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dovolte mi, abych 

Vás oslovil jako před-

stavitel obce naposledy 

před nadcházejícími 

komunálními volbami. 

     Dá se říci, že v tomto 

čtyřletém volebním ob-

dobí jsme normálně fungovali přesně rok. A 

to pouze do doby, než se objevila první zmín-

ka o vznikající celosvětové pandemii. O tři 

měsíce později započal výjimečný stav nejen 

v naší obci, kraji, státu, ale na celém světě. 

Nikdo netušil, co přijde, a hlavně kdy to ode-

jde. Nová nemoc zřejmě jen tak nevymizí a 

my se s ní budeme muset naučit žít jako 

s mnoha dalšími. Vynaložilo se mnoho ener-

gie a financí, ale hlavně zemřelo mnoho lidí. 

Neminulo to ani Křimice.  

     Na začátku letošního roku se už zdálo, že 

vše ustupuje a konečně se budeme moci na-

dechnout. Opak byl pravdou. Po 77 letech se 

na evropský kontinent vrátila válka, pokud 

pominu konflikty související s rozpadem  

tzv. socialistického východního bloku. A do 

této války byli zataženi všichni původní čle-

nové zmíněného bloku. Někteří více, někteří 

méně…  

     A proč se o tom vůbec zmiňuji? Protože to 

samozřejmě dolehlo i na práci křimických 

zastupitelů, úředníků a členů pracovních vý-

borů a komisí. V prvním „pandemickém ro-

ku“ přišly všechny přípravy kulturních, spor-

tovních a jiných společenských akcí vniveč. 

Poslední větší akcí byly oslavy 30 let od Sa-

metové revoluce, které jsme uspořádali na 

Zámeckém náměstí a v Sokolovně. Utlumení 

kultury, sportu a společenských akcí trvalo 

až do letošního března. Přesto jsme vydrželi 

a dál pevně věřili v navrácení „staré doby“.  

     Navzdory tomu, což mne hodně mrzí, 

jsme již nedokázali letos získat a narychlo 

zajistit velký koncert v zámeckém parku jako 

v letech minulých (Lenka Filipová, Bára 

Basiková, Petra Janů, František Nedvěd). I 

když jsme měli několik měsíců domluvenou 

kapelu Čechomor, z koncertu sešlo. Pokud to 

doba umožnila, tradiční společenské akce 

jsme zajistili ve standardním rozsahu. Moc 

děkuji kolegům, kteří se na přípravách a or-

ganizacích podíleli.  

     To samé poděkování patří i křimickým 

spolkům, které nepřestávaly v rámci mož-

ností pracovat i v těchto těžkých dobách. 

Uvědomuji si, že bez spolků by nebyl spole-

čenský a sportovní život v takovém měřítku, 

jako je v Křimicích zachován dodnes.  

     A závěrem mimořádné poděkování patří 

našim křimickým hasičům, kteří se angažo-

vali v prvních měsících v první linii. Zajišťo-

vali pro nás všechny distribuci roušek, desin-

fekcí a desinfikovali i veřejné prostranství 

jako jsou zastávky MHD, herní prvky a míst-

nosti ve veřejných budovách atd. Byly to je-

jich stovky dobrovolných hodin, kromě jejich 

„běžné“ práce hasičů. Moc, opravdu moc si 

toho vážím.                 pokračování na straně 2
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 Oslava 30 let od sametové revoluce 
→ Desinfekce veřejných prostor v březnu 2021 
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  Slovo úvodem 

K Ř I M I C E . I N F O  

pokračování ze strany 1 
     I přes tuto zvláštní a složitou dobu se nám dařilo naplňo-

vat vytýčené cíle. Dodělala se a slavnostně otevřela odpočin-

ková a relaxační plocha Křimická pláž s discgolfovým hřiš-

těm, kde jsme letos začali i půjčovat lodičky, o které měli 

návštěvníci velký zájem. V areálu Sokola jsme vybudovali 

nové univerzální mantinelové hřiště s možností zaledování 

plochy v zimních měsících.  

     Na náš podnět jsme s Krajským úřadem zahájili stavbu 

sportoviště na pozemcích dopravní školy. Bude zde hřiště 

s umělým povrchem, tenisovými kurty a plážovým  

volejbalem. Sportoviště již nyní lemuje velký okruh nejen 

pro běžce, ale i pro in-line bruslaře.  

     V Křimicích vzniklo několik kilometrů nejen přírodních 

pěších stezek (Bobří, Sousedská, kolem Vochovského poto-

ka), ale i cyklostezek (kolem pláže, podél řeky do Malesic, 

podél Chebské silnice).  

     Z bezpečnostního hlediska jsme nechali vybudovat na 

Chebské ulici místo pro přecházení u Rozvodny a vjezdovou 

bránu u hřbitova. Nejvíce potřebná parkovací místa jsme 

vyřešili parkovištěm v sídlišti v Žitné ulici a rozšířením kraj-

nice před Sokolovnou. U všech těchto míst jsme vysadili 

mnoho stromů a keřů. Na několika místech jsme rozšířili 

veřejné osvětlení, přidali kontejnerová stání na tříděný od-

pad, přibylo mnoho odpadkových košů, laviček a lavičko-

vých setů.  

     Největší a nesložitější investicí obce bylo prodloužení ka-

nalizace a vodovodního řadu do východní části Plzeňské uli-

ce a celé Minské ulice. Vodárnu jsme též přesvědčili o nut-

nosti vybudování nové odlehčovací komory mezi zámkem a 

Zámeckým náměstím. Zabránilo se tím pravidelnému vytá-

pění přilehlých rodinných domů při každém větším dešti.  

     V duchu kulturním se nám podařilo vydat několik let při-

pravovanou knihu o Křimicích s 540 stránkami nazvanou 

Ves u zámku. Za velkou akci považuji a lidově řečeno takzva-

nou třešničkou na dortu kulturního dění bylo založení a vy-

budování křimického muzea v drážní budově.  

      S rozvojem a vývojem obce přichází nejen navýšený po-

čet obyvatel, automobilů, chodníků, trávníků, ale bohužel i 

též odpadků. Proto jsme zajistili zázemí naší úklidové četě 

v prostorách staré hasičárny a rozšířili jejich pracovní náčiní 

včetně největšího pracanta univerzálního traktůrku pro letní 

i zimní údržbu.  

     Vypracovali jsme několik projektů, které by v budoucnu 

mohly potěšit i křimické spoluobčany. S Útvarem koncepce 

a rozvoje města Plzně jsme zpracovali územní studie 

v lokalitách na Horničce a možnost nové ulice za ulicí Ko-

nopná. Tato studie určuje budoucí infrastrukturu a regulaci 

bytové výstavby v naší obci. Další studie vznikla pro možnou 

budoucí výstavbu obecního bytového domu s malometrážní-

mi byty pro „startující“ mladé rodiny nebo naopak pro seni-

ory, kde by byla zajištěna pečovatelská služba přímo v těchto 

bytech (dovoz stravy, zdravotní a pečovatelská péče). Poten-

cionální dům má vybrán pozemek vedle Dopravní školy.  

     Nejnovější projekt s Útvarem koncepce a rozvoje města 

Plzně teprve vzniká a jde o revitalizaci Křimického a Zámec-

kého náměstí. Rádi bychom přivedli společenský život i na 

toto území a k tomu by mohl přispět i například vodní pr-

vek. V rozpracovanosti je i možnost vybudování chodníku 

v Žitné ulici, kde jsme ve fázi vykupování pozemku. Poslední 

projekt, který je již ve fázi před stavebním povolením, je no-

vá tělocvična, která by měla doplnit školský areál ve Vochov-

ské ulici – tělocvična + ZŠ (1.stupeň) + MŠ. Křimická mate-

řinka je naše priorita a její dlouho trvající nedostatek kapa-

cit je naším největším zklamáním. Již před čtyřmi roky jsme 

měli připravené stavební povolení i prostředky ke spolufi-

nancování projektu. Bohužel se v té době vyměnilo vedení 

města Plzně a to nové mělo své priority jinde. Musel jsem 

začít „bojovat“ o peníze od začátku. Jediná šance bylo získat 

dotaci, která byla asi díky pandemii vyhlášena až v letošním 

roce. Obec Křimice nemá svoji samostatnost k podepisování 

takovýchto smluv, a tak vše musí zařizovat magistrát města 

Plzně. Je září 2022 a my máme opět slíbeno. Řečeno paní 

náměstkyní primátora pro školství, mateřská škola 

v Křimicích je i jejich priorita k získání této dotace… 

     A jak říká můj dlouholetý politický kolega z Plzně, čím 

delší dobu jsi v politice, tím víc naštveš lidí. A nikdy nedou-

fej, že se zavděčíš každému. A tak přesto pevně doufám, že 

jsem za těch osm let udělal většině lidem více radostí než 

starostí. 

     Přeji vám všem krásné prožití babího léta. 

      

Dokončení Křimické pláže v roce 2019 Lávka přes Vochovský potok na Bobří stezce z roku 2020 

Vydání knihy Ves u zámku v roce 2019 
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Nejkrásnější květinová výzdoba Křimic 

     Vyhlášení vítězů soutěže "O nejkrásnější výzdobu Kři-

mic" pořádanou městským obvodem se uskutečnilo v sobo-

tu 27. srpna v zámecké zahradě u příležitosti křimického 

Slámování. Během měsíce srpna se nafotilo 24 nejzajíma-

vějších květinových výzdob v oknech rodinných i bytových 

domů či na předzahrádkách. Ty nejhezčí vybírali členové z 

kulturní komise MO5 a též měli možnost hlasovat příznivci 

Křimic na webových portálech. Plaketu, diplom, drobné 

ceny a květinu z rukou starosty a místostarostky dostali pa-

ní Hauerová, manželé Karáskovi, paní Milfaitová a za rodi-

nu Kotrcových převzala ocenění jejich dcera.  

     Sláva vítězům a velké poděkování patří také všem, kteří 

se věnují květinové výzdobě na svých objektech a tím dělají 

radost nejen sobě, ale i kolemjdoucím.         Vít Mojžíš 

Zastupitelé schválili: 

- rozpočtová opatření 

- finanční dar 50 000,-  na léčbu nemocné Andrejky 

- aktualizace projektové dokumentace na nástavbu MŠ 

- dotaci Fotbal klubu Křimice ve výši 190 000,- 

- přijetí věcného daru pro MŠ (nerezová pitná fontána – 

pítko pro děti) 

- dotaci T.J. Sokol Křimice ve výši 220 000,-  na krov 

nové nářaďovny 

- zápis a aktualizaci ručně psané křimické kroniky za rok 

2021           Vít Mojžíš 

Informace ze zastupitelstva MO 

  Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimicevh 

Blíží se komunální volby 

     Volby do zastupitelstva města a našeho městského obvo-

du proběhnou v termínu 23. a 24. září 2022. V pátek máte 

možnost volit v čase od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 

8:00 do 14:00 hodin. Volební místnost se nachází ve 2. pat-

ře budovy ÚMO 5 v zasedací místnosti. Po dobu voleb bude 

samozřejmě otevřen i bezbariérový přístup do budovy – 

vstup brankou po pravé straně budovy, poté můžete využít 

výtah.  

     Volební lístky obdrží každý občan s trvalým pobytem 

v Křimicích do své poštovní schránky s dostatečným před-

stihem před termínem voleb. Prosíme zejména vlastníky 

schránek v bytových domech, aby měli schránky řádně 

označené příjmením všech voličů s trvalým pobytem v obci. 

Pokud přece jen volební lístky ve své schránce nenajdete, 

obdržíte je přímo ve volební místnosti. 

     Pro občany Křimic, kteří se ze zdravotních důvodů nemo-

hou voleb zúčastnit a nachází se na území městského obvo-

du, nabízíme i v letošním roce možnost odvolit v místě byd-

liště do přenosné volební schránky (v průběhu sobotního 

dopoledne). Tuto službu si prosím u mne objednejte 

nejpozději do čtvrtka 22.9.2022 na tel. 725728918.  

     A jedna praktická rada na závěr… Nezapomeňte si včas 

zkontrolovat platnost vaší občanky:-) Těším se na viděnou u 

voleb. 

Lenka Stulíková, odbor sociální a evidence obyvatel 

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

Uzávěrka a vydání příštího zpravodaje KRIMICE.INFO 

Uzávěrka   2.12.2022 Roznos   11.12.2022 

  Název tisku:  KŘIMICE.INFO                   
  Vydavatel: MO Plzeň 5 - Křimice    
  Periodicita: Čtvrtletník      
  Registrace:   MK ČR E 21826   MK ČR 
  Počet výtisků:   900     

Tiskne:      Public Art Company s.r.o.  
                  www.tiskne.cz 
 
Kontakt redakce:  stulikovale@plzen.eu  
Vít Mojžíš, Lenka Stulíková, Václav Seifert 

Termíny nejbližších veřejných zasedání zastupitelstva MO Plzeň 5 - Křimice v roce 2022 
2.11.2022 a 7.12.2022 od  17.30 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 - Křimice 

V Křimicích máme již dva Z-BOXY 
     Výdejní místo oblíbené firmy Zásilkovna se nacházelo v 

areálu TEP na Chebské ulici a bylo bohužel zrušeno. Z toho-

to důvodu a na žádost obyvatel jsme nechali zřídit takzvaný 

Z-BOX, samoobslužné výdejní místo Zásilkovny. Tato vý-

dejna má výhodu ještě navíc v tom, že je přístupná nonstop. 

     Mobilní aplikací si vaše objednané zboží zaplatíte a také 

otevřete dvířka schránky Z-boxu. Více informací 

na: https://www.zasilkovna.cz/zbox 

     První křimický Z-BOX je v provozu od srpna v ulici 

Traťová mezi nádražím a sběrným místem. O pár týdnů déle 

byl instalován další Z-BOX v prostorách benzínky Euro Oil 
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  Události a dění v obci  . 

Cyklostezka Křimice - Malesice slavnostně otevřena  
     Nový 1,5 kilometr dlouhý úsek stezky pro pěší a cyklisty 

byl otevřen u Křimického jezu. Umožní cyklistům vyhnout 

se teď již dost frekventované silnici od Kalikovského mlýna 

do Malesic po cestách a stezkách v nivě řeky Mže. Město za 

ni zaplatí osm milionů korun včetně DPH, část nákladů 

pokryje evropská dotace. 

     S nápadem vytvořit pěknou cyklostezku při řece z Kři-

mic do Malesic jsme přišli už v roce 2017, kdy jsme nechali 

zpracovat studii, kterou jsme pak předali Správě veřejného 

statku města Plzně, která zadala projekt.  

     Chtěli jsme tím navázat na tzv. kolejovou cestu, která 

dvěma betonovými pásy spojila podél řeky Radčice s kři-

mickou Pláží a vede až k areálu u Mže (Roští). Nový právě 

dokončený úsek stezky pokračuje jen asi 200 metrů od to-

hoto areálu a poskytuje plynulý přesun podél řeky z Radčic 

až do Malesic. 

     Tímto děkuji za spolupráci malesickému starostovi Ale-

šovi Tolarovi, náměstkovi primátora Michalovi Vozobule-

mu, pracovníkům Správy veřejného statku, Odboru inves-

tic a zhotoviteli firmě RoadFin Stavby s.r.o. 

     Nyní pokračují přípravy na prodloužení této stezky Gre-

en way z Malesic do Města Touškova.         Vít Mojžíš 

K Ř I M I C E . I N F O  

     Křimičtí Sokolové oslavili 110 let od jejich existence jak 

jinak než sportem. V sobotu 3. září hned po zahájení pří-

tomní diváci hleděli k nebi, aby vzápětí přivítali velkým po-

tleskem deset odvážných parašutistů.  

     Poté nemohla chybět ukázka sestav sokolského cvičení 

pod vedením náčelnice Lady Šmídlové. Následně sportovce 

přivítal starosta křimického Sokola Vít Mojžíš, pozval je na 

malou výstavu fotografií do staré kuželny a též samotné so-

kolské hry zahájil.  

     Přes sto dětí si mohlo vyzkoušet mnoho disciplín, které se 

v areálu sokola provozují. Gymnastika, atletika, badminton, 

florbal, stolní tenis, fotbal, elektronické šipky. Doplňkovou 

sportovní atrakcí byla lukostřelba, skákací hrad a shazování 

v nafukovací aréně. Nechyběl ani sportující žabák, který 

zkoušel naše děti z motoriky. Tímto musíme poděkovat pa-

nu vedoucímu odboru sportu Přemyslu Švarcovi, který se 

pravidelně se svoji skupinou Nadace sportující mládeže na-

šich her účastní. Děkujeme i náměstku primátora Romanu 

Zarzyckému za podporu těchto sokolských her.  

     Po splnění všech disciplín děti za odevzdanou soutěžní 

kartičku dostaly něco dobrého na zub a ty nejlepší byly vy-

hodnoceny a odměněny v atletických soutěžích. Ti, kteří le-

tos nevyhráli, vyhrají jistě příští rok. 

     Velké poděkování patří všem, kteří tyto Sokolské sportov-

ní hry připravili a hlavně v tento den zrealizovali. Poděková-

ní patří i sokolské restauraci, která tento nápor zdárně 

zvládla.  

     Tak Sokole létej v Křimicích úspěšně dalších sto let, ať si 

mají kde lidi nejen zasportovat, ale i scházet se ke kulturním 

akcím. Sportu: ZDAR! ZDAR! ZDAR!     Vít Mojžíš 

Sokolské sportovní hry a 110 let T.J. Sokol Křimice  



     V sobotu dopoledne odstartoval starosta Vít Mojžíš již  

8. ročník křimického běhu Křimická 8 a dětská 2. Sešlo se 

několik desítek závodníků, kteří byli zařazeni do několika ka-

tegorií. Ti úplně nejmenší do šesti let si to "rozdali" na fotba-

lovém hřišti na dálku 60 m. Některým dětem ještě museli 

asistovat rodiče, ale samozřejmě zvítězili úplně všichni. Děti 

dostaly zlaté medaile a něco sladkého k zakousnutí. Závodu 

na 2 km se zúčastnilo 18 mladých sportovců do 15 let. Nej-

rychlejším chlapcem byl Tobiáš Wopršálek s časem 7:36 a 

nejrychlejší dívkou se stala Leontýna Brezáni s časem 7:40. 

     Poté se odstartoval hlavní závod Křimická osma. Devate-

náct běžkyň a běžců se vydalo po asfaltovém povrchu směr na 

"Jíkalku". Za rekordních 28 minut a 26 vteřin se vrátil a zví-

tězil Lukáš Kopča, nejrychlejší ženou se stala Soňa Mullerová 

s časem 33:38.  

     I zde se naplnilo heslo "Není důležité zvítězit, ale zúčastnit 

se". Závodu se zúčastnil i 14-ti letý chlapec a opětovně sporto-

vec na vozíčku. Velká gratulace všem!           Vít Mojžíš 

  Události a dění v mateřské školce  . 

Osmý ročník Křimické osmy  
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První školní den v MŠ a ZŠ 
     Ve čtvrtek 1. září jsme přišly podpořit nově příchozí děti 

do mateřinky a také prvňáčky do základní školy. Letos se s 

dětmi pozdravila Lenka Stulíková za ÚMO 5 a místostarost-

ka paní Marcela Wagnerová. Tradičně se s nováčky v MŠ i 

ZŠ vítá pan starosta, ale ten letos plnil roli dědečka a dopro-

vázel svého vnoučka do 1. třídy. Do mateřinky letos nastou-

pilo 20 nových dětí, z toho 5 předškoláků. V první třídě je 

letos 22 žáků. 

     Všem dětem ve školce i ve škole přejeme, aby se jim tam 

líbilo, užívaly si společné chvíle s kamarády a s radostí se 

učily novým věcem.           Lenka Stulíková 

     O půl roku dříve se otevírá dopravní uzel, který řidiče dosta-

ne z Chebské ulice v Plzni na první část městského obchvatu 

vedoucímu na kruhový objezd u „Makra“. Od 1. září je spuště-

no zcela nové přemostění s nájezdy z obou stran, které propojí 

Křimice s Borskými poli. Tato křižovatka pak od příštího roku 

bude pokračovat estakádou na tolik očekávaný Západní okruh 

Plzně ve směru na Karlovy Vary.     zdroj FB Plzeňského kraje 

Stavba obchvatu pokračuje 

     U příležitosti krásných kulatých narozenin manželů Lob-

kowiczových jsem je navštívil společně s paní místostarost-

kou Wagnerovou a s panem Fleišmanem. Pan Jaroslav osla-

vil 80 let svého velmi pestrého života, kdy zažíval německé 

obsazení zámku, poválečný komunistický puč a následné 

vystěhování ze zámku do pivovaru. O studování na vysoké 

škole za bolševika nemohla být ani řeč a tak si titul inženýra 

musel dodělat až v Německu v emigraci, kterou legalizoval 

svatbou s paní Elisabeth de Vienne. Ta právě v den naší ná-

vštěvy oslavila své pětasedmdesátiny. Manželé mají spolu 

tři děti, se kterými se po revoluci usídlili v Čechách a vyčká-

vali dlouhých deset let, něž si mohli převzít své majetky.  

     A tak se ve své skromnosti radují z každého dne, kdy se 

na zámku, kam se opět nedávno přestěhovali, něco opraví. 

S oslavenci jsme si připili na zdraví a ještě nám skvěle za-

hrála na klavír jejich vnoučata.            Vít Mojžíš 

Manželé Lobkowiczovi oslavili 

životní jubileum  
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  Události a dění v obci  . 

Křimické slámování a traktor mašinka 

Letní kino Křimice 2022 
     I přes letošní nepříznivé počasí se nám nakonec podařilo 

promítnout 10 filmů, především nových českých komedií. 

Připraven byl ještě film na přání, o kterém návštěvníci hla-

sovali, ale bohužel z důvodu nepříznivého počasí na konci 

prázdnin se již film nepodařilo promítnout. 

A jaká byla návštěvnost na letošních filmech? 

     Celkem tedy letošní letní kino v zámeckém parku 

v Křimicích navštívilo 1042 platících diváků. Všem divákům 

za hojnou účast děkujeme a již nyní pro vás připravujeme 

program křimického letního kina na rok 2023. 

Ladislav Plochý 

Křimická neckyáda 2022  
     Neckyáda je tradiční akce křimických rybářů a restaura-

ce Roští, kterou založila dvojice Remeš-Šteiner před dvaa-

dvaceti lety jako recesi u příležitosti jedněch narozenin. Le-

tošní neckyáda byla silně ovlivněna nepříznivým počasím, 

kdy celý měsíc atakoval teploměr 30 stupňů, ale bohužel v 

tento den pršelo a bylo 19 stupňů. A tak organizátoři přiví-

tali pouze tři největší srdcaře z Malesic, Kozolup a Křimic. 

     Za minimálního doprovodu diváků pluli z Malesic do 

Křimic, kde byli též zaslouženě oceněni. Večerní hudební 

produkce byla ze stejného důvodu neblahého počasí zruše-

na. Foto: Lukáš Bočánek                          Vít Mojžíš 

K Ř I M I C E . I N F O  

     V sobotu 27.8. se uskutečnil již 13. ročník Křimického 

slámování v zámeckém parku. I přes nepřízeň počasí v po-

dání častých dešťových přeháněk se přišly podívat desítky 

dětí s rodiči a prarodiči. Z drátů si všichni společně nejprve 

vymodelovali různé tvary, které potom obalovali slámou a 

utahovali provázkem.  

     Nejčastější a také nejjednodušší byly věnečky a srdíčka. 

Ti šikovnější se pustli do zvířátek jako třeba slepičky, delfí-

na či želvy. Sláma krásně voněla a k práci a poslechu vyhrá-

vala oblíbená kapela Ticket band.  

      K této tradiční akci patří i prodejní trhy s přírodními 

produkty a dětská dílnička. Novinkou byla atrakce pro malé 

děti v podobě mašinky, která je vozila po celém parku. Ani 

mírný deštík děti neodradil. Tyto vagonky zapojené  

za obecní traktůrek vymyslel pan Koudelka, za což mu moc 

děkujeme. A děkujeme i všem zastupitelům, kteří akci při-

pravili a aktivně se podíleli.     

                  Vít Mojžíš 

Termín Název filmu Platících diváků 

24.6. TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 138 

25.6. DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA  61 

3.7. ZBOŽŇOVANÝ 104 

4.7. SRDCE NA DLANI  149 

5.7. PRVOK, TEČKA, ŠAMPON, KAREL  157 

6.7. CESTA DOMŮ 27 

8.7. ZNÁMÍ NEZNÁMÍ  136 

15.7. PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2  220 

25.8. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST  25 

28.8. KDYBY RADŠI HOŘELO  25 



  Události a dění v obci  . 
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Napoleonské slavnosti v Křimicích  
     O víkendu 12.-13. srpna proběhly Napoleonské slav-

nosti v Plzni na náměstí a v Křimicích. Všech pět armád 

mělo ležení v zámeckém parku rodiny Lobkowiczů. Ná-

vštěvníci si mohli prohlédnout jak vojáci a jejich rodiny 

žili v dobách válečných. V dopoledních hodinách prošel 

průvod křimickými ulicemi až ke křimickému muzeu na 

nádraží. Tam se armády představily přítomným divá-

kům, někteří vojáci navštívili muzeum a odebrali se zpět 

na válečné pole do parku. 

     Přesně v 15 hodin byla odpálena první salva a bitva 

mohla začít. Pruské, Saské, Bavorské, Francouzské a Ra-

kousko-Uherské armády se pustily do sebe. Mimořádná 

podívaná za doprovodu střelby z pušek a hlavně z děl tr-

vala bezmála hodinu.  

     Po odpočinku se zástupci armád sešli před zámkem  

a vzdali hold rodině z Lobkowicz, zejména hlavě rodiny 

Jaroslavovi, který tímto oslavil své krásné osmdesátiny. 

Popřát mu přišla i jeho vlastní armáda z německého Ne-

ustadtu a též plzeňští pětatřicátníci. Tuto velkolepou po-

dívanou se stopadesáti vojáky pořádali manželé Baudry a 

zhostili se toho velmi dobře. Jen možná by mohli příště 

trošičku snížit hlasitost velkých děl… a tak věříme, že 

příště bude už vše dokonalé.                 Vít Mojžíš 

Posezení pod lipou  
     Pravidelné setkání a posezení „Pod lipou“ uspořádal 

Klub seniorů Křimice ve čtvrtek 23. června v odpoledních 

hodinách v areálu U Mže.  

     Zde byla příležitost k předání ocenění a hlavně poděko-

vání za dlouhodobou činnost a dobře odvedenou práci prá-

vě v klubu křimických seniorů. Nová předsedkyně paní An-

na Hauerová poděkovala a předala věcné dary odstupujícím 

členům výkonného výboru paní Elišce Hladíkové, paní Dra-

homíře Fialové a panu Zdeňkovi Fleišmanovi.  

     Tomuto dnu přálo poněkud teplejší počasí a tak nakonec 

nedošlo ani k tanci pod širým nebem. Bděněvská kapela 

Májka Band vyhrávala alespoň k pohodě a poslechu.       

Vít Mojžíš 

     V těsné blízkosti příchozí cesty ke Křimické pláži jsme 

nechali vybudovat smyslový pocitový chodníček neboli 

hmatovou stezku. Okraje jsou vyrobeny ze zdejších stromů 

a vnitřní části jsou vysypány různými druhy přírodního ma-

teriálu.  

     Smyslem a účelem této stezky je vnímat tyto materiály 

bosou nohou. Nejen pro děti je zajímavé zakrýt si oči a ur-

čovat povrch, po kterém právě procházejí. Přejeme hezkou 

zábavu.               Vít Mojžíš 

Smyslový chodníček na pláži  

     Hudební dechová kapela ze Stříbra Amátovka pravidelně 

zajíždí hrát do Křimic. Klub křimických seniorů si toto hu-

dební seskupení pozval do zámeckého parku na sobotu  

9. července a kdo přišel, tak si zcela rád zazpíval oblíbené 

písně se zpěvačkou Zlatou Kráčmerovou.    Vít Mojžíš 

Amátovka v zámeckém parku  
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Minigolf v novém kabátě  

K Ř I M I C E . I N F O  

Rybářský den  
     V sobotu 16.7. křimičtí rybáři uspořádali tradiční akci v areálu U Mže - Rybářský 

den. Do závodu v chytání ryb se přihlásilo 26 rybářů a z toho pouze jedna rybářka. 

Po dvouhodinovém maratónu se umístil na 3. místě pan Michal Polák s 8 rybami s 

celkovou délkou ryb 346 cm, na 2. místě pan Radek Janout s 11 úlovky s celkovou 

délkou 380 cm a vítězem letošní soutěže se stal pan Jiří Havel se 14 odchycenými 

rybami o celkové délce 519 cm.  

     Po předání ocenění vítězům i zúčastněným z rukou členů rybářského výboru po-

kračovala hudební zábava v podání oblíbené skupiny Anakonda Benda. Počasí přálo 

a tak se tančilo do pozdních nočních hodin. Po celou dobu akce zajišťovala rybí spe-

ciality nejen z udírny rybářská Restaurace Roští.         křimičtí rybáři 

     V areálu U Mže dosloužil oblíbený minigolf. Zastupi-

telé Křimic rozhodli o jeho celkové výměně s novým mo-

derním povrchem-umělou trávou.  

     Zadavatelem byla Správa veřejného statku města Plz-

ně a městský obvod Křimice se podílel 120.000,- Kč. 

     Nyní si opět můžete zapůjčit golfové hole a míčky v 

restauraci Roští.                       Vít Mojžíš 

     Starosta obce Vít Mojžíš pozval křimické jubilanty 

na malé posezení do zasedací místnosti křimického 

úřadu. Byli to spoluobčané, kteří oslavili nebo oslaví 

své narozeniny ve III. čtvrtletí letošního roku. Ve stře-

du 31. srpna se jich zde sešlo osm a všichni měli co vy-

právět. Mnozí se bohužel omluvili z důvodu chataření 

či hlídání vnoučátek i pravnoučátek v poslední den 

prázdnin. 

     Dvě hodiny utekly jako voda a nikdo se neměl k od-

chodu. Na konci se promítly dvě krátké reportáže z 

kulturního dění v minulém roce a všichni od starosty 

dostali na cestu drobné dárečky. Nejstaršímu jubilan-

tovi bylo úžasných 90 let.            Lenka Stulíková 

Rock Fest Křimice 2022 
     Již 8. ročník přehlídky rockových skupin se uskutečnil 

mimořádně a poprvé na Křimické pláži. Sešlo se zde re-

kordních devět kapel. Na zahájení v 15 hodin dostaly 

prostor tradičně hudební skupiny složené ze samých žá-

ků a studentů pocházejících z 15. ZŠ. Z té vyšla i křimická 

zpěvačka Natálie Kantorová, která si letos přivedla kape-

lu Codetta, aby vystoupila již v hlavním programu  

festivalu.  

     Po nich nastoupila osvědčená punková kapela Nízká 

úroveň, která nenechala chladnými ani nejmenší taneč-

níky a tanečnice a rozhýbala celou pláž.  

     Na nejrockovější pecky v podání hard rockové skupiny 

Deep Purple revival Plzeň přišla večer další stovka vy-

znavačů této již klasické a poctivé tvrdé muziky. Dvouho-

dinový koncert si užila nejen generace 70. let, ale i právě 

začínající rockeři. Atmosféra na křimické pláži i počasí 

byly úžasné.  

     Letošní výtěžek z dobrovolného vstupného byl předán 

na účely léčby malé holčičky Andrejky bývalého křimic-

kého fotbalisty.         Vít Mojžíš 

  Události a dění v obci  . 

Setkání s křimickými jubilanty ve třetím čtvrtletí roku 
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Rozpracovaná studie Křimického  

a Zámeckého náměstí  

     Dne 21. 6. 2022 se uskutečnilo představení rozpracované 

studie Křimického a Zámeckého náměstí. V přátelském du-

chu byla představena plánovaná studie daných lokalit v roz-

pracované fázi, aby se občané mohli ke studii vyjádřit. 

     Představení studie se na obecním úřadě v Křimicích zú-

častnilo na dvacet občanů. Po skončení prezentace proběhla 

diskuse s občany. Pokud jste se veřejného projednání ne-

mohli zúčastnit, kompletní dokumentaci a vizualizace na-

leznete na webu https://ukr.plzen.eu 

Útvar koncepce a rozvoje 

  Události a dění v obci  . 

Přes 100 auto-moto veteránů v Křimicích 

     V sobotu 25. června se po tříleté “covidové” odmlce sjeli 

do Křimic fandové Old Timeru. Classic car Club Plzeň ve 

spolupráci s městským obvodem Plzeň-Křimice a rodinou 

Lobkowicz uspořádali nejen výstavu nablýskaných krasav-

ců, ale i jízdu Kristiána Lobkowicze na počest bývalého au-

tomobilového závodníka, který zahynul při závodech. Díky 

této jízdě bylo vidět kolonu krasavců v několika obcích na 

Plzni-severu. Přestávku na posilnění a na prohlídku mi-

nimuzea elektrosoučástek měli jezdci v Tatiné.  

     Ve 14:00 byli veteráni zpět v zámeckém parku, kde zača-

ly i mimořádné prohlídky zámku a koncert kapely Ticket. V 

pět hodin proběhlo vyhodnocení, kdy jednoznačně hlavní 

cenu dostal nejstarší automobil z roku 1911 z Detroitského 

závodu Hupmobille. Ani krátký, ale vydatný liják nezhatil 

tuto krásnou akci.        Vít Mojžíš 

     V sobotu 27.8. se v Oku uskutečnil další šipkový turnaj. 

Tentokrát Mixy. Křimičtí šipkaři se tohoto turnaje účastní 

tradičně v hojném počtu. Tentokrát to byli čtyři dvojice. 

Turnaje se zúčastnilo 26 párů a Křimičtí se rozhodně ne-

ztratili. Flek s Markétou obsadili 1. místo, Lucka s Liborem 

5. místo a Zdenda s Lenkou skončili desátí. Naši noví hráči 

Pavel s Denčou uhráli své první šipkové vítězství! Vše pod 

kontrolou pana Zajíce!        Zdeněk Fleišman 

Šipkařům se daří 

  Sport a volný časz      
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Pozvání na akce 


