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R O Č N Í K  V I I  

 T I Š T Ě N Á  V E R Z E  Z P R A V O D A J E             

A  P O D P O R A  I N T E R N E T O V Ý C H      

I N F O R M A Č N Í C H  P O R T Á L Ů             

W W W . K R I M I C E . I N F O  

W W W . U M O 5 . P L Z E N . E U  

      jak se říká, okurková 
sezona je za námi, ale v 
období prázdnin se pře-
ce něco dělo. Zahájila se 
stavba západního okru-
hu, která bude ovlivňo-
vat život Křimičákům 
hlavně na komunikacích a to po dobu tří let. 
Opravovaly se cesty a chodníky, školka má 
novou elektroinstalaci, rybáři odkoupili po-
zemky, strhli chátrající budovu a připravili 
místo pro rozšíření svého zázemí.  
     Sokolové též zainvestovali do svého ma-
jetku a také se jim vrátil na střechu jejich 
symbol - sochy sokolů. Nezaháleli ani zdejší 
hasiči, kteří se museli několikrát vypořádat s 
„červeným kohoutem“ a s následky velkého 
přívalového deště.  
     V ten den jsem trnul, zda se opět nezahltí 
kanály a tradičně nevytopí obyvatele na Kři-
mickém náměstí. Zdá se, že letošní rekon-

strukce odlehčovací komory byla úspěšná a 
veškerou vodu při tomto dešti pohltila.  
      Též proběhlo úspěšně Křimické kulturní 
léto, kde se musela zrušit jediná akce a tím 
byl koncert Vladimíra Hrona. A to kupodivu 
pro velký nezájem. Touto cestou bych rád 
poděkoval všem, kteří se na přípravách kul-
turních akcí podíleli a ve svém volném čase 
tyto společenské události organizovali.  
     Poslední sdělení se týká křimické pláže. 
Nejprve o rekonstrukci příjezdové cesty, kte-
rá se začala po několikaletém vyjednávání se 
Správou statku opravovat. Při zahájení 
oprav bylo místními obyvateli upozorněno 
na některé nedostatky. Jako úřad jsme 
vstoupily do jednání a stále pevně doufám, 
že brzy dojde k obnově poničené cesty včet-
ně mostu ke spokojenosti všech návštěvníků 
naší křimické pláže. Ta byla mimochodem  
před pár dny oceněna nominací v soutěži 
Stavba roku 2019 Plzeňského kraje.   
     Užijte si podzimní pohody a přijďte zvolit 
nového hejtmana  v říjnových krajských vol-
bách.                                    Vít Mojžíš, starosta 
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     V poslední době se 
množí stížnosti na ÚMO 
na špatné či chybějící 
označení domů a budov 
v Křimicích. Zejména 
neoznačené budovy ori-
entačním číslem způso-
bují  nejen ztíženou ori-
entaci občanů, ale 
i zhoršení činnosti inte-
grovaného záchranného systému a dalších 
veřejných složek. 
     Označování budov je povinnost daná zá-
konem o obcích vlastníkům budov. Jak má 
být označení budovy provedeno, určuje dále 
vyhláška ministerstva vnitra a manuál jed-
notného vizuálního stylu města Plzně. O 
přidělení čísla vlastníkovi budovy rozhoduje 
Odbor stavebně správní Magistrátu města 
Plzně, kam by se také v případě nejasností 
měl vlastník budovy obrátit. 

     Tabulky s čísly se umisťují tak, aby byla 
čísla viditelná, a tabulka s číslem orientač-
ním byla vždy pod tabulku s číslem popis-
ným. Pořízení tabulek s čísly a připevnění 
zajišťuje vlastník budovy na vlastní náklady. 
Čísla popisná a orientační musí být na ta-
bulkách o rozměrech 330 mm x 210 mm 
s arabskými číslicemi. Tabulka evidenční je 
bílá s červenými čísly a červeným rámeč-
kem. Tabulka orientační je červená s bílými 
čísly a bílým rámečkem. Výrobu tabulek za-
jišťují soukromé firmy.  
      S nadcházejícím roznosem volebních 
lístků opět poukázali křimičtí senioři, kteří 
distribuci zajišťují, na nedostatečné označe-
ní Vašich poštovních schránek jménem. V 
horším případě poštovní schránky u domu 
zcela chybějí. Povinnost umístění poštovní 
schránky a její řádné označení není nijak 
legislativně stanovena, avšak velmi ulehčuje 
doručení např. i křimického zpravodaje na 
Vaši adresu.                              Ladislav Plochý 

Upozornění na chybějící označení domů a schránek 
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  Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice 

     Před několika týdny započala oprava polní cesty (délky 

450 m), která vede od Tlumené ulice podél Mže ke křimické 

pláži. Jedná se o jeden z posledních úseků polních cest 

v údolí Mže (na území Plzně), který ještě neprošel opravou. 

Šířka a poloha cesty se nezmění, nový povrch bude pře-

vážně z penetračního makadamu, což je vrstva vytvořená 

z kamenné kostry po prolití asfaltovým pojivem 

a následném zaplnění povrchových mezer zhutněným drce-

ným kamenivem (viz foto). 

     Požadavek na opravu této bahnité cesty vznesl městský 

obvod. Vlastníkem pozemků je Statutární město Plzeň, tu-

díž celou akci realizuje a financuje Správa veřejných statků 

města Plzně, která vybrala i zhotovitele.  
Vít Mojžíš 

Oprava polní cesty v prodloužení Tlumené ulice k pláži 

     V podatelně  úřadu se opět nashromáždilo velké množ-

ství nalezených věcí v ulicích Křimic. Jde především o klíče, 

a to jak od automobilů (2x Škoda, 1x Ford), tak desítky 

svazků klíčů od bytů či domů včetně elektronických čipů 

apod.  

     Máme zde i mobilní telefon, který byl nalezen 17.8. na 

křižovatce ulice Vochovské a K Nádraží. Rádi ho předáme 

majiteli, pokud prokáže, že je vlastníkem. Veškeré ztráty 

jsou k vyzvednutí v podatelně úřadu. 

Lenka Stulíková 

Ztráty a nálezy 

Výsadba 21 nových stromů a nákup čerpadla na vodu 
     Ve středu 8. července MO nechal osadit ve spolupráci s odbornou firmou Za-

hradnické služby Florián dvacet jedna stromů - javorů a hlohů v ulicích obce.      

Byly vysázeny náhradou za zaschlé nebo jinak poškozené stávající stromy. Větši-

nu financí jsme získali z dotace Fondu životního prostředí. Výsadby se zúčastni-

ly i děti z křimické mateřské školy. Zároveň zastupitelé MO schválili nákup ná-

stavby na multikáru vodní nádrž s čerpadlem. Na základě povolení Povodí Vlta-

vy můžeme vodu čerpat zdarma z řeky Mže. Tímto si sami zajišťujeme pravidel-

né zalévání stromů a keřů v obci.                                                                        Vít 

Z Á Ř Í  2 0 2 0  
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     Křimická pláž byla přihlášena do prestižní soutěže Stav-

ba roku 2019. Mezi 37 přihlášenými projekty si naše oblíbe-

né relaxační a odpočinkové místo vydobylo postup mezi  

19 nejúspěšnějších staveb a mezi 4 nejúspěšnější v kategorii 

„veřejná prostranství“.  

     V úterý 8. září jsme získali prestižní nominaci a vyhlášení 

na galavečeru v Měšťanské besedě. V naší kategorii mezi 

projekty pěší zóny v Rokycanech, regenerací centrální částí 

ve Svojšíně a rekonstrukcí náměstí v Rokycanech  jsme měli 

velkou šanci. Bohužel vítěz z naší kategorie se letos  

nevyhlašoval.  

     Titul stavba roku 2019 získala novostavba administrativ-

ní budovy Konplan na Borských polích. Jsem přesvědčen, že 

to byl pro Křimice velký úspěch. Už jenom v tom, že se od-

borná porota o naši stavbu zajímala, byla se v Křimicích po-

dívat a natočili krásný spot, který vám brzy zveřejníme na 

webových stránkách.  

Vít Mojžíš 

Křimická pláž na soutěži Stavba roku 2019 

Sokolské sportovní hry letos proběhly ve slavnostním duchu 

  Události a dění v obci  . 

     Letošní Sokolské sportovní hry dne 5. září v Křimicích se 

nesly ve slavnostním duchu. Zdejší budova sokolovny slavi-

la 90 let od jejího vzniku. Sokolové nejen připravili výstavu 

dobových fotografií, ale slavnostně odhalili tři sochy sokolů, 

které se vrátily na střechu sokolovny po více než sedmdesáti 

letech, kdy byly sochy odcizeny.  

    Ceremoniál odhalení proběhl hned po zahájení sportov-

ních her a seskoku parašutistů s vlajkami Křimic a Sokola. 

Po úvodním slovu starosty obce a sokola Víta Mojžíše pro-

nesl zdravici poslanec ČR a primátor města Plzně pan Mar-

tin Baxa. Po přivítání dalších vzácných hostů senátora ČR a 

starosty sousední obce Vejprnice pana Pavla Karpíška a 

radní hejtmana Plzeňského kraje paní Radky Trylčové došlo 

za silného deště a znějící písně Sokolíci k samotnému odha-

lení soch mladými sportovci - sokoly.  

     Poté si děti vyzvedly soutěžní kartičky a začaly plnit spor-

tovní úkoly na osmi stanovištích. Po splnění všech disciplín 

všichni mladí sportovci dostali sladkou odměnu a ti nejlepší 

byli vyhodnoceni z atletických disciplín běhu, hodu a skoku 

do dálky.  

     Součástí letošních her byl i zápas nejmladších fotbalistů 

FC Křimice a vystoupení na venkovních hrazdách skupiny 

Workout Kings Plzeň. Poté následoval zápas mužů mezi fot-

balisty Křimic a Štěnovic, kdy domácí borci soupeře rozdrti-

li 8:0.  

     Závěr patřil připomenutí biografu, který fungoval v soko-

lovně ihned po jeho otevření v roce 1930. Promítla se tento 

den dětem pohádka Hodinářův učeň.  

      Vít Mojžíš 
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  Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice 

  Události a dění v obci  . 

     Křimičtí zastupitelé odsouhlasili částku 500.000,- Kč na 

rekonstrukci silnoproudé elektrické instalace v mateřské 

škole v pavilonech A a C. Revizním technikem bylo několik 

let upozorňováno na nedostatky dle nových vyhlášek a tak 

se musely zrekonstruovat i rozvaděče a doplnit nové bez-

pečnostní prvky – proudové chrániče, které nelze nainsta-

lovat na původní instalaci. Byla vybrána firma Pavel Mor-

genstern, která dodržela jasně daný termín do konce prázd-

nin a také zakázku 31. srpna odevzdala bez závad.  

Vít Mojžíš 

V mateřské školce je nová elektroinstalace 

Zemřel Josef Fiala, první 

porevoluční starosta Křimic  

     V sobotu 27. 6. nás navždy opus-

til škodovák a politik pan Josef Fiala 

(88). Po odeznění Sametové revolu-

ce a po vytvoření samostatného 

městského obvodu Plzeň 5 – Křimi-

ce se na konci roku 1990 stal prv-

ním starostou za Občanské fórum 

(OF).  

     Vedl obec tři volební období až 

do roku 2002 a dále se aktivně po-

dílel na vývoji obce v různých komi-

sích. Za jeho starostování se odvedl 

nejdůležitější kus práce v podobě vybudování chodníků, 

plynofikace a další infrastruktury. 

     Byl to člověk, který se zajímal o dění v obci do poslední-

ho dne a nechyběl ani na žádné akci místního Klubu senio-

rů. Děkujeme a čest jeho památce!                           Vít Mojžíš 

Další obětavá práce křimických 

dobrovolných hasičů 

     V pondělí 17.8.2020 v 19:00 hod. byl naší jednotce vyhlá-

šen požární poplach. Vyjeli jsme se dvěma vozy CAS 20 TA-

TRA 815 a Renault DA-M1Z. Místo události bylo na začátku 

Radčic na příjezdu od Plzně, kde je staveniště budovaného 

západního obchvatu. Ze stráně se do přilehlého domu a přes 

hlavní silnici valila voda s bahnem. Naše jednotka začala 

odčerpávat zatopenou ordinaci v suterénu a ostatní části 

domu, kam se příval vody dostal. Komunikace byla po dobu 

zásahu z důvodu bezpečnosti oboustranně uzavřena.  

      Po ukončení záchranných prací jsme dostali od operač-

ního střediska další požadavek k zásahu u zatopené nemovi-

tosti v Macháčkově ulici ve Skvrňanech. Na místo jsme vy-

razili opět jako celá jednotka se dvěma hasičskými vozy. 

Odčerpali jsme a vysáli vodu ze zatopených prostor loutko-

vého divadla a vedlejší Knihovny města Plzně. Posledním 

naším zásahem byl úklid komunikace Regensburská, která v 

tu chvíli byla pro dopravu uzavřena. Ze silnice jsme spla-

chovali bahno po přívalu vody, která v jednu chvíli dosaho-

vala na úroveň svodidel. Zpět jsme se do naší hasičárny do-

stali v jednu hodinu ranní.                                    Luboš Vavřík 
František Nedvěd v Křimicích 

     Dlouho očekávaný koncert předního českého folkového 

zpěváka Františka Nedvěda se uskutečnil jako první v re-

publice po vládním uvolnění veřejného shromažďování a to 

v Plzni-Křimicích v zámeckým parku rodiny Lobkowiczů. 

     Nepřijel sám, ale i se svoji doprovodnou kapelou Tie 

Break, včetně svého následovníka Vojty Nedvěda. Téměř 

zaplněná tribuna společně zpívala jeden hit za druhým. Po 

skončení 1,5 hodinového koncertu stále něco divákům chy-

bělo. Ano, vytleskali si samozřejmě nedvědí mega hit, který 

boural před čtvrt stoletím strahovský stadion se 70.000 

návštěvníky. „U stánků na levnou krásu, postávaj a smějou 

se času, s cigaretou a s holkou, co nemá kam jít“  

Vít Mojžíš 
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      V letošním roce byla výzdoba tradičně hodnocena jed-

nak odbornou porotou a jednak na internetu. V hodnocení 

odbornou porotou se na 1. místě umístila rodina Hauerova, 

2. místo zaujala rodina Tomaševských a na 3. místě rodina 

Nikodémova. 

     V hodnocení na internetu se na 1. místě umístila rodina 

Milfaitova, na 2. místě Vykoupilova a 3. místo obsadila 

opět rodina Tomaševských. Gratulujeme všem výhercům. 

Vít Mojžíš 

Nejkrásnější květinová výzdoba 

Běh Křimická 8 a dětská 2 

  Události a dění v obci  . 

      Letošní běh Křimická osma a dětská dvojka byl přeložen 

kvůli pandemii z dubna na 5. září. Krásné podzimní počasí 

přilákalo do křimické sokolovny 74 vyznavačů rychlých bot 

a hned po registraci se přesně v deset hodin vyběhlo hro-

madným startem.  

     Děti do patnácti let běžely 2 km k dřevěnému mostu v 

Radčicích a zpět. V kategorii 6-9 let byli nejrychlejší Kryštof 

Kremsa a Šárka Fleišmanová. V kategorii 10-15 let zvítězili 

Filip Sýkora a Anna Šmídová.  

      Starší kolegové v hlavní soutěži běhu na 8 km běželi lou-

kami podél řeky Mže až na Jíkalku a zpět. V kategorii 15-39 

získali zlatou medaili manželé Kateřina (nejrychlejší žena 

36:54) a Přemysl Švarcovi (času 27:55 dosáhl i přestože bě-

žel s kočárkem s dvěma dětmi). V kategorii 40-59 zvítězili 

Dana Císařová a Petr Minařík, který se stal i absolutním 

vítězem s časem 26:57 minut.  Předškoláci si zaběhali na 

fotbalovém hřišti a všichni získali svoji první zlatou medaili 

a sladkou odměnu.  

      Diplomy, medaile a věcné ceny předávali za městský ob-

vod starosta obce Vít Mojžíš, za Plzeňský kraj radní hejtma-

na paní Radka Trylčová a za odbor sportu města Plzně 

olympionik v triatlonu Přemysl Švarc. Všem děkujeme za 

ceny, které věnovali vítězům letošního závodu.                                                                   

Vít Mojžíš 

Setkání s jubilanty 

     Ve středu 2. září starosta obce Vít Mojžíš přivítal na 

ÚMO5 křimické občany, kteří měli ve III. čtvrtletí kula-

té jubileum nad sedmdesát let. Většina oslavenců se 

dnešního setkání nezúčastnila z důvodu obavy 

z nakažení virového onemocnění. Po dvouhodinovém 

příjemném posezení a debatě o životě nejen v Křimicích 

tajemník úřadu pan Plochý promítl krátkometrážní fil-

my z Křimic. Konkrétně reportáže ze zahájení plážové 

sezóny, slavnostní otevření nové lávky přes Vochovský 

potok a ze soutěže Zelmistr. Na konci setkání každý ob-

držel od starosty a místostarostky malý dárek. 
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     VI. ročník hudebního festivalu Rock Fest Křimice proběhl 

za krásného počasí v sobotu 4.července v městském areálu 

U Mže. Pořadatel MO5 pravidelně podporuje začínající hu-

dební kapely z 15. ZŠ ve spolupráci s Honzou Krčkem, který 

letos vyslal kapely Loading a S.O.N. Dále vystoupila mladá 

kapela Cliché, která dorazila z Rokycan.  

     Závěrem vystoupily profesionální kapely Hookers and 

Covers a ILL Fish v čele s Tomášem Mouřencem. Všechny 

hudební skupiny se představily v naprosto úžasném rozpo-

ložení a tak si přišli vyznavači rockových písniček na své.  

     Moderování se ujal Zdeněk Fleišman a vstupné bylo jako 

vždy dobrovolné. Festival byl zapojen do seriálu rockových 

koncertů Křimického léta v Roští, které pořádá restaurace U 

Mže s místní rybářskou organizací.  

     Děkujeme všem za vzornou organizaci.  

Vít Mojžíš 

     V minulém čísle jsme dokončili vyprávění o historii Kři-

mic. V našich dalších příspěvcích bude vždy nějaká zajíma-

vá událost ze života naší obce. Dnešní příspěvek bude o zre-

gulování řeky Mže a o stavbě nových Mostů. 

     Vypsání stavby bylo provedeno 30.5.1912 a se stavbou se 

započalo 3O.7. téhož roku. Do konce roku 1912 byl prove-

den nový jez Na hrádku pod zámkem. Zhotovena byla koru-

na jezu s oběma pilíři a železnou konstrukcí a to podle ná-

vrhu architekta profesora Jana Záhorského. V roce 1913 

byla provedena úprava řeky od malesického jezu ke druhé-

mu mostu a úprava náhonu Na hrádku pod zámkem. V roce 

1914 byla dokončena úprava řeky pod druhým mostem  

a v roce 1915 úprava náhonu pod malým mostem.  

     Oba mosty byly do této doby dřevěné. Dřevo z mostů by-

lo prodáno v dražbě. Stavba nových železobetonových mos-

tů byla započata v roce 1912 a skončena v září 1913. Začala 

úprava silnice, ale pro nedostatek dělnictva v roce 1915  

(1. světové válka) nemohla být dokončena.  

     V prostředním pilíři velkého mostu byla zazděna izolova-

ná kovová kazeta. V ní byly uloženy pamětní listiny, tehdej-

ší mince a čísla časopisů odebíraných v Křimicích. Pamětní 

listiny jsou tyto: 

- Obec Křimice—náčrtek místopisný a dějepisný, který 

sestavil Jiří Schiller 

- Dějepisný nástin obecné školy v Křimicích, sestavil řídící 

učitel Václav Svoboda 

- Spolkový a společenský život v Křimicích od učitele  

Bohumila Krandy 

- Honební společnost v Křimicích, napsal Josef Kroupa 

- Zpráva o regulaci řeky Mže a stavbě mostů, napsal  

a fotem doplnil ing. Bedřich Koukal 

- Mince: bronzový haléř a dvouhaléř, niklový 10 haléř  

a 20haléř, stříbrné koruny, zlatník a pětikoruna 
 

Podle záznamů z kronik zpracovali kronikáři  

pí Marie Fáková a p. Pavel Novotný 

  Z naší kroniky - od historie po současnost 

Regulace řeky Mže a stavba železobetonových mostů  

Rozestavěné nové mosty s ještě dosluhujícím dřevěným mostem. 

  Události a dění v obci  . 

VI. ročník Rock Festu Křimice  

K Ř I M I C E . I N F O  

  Č Í S L O  I I I  



     Letošní zahájení plážové sezony v Křimicích bylo nuceně 

odloženo z konce dubna až na 20.červen. Kvůli vyšší moci 

pandemie Covidu 19 byly přeloženy tři akce. Zahájení plážo-

vé sezony, dětský den v zámeckém parku a slavnostní ote-

vření nové cesty v podzámčí s novou lávkou.  

     A takzvané putování podél řeky Mže začalo kde jinde než 

v areálu U Mže. Již bez roušek, ale stále v bezpečných od-

stupech se rozdávaly soutěžní kartičky s 8 políčky, které se 

postupně zaplňovaly, když se splnil soutěžní úkol na osmi 

stanovištích podél řeky Mže.  

     Někde bylo zapotřebí chytit rybu, někde se musela po-

zorně sledovat příroda, abyste správně odpověděli na dal-

ším stanovišti. A někde se zase sportovalo. Všichni nakonec 

samozřejmě soutěžní kartičky zaplnili a dostali za odměnu 

sladkost a špekáčka, kterého si upekli na ohništi  

křimické pláže.  

     Tam jste si mohli zaházet létajícími talíři na disgolfové 

koše nebo zaskákat na nově instalovaných trampolínách. 

Mimořádně se na pláži půjčovali lodě - kanoe a pramice.  

     Slaměný klobouk s logem Křimic si navíc mohl odnést 

ten, který dokázal přejít po slackline (chození po popruhu). 

I když počasí moc nepřálo, tak přišlo dosti návštěvníků a na 

loďkách pluli i mezi kapkami deště.  

     Součástí akce byla i malá výstava fotografií „jak šel čas 

budování křimické pláže“. Poděkování patří nejen všem zá-

stupcům místních spolků, zaměstnancům úřadu a zastupi-

telům, ale i skautskému oddílu Kotva za zapůjčení lodí včet-

ně instruktorského dohledu. 

     Bylo poděkováno i panu Novákovi z firmy Elkomont, kte-

rý vyrobil nejen krásnou lávku přes Vochovský potok, ale 

přidělal i kovové schůdky k molu. 

Vít Mojžíš 
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Putování kolem řeky Mže a zahájení plážové sezóny 

  Události a dění v obci  . 

     Se začátkem nového školního roku si dovolujme pozvat širokou ve-

řejnost na naše školní akce i celoroční kurzy. 

- Od října 2020 startují Kurzy keramiky a další výtvarného tvorby 

pro veřejnost. Kurz pro seniory je pořádán za podpory ÚMO Pl-

zeň 5 -  Křimice, tudíž je pro seniory zcela zdarma 

- Aukce studentských prací na Zámečku - 22. 9. 2020 od 16:30 na 

nádvoří SUPŠ Zámeček, Pod Vinicemi 82, Plzeň - Radčice 

- Víkend otevřených ateliérů 2020 "Plzeň tvořivá" - 26.-27. 9. 2020 

Stanoviště č. 44 v Křimicích, K Nádraží 15 (neděle 14:00-18:00)

Workshop výtvarného oboru ZUŠ Zámeček - Budete zapojeni do 

unikátního workshopu: Fasáda nové ZUŠ získá díky návštěvníkům 

novou výzdobu. Jako společné dílo všech příchozích vznikne ná-

stěnná malba přímo na budovu ZUŠ, kterou jistě nikdo více nepře-

hlédne. Dále zde v této budově startujeme také kurzy v keramické 

dílně s vlastní pecí, v tento den si mohou zájemci keramickou dílnu 

a její zázemí prohlédnout a zapojit se.  

     Stanoviště č. 20 - Zámeček v Galerii L. Sutnara, Riegrova 11, Plzeň   

     (otevřeno v sobotu i v neděli v čase 14:00-20:00) 

     Výstava a dílna kamenosochařského oboru SUPŠ Zámeček  

- Dny otevřených dveří na SUPŠ Zámeček - 6. 10. 2020 a 5. 11. 2020 

- 25 let Zámečku—Mázhaus plzeňské radnice 17. 11. - 3. 12. 2020 

     výstava studentských prací k 25. výročí založení školy 

- Zámeček - 25 let—open air výstavní panely před SVK PK,  

     Kopeckého sady, centrum Plzně - od 5.11. do konce roku 

     Těšíme se na Vás! 

Pozvání na akce a kurzy SUPŠ a ZUŠ Zámeček  
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     Přeložené vystoupení Zdeňka Izera z března letošního 

roku proběhlo v křimické sokolovně v pondělí 15. června. 

Vstupenky zůstaly v platnosti a tak je nikdo nemusel vracet 

a ani nevracel.  

     Vyprodaný sál očekával pikantní vtipy od tohoto známé-

ho televizního baviče. Kdo očekával Izerovo silvestrovské 

pořady po 22 hodině, mohl být ale zklamán. 

     Program Na plný coole přinesl nejen spousta vtipů a pís-

niček, ale i videoprojekci s „vlastním“ dědou. Každopádně si 

tam každý našel nějaké vtipy ze života, kterým se všichni 

zasmáli.                                                                           Vít Mojžíš 
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     Slavnostní zahájení II. etapy západního okruhu proběhlo 

14. července symbolickým poklepáním základního kamene 

na meandru řeky Mže v Radčicích. Tato etapa propojí silni-

ci II/605 (Křimická – Chebská) a silnici I/20 (E49 Karlo-

varská). Etapa naváže na předcházející část ještě před Kři-

mickou (Chebskou ulicí). Křížení bude řešeno mimoúrov-

ňově. Tato část okruhu začíná mostem přes silnici II/605. 

Most je navržen jako třípólový o délce 50 metrů. Tento 

most by se měl umisťovat koncem letošního roku a zcela 

přeruší Chebskou ulici na několik týdnů.  

     Za tímto křížením okruh nastupuje na estakádu, kterou 

je překonána ulice Plzeňská, údolní niva řeky Mže, vlastní 

řeka Mže a silnice III/18050 Plzeň – Radčice. Délka estaká-

dy je 1,2 km a překoná celé záplavové území v údolí řeky 

Mže až k ulici V Radčicích.  

     Výběrové řízení vyhrály firmy Berger Bohemia a Me-

trostav, který má manažerské zázemí za keramikou Soukup 

v Křimicích. Celková délka komunikace bude 3,3 km s 

předpokládaným nákladem 2,2 miliardy Kč. Naplánovaný 

konec stavby je na únor 2023, předpoklad stavebníků je 

prosinec 2022 a tajné přání politiků je září 2020 těsně před 

volbami.  

     Jak jste již zaznamenali, firmy pracují 7 dní v týdnu od 

rána do večera a občas musíme upozorňovat na znečištění 

místní komunikace v Plzeňské ulici v obou směrech. Panu 

stavbyvedoucímu často připomínáme přepravu materiálu 

nákladními automobily pouze po dočasně vybudované ko-

munikaci právě pro tyto účely.   

     Tak přeji pevné nervy, hlavně obyvatelům Plzeňské ulice. 

 Vít Mojžíš 

Stavba západního okruhu je ve II. etapě 

  Události a dění v obci  . 

Zdeněk Izer v Křimicích 

PONDĚLÍ 10:00—12:00, 13:00—18:00 
ÚTERÝ  08:00—12:00, 13:00—16:00 
STŘEDA  10:00—12:00, 13:00—18:00 
ČTVRTEK 08:00—12:00, 13:00—16:00 
PÁTEK  08:00—12:00, 13:00—16:00 

     Od 1. září proběhla na mnoha pobočkách Česká pošty 

změna provozní doby.  Cílem je zvýšit dostupnost i pro oso-

by, které jsou do odpoledních hodin v zaměstnání. Zde pro 

Vás uvádíme provozní dobu naší křimické pobočky.   

Vít Mojžíš 

Změna provozní doby pošty 

     Volby do zastupitelstev krajů  

a 1/3 Senátu parlamentu ČR pro-

běhnou v pátek 2. října od 14:00 

hod. do 22:00 hod. a v sobotu 

3.října od 08:00 hod. do 14:00 

hod. 

     Městský obvod Plzeň 5 – Kři-

mice tvoří jeden volební okrsek  

č. 5001 se sídlem v zasedací 

místnosti ÚMO Plzeň 5 – Křimi-

ce, na adrese Prvomájová 

100/21, Plzeň.  

Ladislav Plochý 

Pozvánka k volbám 

2. - 3. října 2020 

K Ř I M I C E . I N F O  



  Události a dění v obci  . 

Noc kostelů v Křimicích na Horničce 
     Letošní Noc kostelů byla ohrožena vzhledem k vládnímu opatření proti 

pandemii viru Covid 19. Na poslední chvíli se tato tradiční akce posunula 

na pátek 12.června a opět se potvrdilo, že návštěvy historických budov kap-

lí a kostelů jsou stále oblíbené nejen u věřících, ale i u široké veřejnosti. 

Městský obvod Plzeň 5 Křimice ve spolupráci s rodinou Lobkowicz zajistili  

na tento den otevření kostela Narození Panny Marie na Horničce. Tradičně 

se této akce zúčastnila umělecká škola Zámeček, která zde vystavovala ob-

razy svých žáků a studentů. Nechyběla ani oblíbená ochutnávka mešních 

vín z Kroměříže a ze Znojma. Ohroženo bylo též kulturní vystoupení, pro-

tože děti ze ZŠ a uměleckých škol nebyly připraveny právě díky zákazu 

shromažďování ve školách. Našli se mezi našimi známými šikovné děti, 

které byly ochotné vystoupit bez nějakého společného trénování. Bylo to 

velmi spontánní vystoupení, kde zahráli na housle tři bratři a mladičká 

Amálka Denková, na harfu Sofie Nová. Velice děkujeme. Letošní Noci kos-

telů přálo výjimečné počasí a tak v průběhu večera dorazilo více než sto 

zvědavých poutníků. 

Křimické sportoviště - 
položení základního kamene 

     Po necelých třech letech od myšlenky vybudovat 

v Křimicích pro veřejnost tenisové a volejbalové antukové 

kurty se v úterý 15. září 2020 stalo realitou. Na jaře 2018 

jsem s amatérským náčrtem vyrazil za vedením Střední 

průmyslové školy dopravní, kde se nachází zanedbané 

hřiště původní zemědělské školy. Moje vize se zalíbila a 

ještě se rozšířila o dopravní hřiště a parkoviště s elektro 

dobíjecí stanicí pro automobily. Stávající běžecký ovál se 

rozšíří a přizpůsobí i pro vyznavače in line bruslí. Slavnost-

ního poklepání základního kamene proběhlo za účasti ře-

ditelky SPŠD paní Novákové a jejího zástupce pana Kašpa-

ra, náměstkyň hejtmana za školství paní Bartošové a eko-

nomické náměstkyně paní Krejsové a vedoucí odboru škol-

ství Plzeňského kraje paní Havlíčková. Tímto patří největší 

dík za rozhodnutí toto sportoviště v Křimicích vybudovat a 

vyčlenění financí na vybudování I.etapy ještě v letošním 

roce. Poděkování patří i dalším zaměstnancům SPŠD, kteří 

spolupracovali na pravidelných poradách s projektantem a 

s ÚMO5. Nemalý dík patří i křimickým zastupitelům , kteří 

uvolnili finanční podíl na I.etapu stavby rovný 1.milion Kč 

a Plzeňský kraj vyčlenil v letošním roce 5.milionů Kč. Cel-

kem je projekt zpracován do III. etap a celková cena do-

sáhne 20.000.000,- Kč 
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Letošní promítání letního kina skončilo 

K Ř I M I C E . I N F O  

      V pátek 4. září se promítl poslední film letního křimického kina v zámeckém parku. Tento večer byla na programu ne-

jen česká komedie 3BOBULE, ale i doplňková degustace a prodej vín vinařství Vican, který byl zároveň producentem to-

hoto filmu. Teplý večer přilákal na 200 diváků a nevím, zda byli více spokojeni s filmem nebo s vínem .... 

     V rámci letošního Křimického kulturního léta se celkem promítalo 10 filmů. Největší návštěvnost zaznamenala právě 

nová česká komedie 3Bobule. Druhou nejsledovanější komedií se stal Chlap na střídačku s počtem 173 diváků a na třetí 

příčce se umístila pohádka Zakleté pírko se 130 diváky.   

     Sledovanost filmů bývá ovlivněna počasím, právě poslední dva filmy se promítaly v náhradním termínu, poslední po-

hádka Hodinářův učeň se nakonec přemístila do budovy Sokolovny.                                                                      Vít Mojžíš 

Křimické slámování 

      Letošní křimické Slámování bylo hodně ovlivněno poča-

sím. Přesto přišlo několik desítek odvážných, kterým neva-

dilo mírné mrholení. Menší účast byla i z řad trhovkyň – 

výrobců a prodejců z přírodních materiálů jak kvůli počasí, 

tak i z obav Covidu 19. Organizátoři předpřipravili z drátů 

základní tvary kruhy a čtverce, které si návštěvníci dále 

upravovali, nebo si vyrobili své motivy, které si oplétali slá-

mou. Menším dětem pomáhali rodiče a ti starší si poradili 

samy. Tak se v zámeckém parku objevovali věnce, srdce, 

hvězdy, ale i složitější výrobky jako byly například: auto, 

kachničky, pejsek nebo drak. Rodina Houdkova vyrobila pro 

obecní jesličky malého Ježíška, který byl v minulém roce 

z křimického Betléma odcizen. Děkujeme nejen jim, ale 

všem, kteří tuto hezkou akci připravili, včetně kapele Wendy 

Gang, která po celou dobu Slámování všem hezky vyhrávala. 

V Křimicích 29.srpna 2020. 



Rybářský den 

     Dne 18. 7. uspořádali členové MO ČRS tradiční akci „Rybářský den“. Členové i nečlenové rybáři mohli soutěžně chytat 

ryby v sádce od 14,00 hod.. Soutěž probíhala jako každý rok, dvoukolově. Po prvním kole byla krátká přestávka na změnu 

stanoviště a po další hodině byl závod ukončen. Vítězem se stal p. Pavel Beran, který nachytal ryby v součtu délek přes 450 

cm. Po závodech byl připraven kulturní program pro děti. V rámci tohoto programu vystoupila klaunka Josefína, která 

měla pro děti připravené pohybové aktivity a zábavnou formou je učila. Následovalo dětské divadelní představení a po 

19,00 hodině zahrála naživo kapela Hibaj. 

Křimická Neckyáda 

      V sobotu 15. 8. odpoledne se konala v rámci KKL tradiční akce, kterou pořádá MO 

ČRS a to neckyáda. Letošní rok již 20. ročník. Na startu se sešlo 12 netradičních pla-

videl se svými osádkami. Plavidla byla postupně spouštěna na vodu a úderem 14 ho-

diny odstartovala směr křimické mosty. V polovině cesty na křimickém jezu bylo jako 

obvykle pře-

nášení plavi-

del spojeno 

s malou občer-

stvovací za-

stávkou. Divá-

ci, jichž přišlo 

velké množ-

ství a dopro-

vázeli plavidla 

po souši celou 

cestu a pomá-

hali také při 

přenášení. Po 

krátké pauze 

plavidla po-

kračovala 

v cestě po řece Mži do cíle. 

     Při vstupu do areálu rest. U Mže mohli diváci hodnotit plavidla. Na základě tohoto 

diváckého hodnocení porota sečetla hlasy a stanovila celkové pořadí. Vyhlášení vý-

sledků s předáním cen pomáhal nejen předseda organizace pan Miloš Vykoupil a také 

pan Miloslav Štorkán, za MO Plzeň 5 – Křimice předával ceny starosta obvodu p. Vít 

Mojžíš, který se též splutí řeky aktivně zúčastnil. Divácky nejúspěšnějším plavidlem 

byla zaslouženě posádka Malesic s názvem „Děda Mráz“, kde Ivánka ztvárňoval jejich 

starosta Aleš Tolar, na druhém místě se umístila „Ježibaba“ v podání Karla Němce 

ml. s dětmi z Křimic a na třetím místě bylo vyhodnoceno plavidlo „Maková panenka a 

motýl Emanuel “ z Vochova. 

V podvečer započala hudební produkce, několika skupin: „Steven Daniels“, „Velvet 

revolver“ a vyvrcholením večera bylo vystoupení Báry Zemanové s kapelou. Celý den 

bylo pěkné počasí, o obsluhu se vzorně staral nájemce rest. p. Michal Bureš 

s kolektivem. 

S T R Á N K A  1 1  



S T R Á N K A  1 2  

K Ř I M I C E . I N F O  

Ze sportu   

                   Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce   

  Název tisku:  KŘIMICE.INFO                   

  Vydavatel: MO Plzeň 5 - Křimice    

  Periodicita: Čtvrtletník      

  Registrace:   MK ČR E 21826    

  Ministerstvo  kultury  ČR 

Počet výtisků:  900     

Tiskne:      Public Art Company s.r.o.  

                  www.tiskne.cz 

Uzávěrka a vydání příštího  
zpravodaje KŘIMICE.INFO 

 Uzávěrka    4.12.2020 
 Roznos       11.12.2020 
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Termíny veřejného zasedání zastupitelstva MO Plzeň 5 - Křimice v roce 2020 
21.10. a 2.12.2020 od  17.30 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 - Křimice 

V sobotu 22.8. se odehrálo na domácím hřišti první mis-

trovské utkání „A“ týmu pod novým názvem FC Křimice. 

Počasí příliš nepřálo, ale i tak se stadion téměř zaplnil. 

Rozhodčí oznámil 123 diváky! Fanoušci mohli vidět utkání 

plné spálených šancí. Více šancí bylo na naší straně. Aktiv-

nější domácí tým udeřil až v druhém poločase a vyhrál nad 

Keramikou Chlumčany rozdílem jednoho gólu Jakuba 

Szedmáka. 

 

Sestava FC Křimice:  

Moravec Jiří, Čechura Tomáš, Havlíček Ondřej, Košťál 

Martin, Kovačič Josef, Kuneš Václav, Brejcha Vladimír, 

Pata Tomáš, Sluka Jakub, Šváb Jan [K], Szedmák Jakub, 

náhradníci: Sýkora Václav, Křen Tomáš, Kilbergr Jan, 

Hinterholzinger Václav, Dolák Jan, Dytrt Jan 

Fotbal 1.B třída: 

FC Křimice : TJ Keramika Chlumčany 1:0 (0:0) 

 
       Aktuální dění v klubu a výsledky zápasů můžete také sledovat na: 
 

             www.fckrimice.cz  

Z Á Ř Í  2 0 2 0    Č Í S L O  I I I  



 
                   Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce   

S T R Á N K A  1 3  



 
                   Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce   

soukromá inzerce 


