách

Nadace sportující mládeže v MŠ

Usnesením zastupitelstva MO 5 byly darovány 4 výtisky
knihy o Křimicích Ves u zámku do knihovního fondu města
Plzně. Jeden výtisk je k dispozici v křimické knihovně,
ostatní tři knihy naleznete v ostatních knihovnách v Plzni.
O knihu jeví velký zájem nejen občané Křimic. Publikace
o 540 stranách obsahuje zajímavé a poutavé texty
a nespočet dobových fotografií. Pokud máte zájem o koupi
této knihy, je k dispozici k zakoupení na ÚMO 5 za
cenu 890 Kč.
Lenka Stulíková

Předškoláci z MŠ Křimice si po návratu do MŠ vyzkoušeli cvičení ze Sportovních her mateřských škol. O možnost
si zasportovat tak nepřišly ani děti z obvodů, kde se nekonaly únorové kvalifikace.
Vít Mojžíš

Novinky na pláži
Slibované překvapení na
křimické Pláži je na světě. Nechali jsme nainstalovat dvě
nové venkovní přízemní trampolíny o rozměrech 1x1,5m.
Nachází se mezi řekou a pískovištěm. Díky uvolňování
bezpečnostních opatření konečně můžeme slavnostně
zahájit plážovou sezónu a to v
sobotu 20. června.
Na jedné trampolíně smí skákat pouze jedna osoba a to
do váhy 150 kg. A to předpokládám nikdo z vás nemá:-) Přeji vám hezké skotačení.
Vít Mojžíš

Gratulace k životnímu jubileu
Předsedkyně Klubu seniorů Křimice Eliška Hladíková
oslavila krásné životní jubileum. Děkujeme Elišce za její aktivní přístup k práci s křimickými seniory, zvláště pak za přičinlivost v době počátku pandemie, kdy přispěla k výrobě roušek pro občany.
Také nám poskytla cenné informace, kdy jsme po vyhlášení
nouzového stavu zjišťovali, zda
jsou v Křimicích osamocení senioři vyžadující pomoc druhých
při zajištění nákupu či dalších
potřeb.

Vít Mojžíš

Školka dostala nový herní prvek
a lino do třídy Broučků
Zastupitelstvo MO 5 schválilo výměnu herního prvku v
MŠ. V březnu byl zakoupen a nainstalován nový herní hrad
v hodnotě 120 000 Kč. Další investice byly směřovány na
nákup a pokládku nového linolea do třídy Broučků.
Původně plánované „velikonoční dárky“ si děti bohužel
užívají až v posledních týdnech.
Vít Mojžíš
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Z naší kroniky - od historie po současnost
Léta devadesátá
Náš dnešní příspěvek již není historie v pravém slova
smyslu, ale skoro současnost. V roce 1989 nastal převrat ve
společenském, ekonomickém i kulturním životě a změny
nastaly samozřejmě i v Křimicích. Naše obec se stala Městským obvodem Plzně č. 5 se starostou a zastupitelstvem.
Prvním starostou byl zvolen p. Josef Fiala.
První léta po sametové revoluci byla ve znamení mnoha
změn. Zlepšilo se spojení s Plzní, byly zavedeny dva spoje
MHD s častými odjezdy a příjezdy. Obec byla od r. 1992
plynofikovaná a rozšiřovala se vodovodní síť. Proběhla rekonstrukce chodníků a byly upraveny trávníky a park na
Křimickém náměstí. Byly dány možnosti podnikání a vznikly tak drobné soukromé firmy a obchůdky. Rodině Lobkowiczů byl navrácen rodový majetek, zámek však byl značně zdevastovaný.
Rozpadl se Státní statek a bývalí křimičtí zemědělci si
mohli vzít zpět do vlastnictví svoje pole. Brzy se rozjela výstavba nových rodinných domků a bytových domů. Vznikla
západní část Žitné ulice a vedle ulice Konopná. Další domy
byly postaveny za tratí na Horničce. Změny se dočkala budova obecního úřadu, která byla zcela zrekonstruována a

přistaveno druhé patro. V r. 1994 byl opraven kostel Narození P. Marie Na Horničce, dostal novou fasádu.
V Křimicích také nastala možnost ubytování. Kromě penzionů v soukromých domech zde byl postaven hotel York a ve
statku u Ženíšků vznikl penzion Vion.
Celé Křimice se pomalu zvelebovaly a
mladí občané si vůbec
nedovedou představit,
jak obec vypadala před
50 lety. To už můžeme
vidět jen na starých
fotografiích.

Podle záznamů
z kronik zpracovali
kronikáři
pí Marie Fáková
a p. Pavel Novotný

Události a dění v obci .
Vzpomínka obětem světových válek
proběhla v den sestřelených letadel 25. dubna
Pietní akt se letos konal vzhledem k mimořádným opatřením pouze za minimálního počtu účastníků a bez diváků.
Uctít památku zahynulých křimických občanů za I. a II.
světové války a též vzpomenout na americké letce dvou
bombardovacích letadel sestřelených v katastru Křimic přišli za městský obvod starosta Vít Mojžíš, místostarostka
Marcela Wagnerová a místostarosta Vladimír Lobkowicz.

KŘIMICE.INFO

Za město přijel položit květiny primátor Baxa a dále zástupci Leteckého klubu a Československých legionářů. Zástupce ambasády Spojených států amerických Larry Korb
zaslal zdravici v podobě videa. https://youtu.be/
sqShikrVVvU Je nutné si tyto nejhorší okamžiky v historii
nejen naší republiky připomínat a nikdy nezapomenout.

Vít Mojžíš
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12.9.2020

21.00 hod.

24.7.2020

21.00 hod.

SOKOLOVNA KŘIMICE

SOKOLOVNA KŘIMICE

Termíny veřejného zasedání zastupitelstva MO Plzeň 5 - Křimice v roce 2020
17.6., 9.9., 21.10. a 2.12.2020 od 17.30 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 - Křimice
Název tisku:
Vydavatel:
Periodicita:
Registrace:

KŘIMICE.INFO
MO Plzeň 5 - Křimice
Čtvrtletník
MK ČR E 21826
Ministerstvo kultury ČR

Počet výtisků: 900
Tiskne: Public Art Company s.r.o.
www.tiskne.cz
Kontakt redakce: krimice.info@seznam.cz
Vít Mojžíš, Lenka Stulíková, Václav Seifert

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

Uzávěrka 4.9.2020
Roznos 11.9.2020
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