TIŠTĚNÁ VERZE ZPRAVODAJE
A PODPORA INTERNETOVÝCH
INFORMAČNÍCH PORTÁLŮ
WWW.KRIMICE.INFO
WWW.UMO5.PLZEN.EU

KŘIMICE.INFO
Č Í S L O

UVNITŘ
ČÍSLA SE
DOČTETE:

R O Č N Í K

V I I

B Ř E Z E N

2 0 2 0

Úvodní slovo

Zprávy z ÚMO

2

Orkán Sabine

3

Dění v ZŠ

4

Hasiči

5

Vánoce

6

Zelmistr

7

Kronika

8

Sport

9-11
12

Konopná ul.
Pozvánky

I

12-14

Vážení křimičtí
spoluobčané,
vstoupili jsme do dvacátého roku jednadvacátého století a začátkem
roku se nedařilo, jak bychom potřebovali. Pominu-li mezinárodní válečné konflikty, koronavirus a ukradenou multikáru, mám pocit, že naše investiční plány
narážely na barikády. Radní z města nejsou
přesvědčeni, že křimičtí potřebují nutně nástavbu školky, ČEZ prodlužuje termíny realizace přeložky u plánovaného parkoviště
v Žitné ulici a nové přípojky plánovaného
sportoviště na Dopravní škole. Orkán Sabine
likvidoval jediný lesík v Křimicích na Pláži.
Politické strany se připravují na kampaň
před krajskými volbami a my zahajujeme
kampaň prosazující naše investiční plány,
hlavně prioritní nástavbu mateřské školy.
Nechali jsme si zpracovat Útvarem koncepce

a rozvoje studii vývoje obyvatelstva v obci
a jeho vliv na kapacitu školky. V současně
zastavěném území Křimic se počítá v nejbližších letech se 100 až 110 dětmi
v předškolním věku 3-5 let. Z tohoto důvodu byla doporučena nástavba a navýšení
kapacity stávající mateřské školy. Stejného
názoru je i odbor školství. Tak si budeme
držet všechny palce, ať se nám podaří školku
rozšířit již v příštím roce.
Letos by se mělo podařit opravit cestu
kolem areálu Pláž, dokončit cestu pod zámeckým parkem a opravit lávku přes Vochovský potok. Tím by se dotáhla stezka
okolo ramene řeky Mže od jezu k jezu.
V dubnu se objeví malé překvapení na Pláži
a také v areálu mateřské školy, které ocení
hlavně děti. Na Horničce se na nově zakoupeném pozemku vybudovala cesta, v jejím
okolí se ještě bude pokračovat s úklidem.
Přeji všem zdárný jarní úklid a brzké rozkvetlé jarní měsíce.

Vít Mojžíš, starosta

TENTO ZPRAVODAJ JE
DISTRIBUOVÁN BEZPLATNĚ
DÍKY POMOCI A OCHOTĚ
KLUBU SENIORŮ

Odcizená multikára byla nalezena
V neděli 23. února bylo okolo 14. hodiny
odcizeno naše malé nákladní auto Multicar.
Vozidlo bylo zaparkováno v oploceném prostoru vedle sběrného místa v Křimicích u
vlakového nádraží. Nedělní události předcházelo šetření Policie ČR již v sobotu, kdy
byla zjištěna krádež akumulátoru z tohoto
vozu. Při krádeži samotné multikáry zloděj
baterii opět nainstaloval a s vozem odjel.
Jelikož je v areálu sběrného dvora nainstalováno několik bezpečnostních kamer, z
uložených videozáznamů byly zjištěny bližší
podrobnosti o pachateli/ích i o způsobu
provedení obou krádeží. Informace o odcizení vozu včetně fotografií pachatele byly s
prosbou o pomoc při pátrání zveřejněny na
sociálních sítích a zpravodajských webech.
Právě díky velkému počtu čtenářů i uživatelů sociálních sítí, kteří zprávu ihned sdíleli dále, bylo vozidlo již v pondělí večer na-

lezeno u obce Líně nedaleko letiště zapadlé
v poli. Děkujeme všem za sdílení a pomoc
při hledání! Po pachateli či pachatelích Policie ČR nadále intenzivně pátrá.
V pondělí 2.3. proběhlo setkání starosty
Křimic s panem Radovanem Matuchou, který jako první sdělil přesnou polohu ukradené multikáry na Policii ČR. Nálezce byl za
záchranu našeho vozidla odměněn.

Vít Mojžíš
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Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice
Svoz odpadu na sběrné místo
V poslední době máme velké problémy s Čistou Plzní.
Nejdříve jsme se při svážení odpadu na sběrné místo museli
prokazovat občanskými průkazy, později, pokud jsme
použili obecní multikáru, museli jsme doložit prohlášení
osob, které jsou nezpůsobilé ze zdravotních důvodů si odpad odvézt samy.
Toto vše se nám jevilo jako nepřiměřené z důvodu, že se
jedná o svoz odpadu občanů obce a dle našeho názoru je
jedno, zda odpad přiveze vozidlo soukromé nebo obecní
multikára. Takto je naopak legitimní, že se jedná o naše občany, kterým tuto službu bezplatně nabízíme.
Situace se již vyhrotila tak, že je jedno, zda přijede dodávkové či osobní auto, důležité je, že se tam objeví obecní
multikára a okamžitě následuje telefonát z čisté Plzně.
Poslední případ nás již nezanechal klidnými a vznesli
jsme dotaz, jak je možné, že čistá Plzeň má takové okamžité
informace.
Bylo nám sděleno, že mají „prostředníka“, který je informuje. Takže milí občané, pokud budete mít problém
s odvozem odpadu, poděkujte onomu prostředníkovi, který
má přehled o pohybu na sběrném místě. Tamní pracovník
byl upozorněn, že pokud se na sběrném dvoře ještě objeví

naše multikára, bude okamžitě propuštěn.
Z hlediska vyhlášky města Plzně mohou na sběrné místo
odvážet odpad v přijatelném množství občané, kteří mají
trvalý pobyt v Plzni, a to bez nějakých prohlášení. Pokud
má Čistá Plzeň problém s někým, kdo přiváží nadměrné
množství odpadu, je to věc jejích pracovníků.
Není možné diskriminovat občany tímto způsobem. Situaci budeme řešit na nejvyšší úrovni. Bohužel všichni také
vidíme nepořádek kolem kontejnerových stání, jehož úklid
je v kompetenci Čisté Plzně.

Investice, opravy a údržba v obci
Mírná zima nám umožnila provádět drobné investice a
opravy v naší obci. Koncem roku se podařilo dokončit schodiště a nájezd ze zámkové dlažby navazující na cestu na
Horničce na křižovatce K Dolovu x Prvomájová. V lednu se
zde namontovalo i ocelové zábradlí.
Na Horničce se vyklestily a vyřezaly náletové dřeviny a
krásně se prosvětlil kostel Narození Panny Marie. Tímto se
též zvýraznily dominantní stoleté duby okolo svatostánku.
Hned vedle, mezi bývalým statkem a kostelem, se vybudovala pěší stezka vhodná i pro cyklisty. Povrch jsme opět zvolili z přírodního materiálu lupku. Tato část cesty umožňuje
propojení mezi Vochovem a Křimicemi-Brůdkem, aniž by se

KŘIMICE.INFO

muselo pokračovat po frekventované silnici na Vejprnice.
V budoucnu by se v tomto místě měla vybudovat točna a
konečná zastávka autobusu.
Nové sítě dostaly branky na malou kopanou na hřišti u hasičárny.
Ani ve školce jsme nezaháleli a na přání ředitelky se zlikvidoval dosloužilý, nyní již i nebezpečný vrbičkový tunel. Na
řadu přišel další dětský prvek, tak oblíbená mašinka
s vagonkem, která prošla celkovou rekonstrukcí. V dubnu se
můžou naši nejmenší školáci těšit na další nový dětský prvek. O tom ale psát teď nebudeme, to už by nebylo
Vít Mojžíš
překvapení.
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Události a dění v obciaa
Orkán Sabine vyvrátil stromy na Pláži i dopravní značky v obci
V neděli 9.2., ale hlavně v poledne v pondělí 10.2., se prohnal v několika vlnách orkán Sabine i přes Křimice. Vzduchem létaly odpadky z popadaných popelnic a ze střech padaly střešní tašky. Největší škody tento velký vítr napáchal v
lesíku u křimické pláže.
Týden před katastrofou Správa veřejného statku prořezávala přibližně deset napadených stromů kůrovcem. Tímto se
lesík otevřel orkánu Sabine a ten zkázu dokonal. Padlo dalších dvacet zdravých jehličnatých stromů v obou lesících
kolem pláže. Některé dokázal vítr vyvrátit, některé přerazil

v půli kmene. Zajímavé je, že takzvaných soušek se vítr nevšímal. Jeden smrk padl i do drátů vysokého napětí a vyřadil část Křimic od dodávek elektřiny. Další stromy padly do
cesty u pláže, na Radčice a v ulici K Rozvodně.
Díky zdejším hasičům byly tyto mohutné kmeny z cest
brzy zlikvidovány a cesty se zprůjezdnily. V obci byla vyvrácena většina dopravních značek a v sokolovně „uletěly“ i
plechové střídačky na fotbalovém hřišti. Větší škody na majetku ale v Křimicích hlášeny nebyly

Vít Mojžíš

Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimiceh
Sociálně-právní ochrana dětí
Změnou Statutu města Plzně bylo rozhodnuto, že s účinností od 1.1.2020 agendu sociálně-právní ochrany dětí
(OSPOD) již nebudou vykonávat úřady „malých“ městských
obvodů (Plzeň 5 - Plzeň 10). Za ÚMO 5-Křimice,
ÚMO 7-Radčice a ÚMO 9-Malesice vykonává agendu
ÚMO 1 (Lochotín).
Od ledna tedy neplníme roli kolizního opatrovníka dítěte
během soudních řízení o úpravě výchovy a výživy dítěte či
případně dalších soudních jednání, kde je účastníkem řízení i nezletilé dítě. Dále zde taktéž nevykonáváme dohled
nad výchovou nezl. dětí.

V Křimicích dále zůstává v kompetenci sociálního odboru základní a odborné sociální poradenství. Ve věci sociální
práce s „dospělými“ obyvateli Křimic se nic nemění. Avšak
vzhledem k mé dlouhodobé nepřítomnosti (do konce dubna
2020) nebude po tuto dobu žádný pracovník na sociálním
odboru k dispozici. Děkuji za pochopení.

Lenka Stulíková

Informace ze zasedání
zastupitelstva MO
dne 5.2.2020
Zastupitelé schválili:
- finanční obnos 5 000 Kč od MMP na

použití vybavení zahrady MŠ
Zastupitelé neschválili:
- prodej městského pozemku p.č. 438/3
soukromé osobě

Vít Mojžíš
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Události v MŠ, ZŠ a SŠdd
Pravidelná vystoupení dětí

Projektový den ve škole

na Vítání občánků

– První pomoc prožitkem

V neděli 23. 2. 2020 se děti z 15. ZŠ OP v Křimicích zúčastnily vítání nových občánků. Miminkům i jejich rodičům zarecitovaly, zazpívaly a zahrály na flétnu, která dokázala všechna miminka ukonejšit.
Fotky byly pořízeny novým fotoaparátem, který jsme
dostali od pana starosty jako poděkování za spolupráci
s obecním úřadem. Děkujeme a těšíme se na další akce.

Dne 16.1.2020 proběhl na našem odloučeném pracovišti
projektový den. Děti ze všech tříd prošly po hodinách všemi pěti stanovišti, na kterých pro ně byly připraveny ukázky první pomoci. Děti měly možnost si vyzkoušet na figurínách masáž srdce, umístit správně na tělo kardiostimulátor, procvičovaly si zastavení krvácení pomocí tlakového
obvazu nebo škrtidla, ošetřovaly si mezi sebou drobná zranění, učily se používat trojcípý šátek. Na videu měly možnost vidět různé typy první pomoci v praxi – masáž srdce,
chování při dopravní nehodě nebo záchranu tonoucího dítěte. Po shlédnutí videa doplňovaly pracovní listy. Největší
radost měly ze stanoviště, kde si mohly samy mezi sebou
namaskovat jakékoliv zranění.
Po ukončení projektového dne to u nás vypadalo jako po
velké hromadné nehodě, všechny děti domů odcházely obvázané, plné namaskovaných šrámů a modřin a hlavně plné dojmů a nadšené z toho, že si vše mohly samy
vyzkoušet.
Šárka Sobotková

Šárka Sobotková

Události a dění v obci .
O předvánoční prodej živých ryb
byl veliký zájem
I letos před Vánoci křimičtí rybáři nabízeli prodej živých
ryb. Nejvíce se prodalo samozřejmě kaprů a že byl o ně velký zájem nemusíme ani psát. K mání byly i 6 kg kousky a
den před Štědrým dnem bylo absolutně vyprodáno.
Někdo si odnesl rybu živou, někdo si ji nechal vykuchat.
Každý, kdo si koupil kapra, dostal k němu tradičně výtečné
svařené víno.
Mám radost, že občané Křimic i blízkého okolí podporují
místní rybářský svaz a dají přednost čerstvé rybě z naší řeky
Mže před kapry, kteří jsou často sváženi v kádích na dlouhé
vzdálenosti.
Vít Mojžíš
KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci .
Zásahy hasičů během orkánu v Křimicích
V pondělí 10.2. ve 13:17 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Vyjížděli jsme v počtu 5 hasičů k zajištění uvolněné
polykarbonátové stříšky na bytovce v ul. Prvomájová.

Naštěstí se naším zásahem předešlo možnosti zranění
kolemjdoucích v případě, že by stříška vlivem větru zcela
ulétla.
Luboš Vavřík

Hasiči zasahovali při čerpání vody v Křimicích
V neděli 15.12. ve 21:10 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Vyjížděli jsme na adresu Prvomájová 287, kde se jednalo o zatopenou kotelnu 6x6 m, odčerpávali jsme 20 cm
splaškové vody od ucpaného kanalizačniho potrubí. Použito
bylo kalové čerpadlo, se kterým jsme vše odčerpali do

splaškové kanalizace. Na místě jsme zasahovali se šesti členy naší jednotky a se dvěma vozy CAS 20 Tatra 815 a Renault DA-M1Z. Na místo dorazila i profesionální jednotka
HZS ze stanice Střed. Na základnu jsme se vrátili ve 22:40.

Luboš Vavřík

Z činnosti MO .
Setkání s jubilanty

Vítání občánků

Ve středu 12. února se uskutečnilo setkání s jubilanty,
kteří mají své narozeniny v prvním čtvrtletí tohoto roku. Na
společné posezení oslavenců s panem starostou Mojžíšem a
zastupiteli paní Wagnerovou a panem Fleišmanem tentokrát zavítalo 11 seniorů.
Po společném přípitku na zdraví oslavenců byly prezentovány novinky z našeho městského obvodu včetně televizních reportáží. Ze strany občanů opět zaznělo několik věcných postřehů k možným změnám v Křimicích, za což jsme
velice rádi. Klubu seniorů děkujeme za milé dárky, které
pravidelně pro oslavence vyrábějí.
Lenka Stulíková

V neděli 23. února proběhlo přivítání nových křimických
občánků panem starostou Mojžíšem a zastupiteli obce. I
přes probíhající chřipkovou epidemii se sešlo nakonec 6 miminek s rodiči a blízkými příbuznými. Občánci byli také přivítání dětmi z MŠ a ZŠ, které přednesly básničky, zazpívaly
písničku a žáček ZŠ krásně zahrál na flétnu.
Miminka obdržela od pana starosty dárkovou tašku a
pamětní list a maminky dostaly květinu. Všichni rodiče měli
možnost pořízení společných fotografií s rodinou. Příští vítání občánků se uskuteční pravděpodobně v měsíci červnu.
Již nyní je možné se přihlásit na ÚMO.
Lenka Stulíková
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Události a dění v obci
Nová kniha o Křimicích je slavnostně pokřtěna
V sobotu 21. prosince byla na zámku slavnostně uvedena
v život kniha o Křimicích s názvem Ves u zámku. Přítomni
byli nejen autoři Ota Brachtel a Jan Drnek, ale i místní zastupitelé, kteří o vzniku knihy před třemi lety rozhodli.
Slavnosti se zúčastnili i ti, kteří poskytli mnoho informací o dění v obci. Byli to místní kronikáři, zástupci všech
spolků a škol. Nemohl chybět ani majitel zámku pan
Jaroslav Lobkowicz, který též poskytl mnoho písemných
podkladů a fotografií.

V úvodu o vzniku knihy pohovořil pan starosta Vít
Mojžíš, spisovatel pan Drnek popsal, jak a kde sháněli
veškeré informace a na konec slavnosti požehnal této knize
o 540 stránkách páter Igor Bibko.
Závěrem nechyběl „křest“ šampaňským a malý raut pro
pozvané, kteří se zasloužili o vznik této knihy. Na křest knihy zavítalo i mnoho obyvatel Křimic. Byli zde starousedlíci,
ale i v posledních letech přistěhovaní občané.

Vít Mojžíš

Advent na zámku
Ke konci roku Lobkowiczký zámek nabízí pravidelné akce v duchu adventu. 21. prosince proběhl ve velkém sálu
koncert České vánoční mše J.J.Ryby v podání přední sólistů
divadla J.K.Tyla, kterému předcházel křest nové knihy
o Křimicích. Zároveň byla zahájena výstava obrazů studentů střední umělecké školy Zámeček a v další zámecké komnatě probíhala výstava dřevěných a papírových modelů Betlému od Plzeňských Betlémářů.
Výstavy trvaly až do začátku nového roku. V neděli proběhla mše svatá v zámecké kapli Povýšení svatého Kříže,
kterou vedl páter Bibko. Byla zde zmíněna častá návštěvnice tohoto svatostánku nedávno zemřelá paní Jitka Pávová.

Vít Mojžíš

Novoroční pochod s klubem seniorů
První a již tradiční společenskou akci v Křimicích v novém roce pořádá Křimický klub seniorů. Novoroční pochod
začíná vždy v Radčicích, kam se turisté mohou dopravit autobusem nebo si výlet prodloužit a dojít pěšky.
Sraz a malé občerstvení je u domu paní Mlnaříkové. Po
přípitku a první společné fotce se vyrazilo po zelené turistické značce ke Kyjovské kapli. A opět společná fotografie z
rukou Ludvíka Hladíka, který diriguje 29 přítomných. Tam
se na chvilku cesty rozdvojují a každý si volí svoji trasu. Někdo využívá asfaltovou cyklostezku a někdo vypochoduje o
pár metrů výše po polňačce na lepší výhled. Cesty se spojí
až v Malesicích. Někteří využívají otevřených dveří u kostela
a narychlo nahlédnou dovnitř svatostánku.

KŘIMICE.INFO

Všichni se společně vydávají od malesického mlýna po
polorozbahnělé cestě do Křimic kolem řeky Mže. U křimického jezu se opět cesty rozdvojují a část turistů se vydává po
nové cestě kolem pravého ramene řeky až ke křimickému
zámku. Cestu podél řeky lemují výtvory zdejších bobrů. Několik ohlodaných stromů, rozestavěné hráze nebo jejich
doupata.
Sraz byl u restaurace U Mže, kde si všichni novorční turisté připili se starostou Křimic čím jiným než zeleným mokem (ne, nebyla to zelná šťáva... ). Počasí letos pochodujícím přálo a všech 31 přítomných se po svátečních hodech
příjemně „vyvětralo“.

Vít Mojžíš
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Události a dění v obci .
Křimický Zelmistr 2020
Dne 25. 1. se konala v restauraci Saracena tradiční soutěž
o nejlepší nakládané zelí zvaná „Křimický Zelmistr“. Vzorky
nakládaného zelí mohli účastníci do restaurace přinést od
16,30 hod. a zde je vyhodnotila 10 členná porota vybraná z
pěstitelů i laiků. Hodnotila se chuť, vůně a vzhled naloženého zelí. Po sečtení jednotlivých bodů, kdy se hodnotilo jako
ve škole tj. 1 nejlepší a 5 nejhorší, byly vyhlášeny výsledky.
Na prvním místě se umístil, putovní pohár a věcné ceny
převzal p. Karel Němec st., na druhém místě se umístil p.
Antonín Danihilík a třetí místo obsadil p. Vlastimil Bayer.

Letos bylo vítězství obzvlášť ceněné, neboť soutěže se zúčastnilo 21 vzorků. Byl předán i mimořádný diplom za donesený domácí zelný salát doplněný o červenou řepu panu
Jaroslavu Spěváčkovi.
V průběhu večera byly pro návštěvníky k ochutnání výrobky z křimického zelí – zelné placky, halušky se zelím,
segedin a zelný závin. K poslechu hrála skupina Májka
Band. Večer moderoval a průběžně návštěvníky informoval
p. Zdeněk Fleišman.

Plesová sezóna v Křimicích

Vepřové hody v Křimicích

Plesová sezona v Křimicích byla zahájena 18. ledna sokolským maškarním plesem. Tanečníci v různých maskách
nebyli jen domácí, ale přijeli na tuto tradiční zábavu i z
okolních obcí a Plzně. K tanci a poslechu vyhrávala kapela
Bells a nemohla chybět ani bohatá tombola.
Ve stejném duchu v róbách maškarních byla pořádána o
týden později v křimické sokolovně diskotéka od DJ
Hajajse. Tu zaštiťovali křimičtí fotbalisté nově vzniklého
klubu FC Křimice.
V dalším měsíci a to konkrétně 8. února v křimické sokolovně pořádali tradiční ples radčičtí zahrádkáři. Tento
ples je pokaždé vyprodán a ani letos to nebyla výjimka.
O týden později 15. února se na stejném místě sešli nejmladší tanečníci. A protože to byl dětský karneval, nemohlo chybět mnohé maškarní převlečení z nejrůznějších pohádek. Kromě diskotéky DJ Péti se také soutěžilo a na konci
se losovala dětská tombola. V přísálí u stánků bylo možno
zakoupit obr balonky, cukrovou vata a popcorn.
V karnevalových maskách dováděli i křimičtí senioři,
když pořádali svůj maškarní rej v salonku hotelu York ve
čtvrtek 20. února. Poslední ples letošního roku si užijeme v
sobotu 28. března. Bude to již 12.ročník Společenského
plesu obce.
Vít Mojžíš

Křimickou zabijačku aneb vepřové hody pořádal úřad
městského obvodu ve spolupráci se Sokolem v sobotu
22. února. I když oficiální zahájení bylo na desátou dopolední, milovníci vepřového přicházeli na nádvoří sokola již
v 9:00. Dobře věděli, že okolo poledního by už nemuseli
sehnat všechny výdobytky prasete domácího.
Pernarecký uzenář byl ale dobře připraven a pro zákazníky měl již na pultě vystaveny škvarky, paštiky, uzená žebra, jelita, jitrnice, tlačenky, klobásy a také teplou polévku
prdelačku a ovárek. Když už bylo nádvoří zcela zaplněno, ke
zkrácení dlouhé fronty začal vyhrávat místní hudebník pan
Lenčeš na harmoniku a později i na varhany. Tomu neodolal spíkr dnešních vepřových hodů pan Fleišman a střihl si
též několik písniček. Mezitím probíhalo komentované porcování prasete a ukázka výroby jitrnic, které si mohli návštěvníci zdarma ochutnat. K vyrovnání chuti přišla vhod
sladká kobližka od pana starosty Mojžíše a jeho manželky.
Rozdalo se jich rovných 200, ale na všechny se nedostalo. Tolik bylo letos návštěvníků této oblíbené akce v Křimicích. A když se všechno vykoupilo a snědlo, přijel koňský
potah, který odvezl zájemce, hlavně ty v maskách, na maškarní masopustní průvod v Radčicích.

Vít Mojžíš

Vít Mojžíš
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Z naší kroniky - od historie po současnost
Léta osmdesátá
Náš příspěvek v minulém čísle byl věnován Vánočním
svátkům. A teď opět připomeneme něco z historie a to docela nedávné. V osmdesátých letech minulého století se naše obec opět posunula dopředu v budování a vzhledu. Byl
zavezen rybníček před starou školou (nyní Zámecké náměstí) a zatravněná plocha sloužila jako hřiště pro žáky základní školy. Na Plzeňské ulici byly zbourány dva staré statky –
Machových a Kroupů (č.p. 42 a 43). Vznikla plocha pro
stavbu řadových rodinných domků, které pro své pracovníky postavil Státní statek. Je to dnešní ulice Na Štěpánce.
Započala stavba nové budovy pro poštovní úřad, policejní stanici a hasičskou zbrojnici. Tato stavba byla zkolaudována r. 1991. Občané si stavěli rodinné domky a obec se stále rozšiřovala na východ i na západ od hlavní ulice
(dnes Prvomájová). V letech 1983-85 byla vždy o prázdninách prováděna rekonstrukce staré školní budovy, kde starý nábytek byl nahrazen moderním, bylo přistavěno nové

zázemí a zmodernizována kuchyně.
Spolkový život v obci nebyl tak bohatý na společenské
akce, jako v dnešní době. Slavila se zejména politická výročí, účinkovali přitom žáci z pěvecko-tanečního a recitačního
kroužku ZŠ i děti z MŠ. Pravidelně se konalo vítání nově
narozených občánků. Svoje tradiční akce si pořádali místní
dobrovolní hasiči, rybáři, myslivci a zahrádkáři, členky Svazu žen a v neposlední řadě organizace sportovní. Byl zde
tradiční oddíl kopané, který měl k dispozici hřiště u Sokolovny vybudované a upravované svépomocí členy oddílu
kopané. V obci působila organizace Svazarmu a roku 1983
byl při této organizaci založen oddíl cyklotrialu. Křimičtí
kluci byli v tomto sportu při různých závodech velmi úspěšní.

budova pošty, policie a hasičské zbrojnice

hasičské vozidlo v Křimicích

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

Události a dění v obci .
Obrázky ze života křimických seniorů
Nový rok 2020 jsme přivítali tak jako každý rok – novoročním pochodem. Fotografie je pořízená u radčické kapličky, ale ještě předtím jsme se zastavili u Marty na novoroční
přípitek. Pak jsme pokračovali přes Malesice a kolem řeky
Mže do Křimic. Příjemně unaveni procházkou za pěkného
počasí jsme došli domů. Dobrý začátek do nového roku.
20. února 2020 jsme pořádali tradiční Maškarní rej
v hotelu YORK. Masek bylo letos trochu méně než vloni, ale

KŘIMICE.INFO

byly velmi zábavné a veselé. Program jako vždy zpestřily
naše „hérečky“ vtipnou scénkou. Za svou snahu byly
odměněny potleskem.
K tanci a poslechu k všeobecné spokojenosti nám opět
hrál Petr. Všichni se dobře bavili a těší se na další akce, na
které srdečně zveme všechny křimické seniory.

Eliška Hladíková
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Sport a volný časss
Badmintonový turnaj obhájila dvojice Hedervari - Staník
Předvánoční turnaj v badmintonu čtyřher se hrál v Křimicích v sobotu 14. prosince. Sokolové pořádali již 8.ročník,
na který dorazil maximální počet dvanáct dvojic. Letos se
turnaje zúčastnilo 18 mužů a 6 žen. Za šest hodin se odehrálo 38 zápasů na jednom kurtu. Ze dvou skupin po šesti
dvojicích postoupilo do čtvrtfinále osm nejlepších.
Do čtvrtfinále se dostala dvojice Jedlička-Kovačič ml.
přes Sedláčka-Kostkovou, Langmajer-Petrmichl přes Eliasovou-Pokorného R., Hedervari-Staník přes Drnce-Šifovou
a Šůcha-Pokorný M. přes Kovačič st.-Šmejcovou. Do finále
se dostal Jedlička-Kovačič ml. přes Langmajera-Petrmichla
a Hedervari-Staník přes Šůchu-Pokorného M. Bronzové
medaile vybojovala dvojice Martin Šůcha-Miloš Pokorný,
která udachmala dvojici Jan Lagmajer-Tomáš Petrmichl.
Putovní pohár a zlaté medaile obhájila z loňského roku
dvojice Ludvík Hedervari-Michal Staník, která po velkém

boji zvítězila nad dvojicí Milan Jedlička-Josef Kovačič ml.
2:0. Diplomy, poháry a věcné ceny předali a turnaj organizovali Vít Mojžíš a Tomáš Kasal.
Vít Mojžíš

Trofej z turnaje stolního tenisu putovala do Prahy
Již devátý ročník křimického turnaje ve stolním tenisu
pořádali Sokolové tradičně ve druhou neděli v novém roce a
to 12. ledna. Tento turnaj dostává každoročně větší a větší
renomé a sjíždějí se na něj čím dál kvalitnější hráči. Obhájce z loňského roku Václav Poucha vypadl již ve čtvrtfinále a
favorizovaný hráč křimický Petr Hofman skončil v semifinále s budoucím vítězem.
Letošního turnaje se zúčastnilo 21 hráčů, z toho dvě ženy. Byli rozděleni do 4 skupin o pěti hráčích (jedna skupina
o 6) a též se hrálo na 4 stolech. Do vyřazovacích bojů postupovali z každé skupiny 3 nejlepší hráči a do skupiny útěchy

propadli dva poslední ve skupině. Z druhého semifinále postoupil Kříž, který vyřadil Kroupu. A ten se utkal o třetí
místo s místním Hofmanem.
Václav Kroupa po velkém boji zvítězil a odváží si bronzovou medaili. Mezitím se odehrávala skupina útěchy, kde v
„malém“ finále udolal Petr Pejsar bývalého křimičáka Josefa Štefla. Ve velkém finále se utkali pořadatelům neznámí
Petr Kříž a Tomáš Voříšek. Po table tenisové bitvě zvítězil z
dvojice mladší Tomáš Voříšek z Prahy, který od starosty
sokola a obce převzal i putovní pohár.

Vít Mojžíš

Zimní HrajDiscGolf Tour 2020
Křimické discgolfové hřiště na Pláži bylo zařazeno do
zimního turnaje HrajDiscGolf Tour. Tour se skládá z 8 turnajů. 4 turnajů na Moravě a 4 turnajů v Čechách. Z každé
oblasti se 6 nejlepších z OPEN a 3 nejlepší z ostatních kategorií počítaných do Tour kvalifikují na finálový turnaj na
Konopišti 28.3.2020. Na své si přišli zejména úplní začátečníci, pro které byla připravena discgolfová instruktáž, půjčovna disků a skvělí trenéři.
V neděli 9.února se sjelo do Křimic 31 zájemců HDGT z
celých Čech. Na celodenním turnaji se plzeňští discgolfisté
vůbec neztratili a v kategorii muži open (MPO) se umístili
na 1. a 2. místě a to díky plzeňskému Martinovi Fajtovi a
křimickému Honzovi Langmaierovi, v kategorii žen (FPO)
obsadili 2. místo a v kategorii nováček (MA4) obsadili
všechna 3 místa.

Po celý den bylo skvělé počasí a i proto se na turnaj přišli podívat křimičtí občané, kteří si už tento novodobý sport
vyzkoušeli nebo se teprve na
to
chystají.
Disky je nadále
možné si zdarma (platí se
pouze vratná
záloha) zapůjčit v restauraci
blízké sokolovny nebo na
obecním úřadu. Vít Mojžíš
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Sport a volný čas
Šipkaři Úlet Křimice - Finálová část Hlavní ligové soutěže UŠO (Plzeňsko)
Úlet Křimice – Vlci Černošín 10:9
Skupinu o postup do A ligy zahájili Úleťáci v sobotu 8.2.
výhrou v prodloužení nad tradičním soupeřem z Černošína. Zápas začal až nečekaně dobře a po chvilce vedou Úleťáci 4:0. Hostující Vlci však cení zuby a srovnávají na 4:4.
Čtyřhru urvou domácí, criket naopak hosté. Stav 5:5 a jdeme do rozhodující fáze utkání. Křimičtí jdou do trháku 8:6.
Hosté zapnou a vyrovnávají na 9:9. V týmové hře urvou
výhru domácí když za hrdinu je Venca Rada který zavírá a
ukončuje zápas. Ve dvouhrách bodovali Růžek, Hiršl,
Fleišman ml. a Janouškovec, všichni po dvou bodech.
Za hosty lze vyzdvihnout pěkné a soustředěné výkony
Geršiho.

Úleťáky tentokrát předváděl výbornou hru Lojza, který zavřel dvě šestá kola, hodil bingo a také zapsal asi šestnáct
křížků. Hosty držel ve hře velkými náhozy Petřík a hlavně
Václav Furst a jeho parádní zavírání. Vyrovnaný zápas šel za stavu 9:9 do prodloužení, ve kterém rozhodl o dvou bodech pro domácí kapitán Flek doublem
17. K pohodě také přispělo
skvělé občerstvení od paní
vedoucí Lenky a také módní přehlídka originálních
šipkových šatů, které k velkému potěšení všech přítomných hráčů předvedla
Lojzova přítelkyně Ivetka.
Jen tak dál.

Úlet Křimice – DC Holoubkov 10:9
Nedělní šipkové odpoledne v Křimicích. Úleťáci tentokrát přivítali kamarády z Holoubkova. Přátelská atmosféra
již tradičně provází vzájemné zápasy těchto soupeřů. Tentokrát byla k vidění také kvalitní hra na obou stranách. Za

Zdeněk Fleišman

Pořadí

Družstvo

Kol

V

VP

R

PP

P

K

Skóre

Legy

Body

1.

Saint Tropez 22 Plzeň "Best Of"

8

6

0

0

0

2

0

86 : 58

197 : 151

18

2.

Vlci Černošín

8

4

0

0

2

2

0

74 : 72

179 : 171

14

3.

Pardál Rokycany

8

3

2

0

0

3

0

70 : 76

174 : 184

13

4.

DC Holoubkov

8

3

1

0

1

3

0

78 : 68

190 : 170

12

5.

Kameňák Plzeň

8

3

1

0

1

3

0

75 : 71

174 : 175

12

6.

Úlet Křimice

8

2

2

0

0

4

0

62 : 84

152 : 198

10

7.

Hrášci Klatovy

8

3

0

0

0

5

0

68 : 76

164 : 175

9

8.

Chřestýšovci Plzeň

8

2

0

0

2

4

0

69 : 77

177 : 183

8

Florbal Sokol Křimice
Západočeská florbalová liga
Tabulka 1. liga
sezóna 2019/20

Fotbal TJ Sokol Křimice - Mladší žáci
1.

Křimice

11

11

0

0

79:6

33

2.

Nýřany

11

9

0

2

68:10

27

3.

Chrást

11

8

0

3

69:16

24

4.

Plzeň-Černice

11

8

0

3

57:13

23

5.

Plzeň-Letná

11

7

0

4

48:24

22

6.

FC Rokycany

11

6

0

5

52:32

19

7.

Lhota

11

5

0

6

47:50

15

1.

T.J. Sokol Koterov

18

41

120 : 69

2.

FBC Chlumčany

17

40

100:71

8.

VS Plzeň

11

5

0

6

20:56

13

3.

SVKI Plzeň A

19

34

95:86

9.

Prazdroj Plzeň

11

4

0

7

22:60

12

4.

FBC Plzeň Letná

17

32

97:96

10.

Starý Plzenec

11

2

0

9

20:61

6

5.

AC Pošta Strašice

19

30

84:67

11.

Union Plzeň

11

1

0

10

15:99

3

6.

Sokol Křimice

17

29

81:61

12.

Dýšina

11

0

0

11

14:84

1

7.

FBC KAPACITY

17

23

66:65

8.

GALACTICOS

17

22

78:87

9.

Západočeská drť

19

21

87:100

10.

TJ EJPOVICE

18

19

92:102

11.

FbC Go-Go Horšovský Týn

17

19

70:83

12.

FBC Falcons Nepomuk

18

18

68:78

13.

IBK FATMANI

19

17

90:126

14.

TJ Sokol Letná

20

13

84:121

KŘIMICE.INFO
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Sport a volný časss
Fotbal TJ Sokol Křimice
Starší žáci

Fotbal muži I. B třída

1.

TJ Sokol Křimice

13

11

0

2

55:21

34

1.

FK ROBSTAV Přeštice B

13

13

0

0

58:15

37

2.

SK Horní Bříza

13

11

0

2

49:17

31

2.

TJ Pfeifer Chanovice

13

10

0

3

37:21

31

3.

TJ Sokol Mrákov

13

10

0

3

44:13

30

3.

TJ Sokol Křimice

13

8

0

5

47:16

25

4.

TJ Chotěšov

13

9

0

4

50:14

28

4.

SK Klatovy 1898 B

13

9

0

4

40:26

25

5.

TJ Sokol Stráž

13

9

0

4

54:31

26

5.

TJ Keramika Chlumčany

13

7

0

6

34:23

21

6.

FK Okula Nýrsko

13

8

0

5

48:34

25

6.

TJ Sokol Vrhaveč

13

5

0

8

24:28

20

7.

TJ Spartak Strašice

13

7

0

6

35:30

23

7.

TJ Chotěšov

13

7

0

6

17:27

20

8.

FK Staňkov

13

7

0

6

39:33

21

8.

TJ Sokol Blovice

13

6

0

7

29:28

19

9.

SK Smíchov Plzeň

13

6

0

7

18:41

15

9.

TJ Dobřany

13

6

0

7

23:26

17

10.

TJ Sokol M. Touškov

13

4

0

9

30:37

12

10.

TJ Sokol Štěnovice

13

6

0

7

19:37

16

11.

TJ Holýšov

13

4

0

9

46:80

12

11.

TJ Sokol Pačejov

13

5

0

8

24:38

15

12.

TJ Dioss Nýřany

13

3

0

10

28:46

9

12.

SK Bolešiny

13

5

0

8

19:35

13

13.

TJ Košutka Plzeň B

13

1

0

12

15:47

4

13.

FK Horažďovice

13

3

0

10

26:45

9

14.

FK Žákava

13

1

0

12

14:81

3

14.

TJ Sokol Kasejovice

13

1

0

12

16:48

5

Fotbal starší žáci - domácí zápasy jarní část 2020
21. 3. 2020 10:00 TJ Sokol Křimice - TJ SOKOL
4. 4. 2020

10:00 TJ Sokol Křimice - FK Okula

18. 4. 2020 10:00 TJ Sokol Křimice - FK
2. 5. 2020

10:00 TJ Sokol Křimice - TJ Sokol Město

9. 5. 2020

10:00 TJ Sokol Křimice - TJ SOKOL

23. 5. 2020 10:00 TJ Sokol Křimice - FK
6. 6. 2020

10:00 TJ Sokol Křimice - TJ Dioss Nýřany

Fotbal muži - domácí zápasy jarní část 2020
22. 3. 2020 15:00 TJ Sokol Křimice TJ Keramika Chlumčany
29. 3. 2020 15:00 TJ Sokol Křimice - TJ Sokol Pačejov
12. 4. 2020 16:30 TJ Sokol Křimice TJ Sokol Kasejovice
26. 4. 2020 17:00 TJ Sokol Křimice - TJ Dobřany
17. 5. 2020 17:00 TJ Sokol Křimice - TJ Chotěšov
31. 5. 2020 17:00 TJ Sokol Křimice - TJ Sokol Vrhaveč
14. 6. 2020 17:00 TJ Sokol Křimice - SK Bolešiny
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Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce

Informace ÚMO
Plzeň 5 - Křimice
Polyfunkční objekt
v Konopné ulici
Dostávám časté dotazy, co bude s místem na začátku Konopné ulice určeným pro obchod-službybydlení. Tento měsíc mi byla developerem JK-EU
Invest (stavitel celé Konopné ulice) předložena tzv.
vstupní studie. Původně zde byla firmou zamýšlena
4-7.patrová budova, která samozřejmě nemohla
projít. Nyní investor budovu rozdělil na
dvě dvoupatrové.
V přízemí by měla vzniknout prodejna smíšeného zboží, rehabilitačním fitnessem a kavárnou. V prvním a druhém
patře obou budov by byl prostor pro 20
bytů o velikosti 1+kk a 2+kk. Samozřejmě by zde vznikla parkovací místa pro
bydlící a návštěvníky obchodu a služeb.
Bude myšleno i na nejmenší s malým
dětským hřištěm. A to nejdůležitější pro
stávající obyvatele Konopné ulice je, že
vjezd bude pouze s Chebské ulice a stávající ulice nebude průjezdná.
Developer má již zajištěné provozovatele nebytových prostor a začíná vyjednávat i s bankovními domy s možností
umístění bankomatu. Výstavba dle zástupce developerské firmy by měla být
zahájena na začátku příštího roku hned
po dokončení bytového domu na druhém
konci Konopné ulice.

Vít Mojžíš
KŘIMICE.INFO

STRÁNKA
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Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce

Termíny veřejného zasedání zastupitelstva MO Plzeň 5 - Křimice v roce 2020
15.4., 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: Plzeňská knihvazba s.r.o.
www.plzenska-knihvazba.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 5.6.2020
Roznos 12.6.2020
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Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce

28.5.2020 od 15:00
Posezení seniorů pod lípou v Areálu u Mže
28.-30. 5.2020 a 4.-6.6.2020 od 20:30
Divadlo Jezírko v zámeckém parku
30.5.2020 od 14:00
Spolkový dětský den v zámeckém parku
5.6.2020 od 17:00
Noc kostelů v kostele na Horničce
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