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Vážení křimičtí
spoluobčané,
dostáváte do rukou
zpravodaj
Křimice.info, kde bychom
Vás rádi informovali o
dění v obci nejen od
vydání zpravodaje minulého, ale od listopadu 2014, kdy jste si nás zvolili do vedení obce. Do křimického zastupitelstva se dostali
kandidáti ze tří subjektů. Plzeňské aliance,
Občanů-patriotů a Křimických nezávislých
kandidátů. Zmiňuji se o tom proto, že i přes
různorodé složení zastupitelstva jsme pracovali jako jeden tým a to je pro chod obce velmi důležité. Pokud byla někdy nějaká kritika
mezi zastupiteli, byla oprávněná a konstruktivní. A to je důležité. Kdo chce kritizovat,
musí mít i opoziční návrh.
Rád bych poděkoval předsedům a členům
výborů a komisí, kteří přicházeli s návrhy
a podněty, které jsme řešili na poradách
a hlavně na zasedáních zastupitelstva.
Na poradách městské rady v Plzni jsem
často slýchával od starostů okolních obvodů,
že nám závidí některé zastupitele, kteří
v Křimicích připravují a aktivně se zúčastňují mnoha kulturních a společenských akcí.
Pro ně to byl postesk a pro mě to byla pocta.
Jsem velice rád, že se tito zastupitelé
rozhodli kandidovat opět do dalšího volebního období a jsem přesvědčen, že jsou pro
Křimice velkým přínosem.
Ve čtvrtek 20. září proběhlo tradiční setkání křimických občanů s představiteli
obce, kde jsem prezentoval uplynulé čtyři
roky a představoval připravované projekty
pro příští léta. Bohužel zájem projevili a přišli většinou starší občané. Že by všichni
ostatní byli spokojeni? Určitě si to nemyslíme. Při každé výstavbě hřišť v Žitné, Učňovské nebo Plzeňské ulici přicházeli spoluobča-

né s kritikou. Zaznívaly názory, že hřiště bude nevyužité nebo že hrající si děti budou
hlučné. Jsem rád, že druhá varianta je
pravdivá. Na všech vybudovaných hřištích je
denně živo a to je dobře. Kdo by chtěl děti
zavřené doma u počítačů nebo jen tak
„binkajících se“ po obci? Napadá mi jedna
otázka z textů legendární rockové skupiny
Katapult: „A co děti? Mají si kde hrát?“ A u
nás v Křimicích jsme to dokázali.
Další kritizovaná investice je takzvaná
„Pláž“. Jsem přesvědčen, že toto místo
budou vyhledávat nejen všichni milovníci
romantiky, ale i procházkáři, cyklisté a hlavně maminky s malými dětmi. Je tam přece
největší pískoviště v republice...
Jsem rád, že kritika na rozšíření mateřské
školy žádná nepřišla. Dokázali jsme zpracovat projekt a získat i stavební povolení na její
nástavbu. Když se nám podaří vysoutěžit
včas stavební firmu, realizace započne již
příští rok. Některým občanům, ale není jich
mnoho, se nezdá plánovaná výstavba
tělocvičny se základní školou na námi zakoupeném pozemku vedle školky. Věřte, že jsme
toto místo dlouho zvažovali, než jsme jej zakoupili. Je to místo geograficky nejblíže nejzastavěnějšího
místa
v
Křimicích.
Jinak řečeno, v tomto koutě zástavby bytových domů žije a stále více bude žít mladých
rodin s dětmi.
Z mého pohledu jsme dokázali upravit,
opravit i vybudovat nové chodníky, cesty
a stezky, které zpříjemnili našim občanům
život. Byly to též nové lavičky, lavicové sety,
odpadkové koše, informativní tabule atd. Ale
bylo to díky Vám vážení spoluobčané, kteří
jste nám k tomu dali podněty a připomínky.
A hlavně jste nám k tomu před
čtyřmi lety dali mandát. Velmi si toho vážíme a tímto bych Vám rád poděkoval za
všechny křimické zastupitele.
Vít Mojžíš, starosta
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Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Setkání starosty s občany Křimic
Dne 20. září se uskutečnilo v hotelu YORK setkání starosty s občany. Přítomní byli seznámeni s rekapitulací minulého volebního období a byly nastíněny plány na příští
léta. Program zpestřilo vystoupení country kapely
„Bobelin“, bylo podáváno malé občerstvení. Prostřednictvím promítané prezentace bylo zřetelné, co všechno se
v naší obci podařilo za čtyři roky vybudovat a kolik prostředků se vložilo do zkvalitnění života v naší obci. Škoda,
že na těchto setkáních chybí občané střední generace a většinou se zúčastňují jen senioři.
Setkání probíhají každý rok a situace se opakuje. Mezi
obyvateli často dochází k dezinformacím o aktuálních tématech a přitom právě zde je prostor pro vzájemnou debatu.

Anna Hauerová

Vítání křimických občánků
V tomto kalendářním roce proběhlo již třetí Vítání křimických občánků, a to v neděli 23. září. Tentokrát bylo přivítáno
šest malých dívenek a jeden chlapeček. Slavnostní akce se jako již tradičně uskutečnila v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice, kde pan starosta Vít Mojžíš popřál hodně zdraví a úspěchů nejen 7 malým novorozencům, ale i jejich rodičům a sourozencům. Setkáním provázela přítomné děti, jejich rodiče, prarodiče a přátele zastupitelka našeho obvodu paní Marcela
Wagnerová. Po přivítání přítomných předala slovo dětem z křimické mateřské i základní školy, které měly připravené
krátké hudební a poetické pásmo. Po tomto milém programu pronesl slavnostní proslov starosta obvodu pan Mojžíš a potřásl každému z novorozených občánků pravicí.
Rodiče se podepsali do
pamětní knihy, dětem byl
předán dárkový balíček s
pamětním listem a každá
maminka obdržela květinu
z rukou starosty.
Závěrem pan fotograf
vyfotil naše občánky s rodiči.
Lenka Stulíková

Plníme další přání křimických občanů
Tentokrát se Vaše podněty týkaly vybudování nových či obnovy již stávajících chodníků v obci. Mezi bytovkami v Prvomájové ulici došlo k celkové rekonstrukci tehdejšího pískového chodníku, který byl na mnoha místech již zarostlý trávou
a plevelem. Tento povrch byl nahrazen pokládkou zámkové dlažby.
Další přání vzešlo z Vrbové ulice, kde jsme nechali prodloužit asfaltový povrch až na konec ulice. A poslední dokončená
akce byla vybudování chodníku, který chyběl u balíkové pošty a konečně propojil chodník s cyklostezkou na Chebské ulici
v této lokalitě.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří nám zasílají své podněty a připomínky a my Vám můžeme zpříjemnit život v obci.
Vít Mojžíš, starosta

KŘIMICE.INFO
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Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Setkání s jubilanty
Tradiční setkání jubilantů se starostou se uskutečnilo ve
středu 29. srpna v zasedací místnosti na městském
úřadu v Křimicích. Starosta obce Vít Mojžíš si s každým
oslavencem přiťukl skleničkou a všem popřál mnoho zdaru
do dalších let doma v Křimicích. Zástupce Klubu seniorů
pan Zdeněk Fleišman poinformoval přítomné o jejich bohaté činnosti a vybídl je, ať se těchto akcí účastní
i dnešní oslavenci. Poté se jubilanti vzájemně představili a
povyprávěli o svém bohatém životě nejen v Křimicích.
Závěrem jako vždy byly promítány krátké reportáže
z obce. Při odchodu byly všem přítomným předány dárky,
které připravila kulturní a sociální komise.

Bankomat v Křimicích bohužel zatím nebude
O umístění bankomatu v našem obvodu začalo usilovat vedení Křimic ihned po nástupu do
funkce. Konkrétně já jsem den po
vyhraných volbách zavolal svému
bankéři u České spořitelny, aby
mi předal kontakt na příslušné
pracovníky v bance, což taky udělal. Obratem jsem zatelefonoval
osobě zodpovědné za bankomaty
v Praze a sdělil jsem naše přání.
Tento pracovník uvedl, že o umístění bankomatu v Křimicích bylo
již jednáno před třemi lety, ale náš obvod nesplňuje minimální požadavky ohl. počtu obyvatel a České spořitelně se
umístění bankomatu zkrátka nevyplatí.
Následně se usilování o umístění bankomatu v obci ujal
pan starosta. Na začátku roku 2015 oslovil písemně několik
bank, velké i malé. Konkrétně: opět Českou spořitelnu, dále
ČSOB, KB, Moneta (tehdy ještě GE Money), Raiffeisen,
Unicredit, Sberbank (tehdy ještě Volksbank), Air Bank, Fio
banku a dále provozovatele bankomatů Euronet a Pharro,
celkem tedy 11 společností. Aby zvyšoval naše šance na
úspěch, dokonce získal podpisy starostů Radčic, Malesic a

Vochova, kteří všichni podpořili bankomat u nás. Byla to
vlastně společná žádost čtyř starostů.
Z těchto 11 oslovených bank 4 vůbec neodpověděly
(Moneta, Unicredit, Sberbank a Pharro), 4 odpověděly krátkým zamítavým e-mailem (Air Bank, Raiffeisen, ČS a Euronet), Fio banka odmítla s odůvodněním, že investice do nového bankomatu stojí několik set tisíc, což se vzhledem k
lokalitě nevyplatí. Taktéž ČSOB uvedla, že provoz bankomatu stojí měsíčně 20 000 Kč, a tudíž jsou ochotni zde bankomat umístit pod podmínkou, že budeme dotovat umístění
částkou ve výši min. 240 000 Kč ročně. Jen zástupce plzeňské pobočky KB byly ochotni se přijít osobně podívat na vybrané místo u pošty. Poté jsme se ale dozvěděli, že jejich
vyšší schvalovací instance v Praze naší žádost zamítla.
V roce 2017 pan starosta opět oslovil ČS, ČSOB a KB, ale
bohužel se shledal se stejným výsledkem. Poslední komunikace v této záležitosti je datována z letošního července. KB
nám opět potvrdila, že prozatím svou síť bankomatů vůbec
neplánuje rozšiřovat, ale doporučuje žádost podat opět za
rok.
Na další díl v tomto nekonečném seriálu se s Vámi těší
Váš Vladimír Lobkowicz, místostarosta

Prasklé stromy pod sokolovnou
Již před dvěma lety se musel porazit jeden strom u polní
cesty mezi sokolovnou a Radčicemi. Letos v létě padla velká
větev přes cestu, kterou křimičtí hasiči rychle zlikvidovali.
Bohužel koncem srpna praskla u jiného stromu další velká
větev, která se ale zaklínila v koruně stromu a visela nebezpečně nad cestou.
S tou si neporadili ani hasiči se svou dostupnou technikou a přes Správu veřejného statku byla povolána specializovaná firma k nejnutnějšímu zabezpečení zasychajících
starých stromů podél cesty. Škoda je každého zdravého
stromu, ale tyto dřeviny jsou opravdu již staré a letošní tropické léto jejich zánik urychlilo.
Tato cesta se bude letos zpevňovat tzv. kolejovou úpravou vozovky. Střed vozovky bude stále travnatý a tak bude
vyhovovat i běžcům, kteří neradi běhají po asfaltu. Na okraji cesty se budou vysazovat stromy nové., které alespoň částečně nahradí místa po těch, které bylo nutné odstranit.
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Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Souhrn investičních plánu městského obvodu Křimice
Cyklostezky:
- Radčice, dřevěný most - Křimice pod sokolovnou, kolejová cesta z prefabrikátů, uprostřed zeleň (finance uvolněny, výběr firmy)
- od sokolovny k areálu U Mže (opět kolejová cesta z prefabrikátů, uprostřed zeleň)
- asfaltová stezka od areálu U Mže podél řeky do Malesic (zadána projektová dokumentace)

Vybudování bezpečného místa pro přecházení na Chebské u zastávky
K Rozvodně (Zpracovaná studie)

KŘIMICE.INFO

Vodovod:
- Zkapacitnění vodovodu (vyšší tlak) pro lokalitu Křimice-západ
(finance uvolněny, výběr firmy)
- Vodovod v části Plzeňské ulice a ulice Minská (máme projekt a
stavební povolení)

STRÁNKA

Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Souhrn investičních plánu městského obvodu Křimice
Veřejné osvětlení na Brůdku (zadána příprava)

Parkoviště v Žitné ul. (zbývá vykoupit státní pozemky, finan. uvolněny)

Veřejné sportoviště na SPŠ Dopravní – zpracovávaná studie (parkoviště,
antukové kurty, běžecký a in-line ovál, fotbalová umělka, dopravní hřiště)

Muzeum v budově nádraží (již podepsána smlouva s ŽSDC)

Stavba budovy ZŠ a tělocvičny

Výsadba stromořadí u panelové cesty k vochovskému hřbitovu, dále revitalizace lesíku na Horničce

Pokračování cyklostezky od ulice K Rozvodně až
do Skvrňan (jednání o výkupu pozemků)
Vydání knihy VES U ZÁMKU Historie obce Křimice
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Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Souhrn investičních plánu městského obvodu Křimice
Ve II. fázi revitalizace nábřeží řeky Mže bude mj. vysázeno 55 nových stromů

Nástavba mateřské školy (máme projekt a stavební povolení)

Věříme, že všechny tyto projekt přispějí
ke zkvalitnění vašeho života v Křimicích.

Probíhající investiční akce v Křimicích
V měsíci září by se měly dokončit v Křimicích tři investiční akce.
První je cyklostezka podél ulice Chebská od pošty až k zastávce K
Rozvodně. V těchto dnech byla doasfaltována, ale bohužel chybně.
Asfalt se musel částečně odfrézovat a opět doplnit. Na jedné straně
chodníku se totiž po dešti držela voda. Druhý „renonc“ firmy bylo
nedodělané zábradlí nad hlubokým příkopem.
Druhá akce je vybudování dvanácti parkovacích míst naproti poště
v ulici Průkopníků. A poslední rozdělanou akcí je takzvaná Pláž u řeky Mže, kde se v těchto dnech dodělávají dřevěná mola a schody k
řece a imitace písečné pláže s dřevěno-kamenovou palisádou. Letos
by se měla dodělat ještě přírodní lupková cesta a kamenné ohniště.

Nejkrásnější květinová výzdoba 2018
V neděli 9. září v průběhu VII. Sokolského dne v Křimicích byla vyhodnocena soutěž o nejlepší květinovou výzdobu v
Křimicích. Již v červenci odborná komise složená ze zastupitelů obce a pana starosty prošla jednotlivými ulicemi Křimic a
vybrala celkem 28 soutěžních květinových výzdob jak v rodinných domcích, tak v bytových domech. Vyhodnocení probíhalo jako již tradičně dvěma způsoby. První provedla odborná porota a druhé hlasování bylo na občanech, a to prostřednictvím Facebookové stránky Křimice.info.
Vítězem u odborné poroty se stala květinová výzdoba paní Anny Hauerové,
druhé místo obsadila Anna Štěpánová a na třetím místě se umístila rodina Procházkových.
Internetové hodnocení ovládla květinová výzdoba paní Anny Štěpánové, na
druhé místo hlasující vybrali výzdobu rodiny Čihákových a třetí nejkrásnější květinovou výzdobu mají podle hlasujících Hejkalovi. Vítězové obdrželi skleněnou pamětní plaketu a věcné ceny věnované zahradnictvím Lobkowicz.
Děkujeme všem, kteří nechali své zahrady, balkony i okna krásně rozkvést
a věříme, že i příští rok budou celé Křimice nádherně vyzdobené.
KŘIMICE.INFO
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Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Z činnosti kontrolního výboru
Rád bych velice krátce zhodnotil i čtyřletou práci kontrolního výboru. Předně chci poděkovat jeho
členům, Marcele Wagnerové a
Zdeňku Fleišmanovi, kteří se velmi
aktivně podíleli v jeho činnosti.
Úkolem kontrolního výboru je
jednak kontrola plnění přijatých
usnesení zastupitelstva MO, jednak vyjadřování se k různým stížnostem a peticím, ale také přicházet se svými návrhy k řešení někte-

čerpání dotace pro „Zahradu fantazie“ naší MŠ. Kontrola
zjistila, že minulé vedení úřadu při realizaci sice dotaci čerpalo, ale proplatilo práce, které nebyly provedeny. Jednalo
se celkem o nevysazené keře a zeleň v hodnotě 186000,-Kč,
dále za proplacené a nezahájené dokončovací práce v hodnotě 87000,-Kč i nerealizovaný dovoz vody na jejich zavlažování cisternami ve výši 230000,-Kč. Dodavatelská firma
nakonec musela vše na své náklady dát do pořádku, protože
hrozilo, že obec bude dotaci muset v plné výši vrátit. Některé z dalších kauz byly pro nedostatek důkazů odloženy, některé jsou soudně řešeny doposud.
Dalšími záležitostmi, kterými jsme se zabývali, byla i čisrých problémů obce.
tota v obci, údržba zeleně a zlepšení dopravně bezpečnostní
Po zahájení činnosti jsme se zabývali mnoha problémy, situace.
které jsme zdědili. S jedním velmi podstatným jsme se seVáclav Seifert
tkali po kontrole z ministerstva pro místní rozvoj ohledně

Poděkování za spolupráci v uplynulém školním roce 2017-2018
Ráda bych opět poděkovala vedení ÚMO Plzeň 5, zastoupené starostou obce panem Vítem Mojžíšem v pozici
zřizovatele, za příjemnou a přínosnou spolupráci při zajišťování podmínek pro kvalitní vzdělávání předškolních dětí
v místní mateřské škole.
Jedná se především o pomoc při řešení problémů vyplývajících z běžného provozu školy, neméně důležitá je
však spolupráce při strategickém plánování do dalších let.
V uplynulém školním roce bylo provedeno biologické
ošetření odpadních řádů v prostorách MŠ, opraveny přírodní herní prvky na
zahradě školy, proběhla
výměna
všech
pískovišť,
nainstalován policový systém do zahradního domku,
provedeny nátěry
zahradního nábytku. Úřad městského obvodu zajistil
běžné instalatérské

opravy a údržbu, v pavilonu A byly nainstalovány fólie proti
slunci, v pavilonu C upraveny stoly tak, aby byly polohovatelné dle výšky dětí.
I nadále byla rozvíjena spolupráce při přípravě projektové dokumentace tolik potřebné nástavby budovy MŠ, která
by rozšířila možnosti v organizaci vzdělávání a zajistila tak
vyšší úroveň prostorových, bezpečnostních a hygienických
podmínek požadovaných pro oblast předškolního vzdělávání. Zájem o MŠ je každoročně nadprůměrný, v letošním roce se k předškolnímu vzdělávání přihlásilo celkem 55 dětí
na 23 volných míst, bohužel aktuální poptávka převyšuje
kapacitní možnosti mateřské školy, což bychom společně
s vedením obce rádi změnili!!!
Moderní doba přináší spoustu změn ve vnímání, prožívání i potřebách dětí, jen díky kvalitní spolupráci a podpoře
s nimi můžeme držet krok.
Děkujeme za vstřícnost a snahu dělat správné věci a těšíme se na další společnou práci v nastávajícím období.
Jiřina Kavalírová Bc., ředitelka mateřské školy
& kolektiv zaměstnankyň

Školka zahájila provoz
I křimická mateřinka zahájila oficiální
školní sezónu v pondělí 3. září. Ale již předchozích 14 dní na konci prázdnin využili někteří rodiče možnost zde své dítě umístit.
Letos se opět přihlásilo mnohem více dětí,
než mohla školka kapacitně pojmout. Z přihlášených 55 zájemců bylo přijato pouze 23
dětí. Kritéria jsou všude stejná, trvalé
bydliště v obci a dítě starší tří let. Mladší a
mimo křimické děti se samozřejmě nedostaly
a bohužel i dalších 18 dětí z Křimic.
Doufáme, že stavební povolení, které máme na nástavbu naší školky, se promění v
příštím roce v realitu. Prozatím je školka rozdělena na tři třídy: Motýlci, Broučci a Včelky.
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Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Ohlédnutí kulturně-sociální komise
Čtyři roky uplynuly, a tak trochu zavzpomínáme na práci kulturně-sociální komise, která pro
vás občany Křimic pořádala mnoho akcí.
Jako první bychom rádi připomněli Křimické kulturní léto. Letošní sérii akcí jsme zahájili netradičně – koncertem Lenky Filipové
s jejími hosty. Dále jsme připravili
mnoho zajímavých filmových
představení, prohlídky zámku i
výstavu autoveteránů. Nemůžeme
zapomenout na tradiční rybářské dny plné zábavy, rybích
specialit a samozřejmě rybářské soutěže. Dále byli součástí
kulturního léta i koncerty pro všechny věkové kategorie:
rock fest, Extra Band revival, Amátovka. Koncem léta pořádá rybářský spolek již tradiční neckyádu – plavbu netradičních plavidel, kde jste si jistě užili mnoho zábavy.
Také již tradiční byla spolupráce kulturní komise a úřadu
MO5 při stavbě májky, kde jsme za MO5 rozdávali dětem
buřty a křimické zelí. Jejich doprovod si mohl zakoupit buřty u pořádajícího rybářského spolku v jejich restauraci. I při
pořádání sportovních akcí v Sokolovně se aktivně podílíme
na programu. Zastupitelé v čele se starostou obce, tajemníkem p. Plochým a finanční pí Hauerovou se vždy snažili být
platnou oporou pořadatelům. Také jsme uspořádali i vlastní
sportovní akci – běh Křimickou osmu a dvojku.
Naše komise se dále podílela na organizaci dětského dne
v zámecké zahradě. Během tohoto odpoledne se naše děti
veselily, soutěžily a „řádily“. Nastávající večer jsme my dospělí oslavili v duchu sousedských dnů. Napekli jsme, navařili, přijela kapela „z města“ a strávili jsme příjemný večer
při rozhovoru s přáteli z okolních obcí i vedlejších křimických ulic.
Nedílnou součástí kulturního léta byly i sousedské dny. Sousedských her se zúčastnila družstva Malesic, Vochova a Radčic. Soutěžilo se o putovní pohár a pořádání dalšího ročníku

přislíbily Radčice.
Také jsme pořádali společenský ples MO5, na který byly
opět všechny vstupenky vyprodány. Mezi další pořádané nebo
spolupořádané akce patří Mikulášská nadílka v Sokolovně,
adventní rozsvícení vánočního
stromu u pošty, zájezdy na
předvánoční trhy, výstavy betlémů na zámku, Rybova Česká
mše vánoční v Zámecké kapli,
zpívání koled na Horničce a
nemůžeme zapomenout na
Strašidelné rejdění našich nejmenších. Rej začínal
v Sokolovně, pokračoval lampionovým průvodem do sklepení zámku, kde byli členové kulturní komise, zaměstnanci
zámku i úřadu společně s rodinnými příslušníky převtěleni
do strašidelných postav. Dále se podílíme na pořádání Slámování, které organizuje Mgr. M. Moravec. Věříme, že se
vám tradiční akce líbily.
Sociální komise pořádá pravidelně Vítání občánků.
V Křimicích za poslední roky porodnost stále stoupá a je pro
nás čest tyto občánky osobně přivítat. Také pořádáme 4x
ročně setkání jubilantů se zástupci obce a členy sociální komise. Jubilanti mají prostor pro vyjádření toho, co se jim
v Křimicích líbí či sdělují podněty pro zlepšení. Spolu se zástupci města, kraje, členy protifašistického odboje atd. pořádáme Pietní akt. Díky zdařilé organizaci tajemníka obce
a naší spoluprací uctíváme naše občany, kteří položili své
životy za 1. i 2. světové války a zároveň vzdáváme čest padlým americkým letcům.
Doufáme, že dostaneme vaši podporu i v příštím volebním období a budeme mít možnost pro vás připravit další
pěkné kulturní akce a zároveň rozvíjet ty tradiční a osvědčené.
Alena Vítovcová, Marcela Wagnerová

Vítání prvňáčků v křimické základní škole
Letos
nastupovali
do
škol
žáci
v pondělí 3. září. I v Křimicích se slavnostně vítali prvňáčkové v tento den a to rovnou
v počtu 25 dětí. Třídní učitelka paní Kaslová
přivítala jak děti, tak rodiče. Jménem dětí
poděkovala městskému úřadu za startovací
balíčky v hodnotě 2.500,-Kč a představila
novou zástupkyni ředitelky školy paní Hurtovou, která bude navíc ještě vyučovat ve
třetí třídě hudební výchovu.
Na závěr starosta obce Vít Mojžíš popřál
dětem mnoho zdaru, spoustu hodných kamarádů a pozval je na nejbližší kulturní a
sportovní akce pro nejmenší. Na úplný závěr rozdal prvňáčkům psací pera se znakem
Křimic. Poté už se mohla třídní učitelka věnovat dětem i přítomným rodičům.
KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci
Extra Band revival v Křimicích
Za tropického večera zahrála rocková plzeňská legenda Extra Band revival v křimické Sokolovně. V pátek 3.
srpna se zaplnilo celé nádvoří zdejšího Sokola, kde se
grilovalo, popíjelo, poslouchalo a hlavně tančilo až do
půlnoci.
Rocková hudba se linula celými Křimicemi. Na konci
koncertu si tanečníci vyžádali ještě malý hudební přídavek a pak už se všichni spokojeni mohli odebrat ke svým
domovům.
Poděkování patří pořadatelce Lence Dobré, Pavlovi
Fantovi za zapůjčení přívěsu, z kterého se stalo podium a
městskému úřadu za zapůjčení stolů a laviček.

Seniorské posezení
Ve čtvrtek 26. července se za velmi teplého počasí
uskutečnilo tradiční setkání křimických seniorů. Tento
klub pořádal koncert oblíbené dechovky Amátovka a letos se poprvé tato akce přemístila ze zámeckého parku
do areálu U Mže. Program zpestřilo vystoupení hudební
a taneční skupiny Dobřanských bábinek.
Celou akci moderoval spíkr Zdeněk Fleišman a všichni
přítomní si toto kulturní odpoledne velmi užili.

Slámování v křimickém parku
V sobotu 8. 9. v odpoledních hodinách se konal již IX.
ročník křimického „Slámování“ v zámeckém parku. Nejvíce
si tuto akci užily děti, které za pomoci rodičů vytvořily řadu
pěkných figurek a předmětů ze slámy, drátu a provázku.
Nejhezčí předměty byly na požádání pí Vítovcové ukázány i
obecenstvu a po zásluze odměněny potleskem. Doprovodnou akcí bylo malování na obličej. Dále zde bylo k vidění i
prodeji mnoho ručně dělaných výrobků např. z příze, ozdoby z kamínků či drátu apod.
V průběhu odpoledne se zde střídaly country kapely Sešlost a Soumrak, aby i přihlížející diváci měli rozptýlení.
Rodina Šedivcova v průběhu akce zajistila se svojí známou
kvalitou občerstvení jak jídlem, tak pitím. Během slunečného odpoledne navštívilo akci mnoho zájemců.

Festival zelí
Tradiční Festival zelí se konal 22.9. v zelárně Lobkowicz v Křimicích. Na své si přišli milovníci této vyhlášené pochutiny v různých
formách. Největší zájem byl samozřejmě o čerstvou krouhanku, ale
fronty byly i na kysané zelí, zelné saláty a zelnou šťávu. Ve stáncích
bylo možno ochutnat i produkty vařené jako jsou polévka zelňačka,
knedlo-vepřo-zelo, zelný hamburger, zelné placky či zelný štrůdl.
Kromě zelí si návštěvníci mohli nakoupit brambory, cibuli a další
zeleninu.
Pro děti byly připravené různé soutěže, které se týkaly jak jinak
než zelí. Nejoblíbenější byla disciplína šlapání zelí v holínkách. Na
rampě zelárny probíhal celodenní doprovodný program. Hrála kapela Explozet Rock, byla zde ukázka historické výbavy vojáků od
středověku nebo nám šéfkuchaři poradili, jak správně upravovat
zelí. Počasí se vydařilo a tak přišlo opět mnoho lidí nejen z Křimic.
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Události a dění v obci
Srpnové zásahy u požárů naší JSDH
Dne 21.8. se podílela naše zásahová jednotka dobrovolných hasičů na likvidaci rozsáhlého lesního požáru nedaleko obce Pňovany. Jednalo se o požár stromů a hrabanky na
celkové ploše 10 hektarů. Na tuto událost byl vyhlášen nejvyšší – zvláštní stupeň požárního poplachu.
Kromě 34 jednotek hasičů zasahovala i Letecká hasící
služba. Naše jednotka byla nasazena po celou dobu tohoto
dlouhého zásahu. Vrátila se zpět na základnu po 19 hodinách náročných hasebních prací.
Dále 29.8. jsme likvidovali požár trávy a 70 kusů okrasných tújí v zahrádkářské kolonii u trati v ulici Narcisová.
M. Vavřík, velitel JSDH

Stáří, posečkej ještě chvíli…
aneb krátké zprávičky ze života křimických seniorů.
Dostupná Šumava
Již v 6.00 hodin vyjela 15-ti členná skupina klubu seniorů Křimice místním mikrobusem do města Sušice. Za volantem byl osvědčený řidič Jiří Novák, který již v pořadí třetí skupinu seniorů vezl na „Dostupnou Šumavu“ pořádanou
ČSAD Sušice. Po půl osmé jsme na místě. Přesedáme do
autobusu řízeného p. Holubem a průvodkyně pí Vaňková,
asi nejčilejší člen výjezdu (82 let), začala tematicky hovořit
o Šumavě.
Nechci dnes popisovat všech dvanáct míst, která jsme
zhlédli, ale vyjádřit naprostou spokojenost účastníků. Při
nádherném počasí (16-22°C), výborném výkladu a popisu
krajiny začínaje Poledníkem, Slatinami či Kvildou jsme se
do Sušice navrátili kolem 17. hodiny. A protože jsme byli
plni dojmů, došlo k poděkování jak průvodkyni pí Vaňkové,
které jsme věnovali na památku zvoneček s plaketou Křimic, tak i panu řidiči Holubovi, kterému jsme věnovali propisky s logem klubu seniorů Křimice.
Díky všem za zdařilý výlet na Šumavu.

KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci
Křimická pouť
Pravidelně v polovině září přijíždí pan Lagron z Klatov se svými atrakcemi do Křimic. Hlavně děti se těšily celý rok na Křimickou pouť. Po
dlouhých letech se i v Křimicích počasí umoudřilo a hřejivé slunce na
Zámecké náměstí letos přilákalo mnoho návštěvníků kolotočů, skluzavek, houpaček a střelnic. Než se děti vydováděly, mnozí rodiče využili
služeb místní kavárny Vážka, která nabízela nejen pouťové koláče, ale
jiné lákavé laskominy a výbornou kávu.
Prapůvodně se v Křimicích držela pouť na svatou Marii. Dodnes rodina Lobkowiczova tuto křesťanskou pouť oslavuje Mší svatou (pravidelně
celebruje OPraen tepelský opat Filip Zdeněk Lobkowicz) na Horničce, v
kostelíku zasvěcenému právě této bohorodičce.
Novodobě již čtvrtým rokem při křimické pouti slouží mši v zámecké
kapli Povýšení sv.Kříže představitel farnosti Plzeň-západ.
Dne 15.9. v 17:00 kázal křimickým občanům Páter Igor Bibko.

Křimický bazárek
Dne 22.9. 2018 se v dopoledních hodinách uskutečnil již druhý
"Křimický bazárek pro maminky a děti", kde mohly maminky nakoupit, a to nejen např. oblečení, ale i hračky a praktické věci pro
své ratolesti, ale i nějakou parádu pro sebe.
V případě zájmu maminek ale i pokračujícího zájmu o spolupráci
ÚMO 5, které nám poskytuje spolupráci formou propagace a pronájmu prostor, se uskuteční třetí bazárek na jaře příštího roku.

Křimická neckyáda 2018
Na magické datum 18.8.2018 se uskutečnil 18.ročník Křimické neckyády, kterou pořádali místní rybáři za finanční
podpory křimického úřadu. Letos se na řeku Mži
v Malesicích nalodilo 12 různorodých plavidel. Dokonce i
ÚMO 5 poprvé přispěl svým plavidlem a jak jinak než pod
názvem Křimice. Bylo zřejmé, že symbol Křimic—zelí, nesmělo na palubě chybět. Posádkou plavidla nebyl nikdo jiný
než tajemník Láďa Plochý a starosta Vít Mojžíš.
Ve 14:00 Míla Štorkán představil všechny účastníky
a odstartoval. Pouze popelářské plavidlo mělo problém
hned od začátku a kontejner na odpadky musel zůstat
v Malesicích. Ještě před startem „Country“ plavidlo představilo své taneční vystoupení s nafukovacími pannami. A
sklidilo obrovský potlesk.
A pak už se plulo a plulo až ke křimickému jezu, kde byla
krátká pauza na odpočinek a občerstvení. Toho dne bylo
opět tropické počasí a dokonce řeka byla velmi teplá. Cestou
se popíjela „zelná šťáva“ a tak bylo stále veselo. Za křimic-

kým mostem, na kterém povzbuzovali diváci své favority, se
plavidla vylodila a účastníci se šli společně vyfotit do areálu
U Mže.
Každoročně přihlížející hodnotili nejzajímavější plavidla
během plavby, ale letos pořadatelé hlasování nechali pouze
na návštěvnících, kteří si zaplatili vstup do areálu, a tím se
hlasování hodně omezilo. Na menší účast návštěvníků na
večerním programu si posteskl i hostinský Michal Bureš,
který byl opět skvěle připraven. Tomu jistě přispěla absence
propagačních plakátů, které jsme zapomněli vyrobit, komentoval zdejší rybář. Každopádně je třeba poděkovat všem
účastníkům letošní neckyády, kteří se podíleli na výrobě
plavidel i na organizaci této akce.
A jak to letos dopadlo? Zvítězila Gábina KoukalováSoukalová v podobě Lukáše Čečila, druhé místo si vytancovala malesická country kapela a třetí skončil šmoulí domeček s čarodějem Gargamelem.
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Události a dění v obci
Vernisáž a výstava žáků ZUŠ Zámeček
V zasedací místnosti na ÚMO v Křimicích proběhla ve
čtvrtek 7. června vernisáž žáků ZUŠ Zámeček. Po uvítání starostou obce Vítem Mojžíšem pronesl řeč k dětem i rodičům
umělecký ředitel akad. malíř Jaroslav Šindelář. Příjemnou
atmosféru vernisáže „dokreslila“ kapela Poitín.
O výstavu mladých umělců, která probíhala během letních měsíců ve výstavní síni ÚMO Plzeň 5, byl skutečný zájem nejen z řad přátel vystavujících, ale i od návštěvníků
úřadu, knihovny či lékaře.

Model křimického zámku
Městský obvod zadal společnosti Z-art výrobu papírového
modelu zámku Křimice v m měřítku 1:180 a opravdu se velmi povedl. Úplně první papírový zámek byl věnován kroužku
šikovných rukou Křimického klubu seniorů a manželé Vavříkovi nám ho přinesli sestavený na náš úřad.
Vystřihovánky budou věnovány při slavnostních příležitostech jako je například vyřazení páťáků z křimické základní školy. Starosta obce již obdaroval křimickou mateřinku,
kde model zámku vyrobí s dětmi paní učitelky.
Licenci této vystřihovánky vlastní MO Plzeň 5 – Křimice a
majitel křimického zámku rodina Lobkowiczova.

Křimické kulturní léto: Rybářský den
Křimičtí rybáři pořádali v sobotu 17. července tradiční akci Rybářský den v rámci Křimického kulturního léta. V areálu U Mže byl ve 14:00 odstartován závod v chytání ryb o
věcné ceny.
Přes třicet soutěžících chytalo na jeden prut dvě hodiny s
přestávkou. Své místo si každý vylosoval, aby nebyl zvýhodněn zaručenou lokalitou, kde budou amuři, kapři, pstruzi či
plotice skákat sami na háček. Vítězem se nakonec stal Jiří
Havel, který nachytal ryby v celkové délce 367 cm.
Po závodech byl pro nejmenší návštěvníky připraven skákací hrad a malování na obličej. Od 17:00 zahájil DJ Hajajs
sérii českých i zahraničních melodií k poslechu i k tanci. Rybářské speciality i jiné pochutiny zajišťoval personál restaurace V Roští.
Děkujeme spolku rybářů za výbornou organizaci akce a
personálu restaurace V Roští za milou obsluhu.

Křimické kulturní léto: Lenka Filipová v Křimicích
Křimické kulturní léto budiž pochváleno! Touto větou zahájil letní seriál koncertů,
promítání, divadel a dalších kulturních a společenských vystoupení v Křimicích starosta Křimic Vít Mojžíš. Poté křimický moderátor Zdeněk Fleišman zahájil samotný
koncert Lenky Filipové. Populární zpěvačka a kytaristka si pozvala dva hudebníky,
kteří ji doprovázeli. Sean Barry na keltskou harfu a Ondřej Hájek na klávesy.
Skvělý koncert plný známých písniček skončil po hodině a půl bouřlivým potleskem čtyřstovek návštěvníků. Nechybělo ani podepisování donesených fotografií nebo
obalů gramodesek a mnozí si pořídili „selfíčka“ s Lenkou. Anglické a francouzské delikatesy bylo možné ochutnat z londýnského busu doubledeckeru a z francouzského
stánku Mickaela Bernona.
Koncert se odehrál v romantickém prostředí Lobkowiczkého zámeckého parku za
teplého počasí v pátek 15. června a městský obvod Plzeň – Křimice si poprvé úspěšně
vyzkoušel roli organizátora takovéhoto většího koncertu a již nyní si dává otázku, jakého známého interpreta si pozve v příštím roce.
KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci .
Křimické kulturní léto: Veteráni, koncert a zámek
Křimické kulturní léto pokračovalo i v sobotu 23. června. ku Fleišmanovi, Marcele Wagnerové, Aleně Vítovcové, VácOd rána se sjížděli nablýskaní krasavci Old Timer z celé re- lavu Seifertovi a samozřejmě Jaroslavu Lobkowiczovi za
publiky do zámeckého parku v Křimicích. Uskutečnila se poskytnuté prostory nádherného parku.
zde tradiční výstava auto moto veteránů a Jízda Jiřího Kristiána Lobkowicze. Po přivítání předsedou Classic Car Clubu
Plzeň Ing. Pavlem Fialou se odstartovaly samotné závody.
Letos byla jízda naplánovaná do Stříbra, kde účastníci
navštívili muzeum motokrosu. Během cesty plnilo na sedmdesát závodníků různé úkoly a ti nejlepší byli vyhodnoceni
na konci výstavy. Ceny a poháry předával starosta obce Vít
Mojžíš a pořadatel závodů Pavel Fiala mladší. Součástí této
akce byl koncert operetních a muzikálových melodií v podání čelních interpretů plzeňského divadla JKT v čele s křimickou pěvkyní paní Stáňou Topinkovou.
Návštěvníci křimického zámeckého parku mohli navštívit
i zámek rodiny Lobkowiczů, kde provázel a komentoval navrácení a opravy majetku nynějších majitelů správce objektu pan Petr Koudelka. Poděkování patří za přípravu akce
členům kulturní komise MO5, konkrétně moderátoru Zdeň-

Odyssea v Křimicích
Legendární rocková kapela ze sedmdesátých let minulého století Odyssea vystoupila v pátek 8. června na nádvoří
křimického Sokola. Staří bardi vyhrávali za skvělého publika i počasí ještě něco málo po půl noci. Vše organizovala a
výborně zajistila paní Lenka Dobrá ze sokolské restaurace.

Vyřazení páťáků křimické ZŠ
Vyřazení dětí z pátého ročníku ZŠ v Křimicích se uskutečnilo ve středu 27. června. Jejich mladší spolužáci si pro
ně připravili krátké kulturní představení a samotní „páťáci“
odprezentovali svoje pětileté dění na křimické škole. Po
prázdninách většina školáků přechází na II. stupeň do
Skvrňan a někteří na víceletá gymnázia.
Naposledy se přišla rozloučit i zástupkyně ředitelky paní
Čechová a pan starosta Mojžíš předal odcházejícím žákům
pěkný model papírových vystřihovánek křimického Lobkowiczkého zámku.
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Události a dění v obci
Letní kino v zámeckém parku – bilance
V rámci festivalu Křimického kulturního léta jsme pořádali filmová představení již tradičního „letního KINA Křimice“ v zámeckém parku. I když letošní prázdninové měsíce byly teplotně nadstandardní, našlo se pár chladných i deštivých večerů, které ovlivnily návštěvnost letního kina. Dvě filmová
představení se musela přeložit a dvě dokonce i zrušit.
Přesto jsme letos promítli sedm filmů. Fenomenální úspěch slavily filmy
české. Nejvíce diváků přišlo na film Špindl, a to 110 osob. Nejmenší zájem byl
o film Bikeři, na který přišlo jen 26 zájemců. Celkem přišlo okolo 400 diváků.
Pokud se ohlédneme zpět za celé uplynulé čtyři roky, kdy letní kino připravujeme výhradně v naší režii bez pomoci různých agentur, musíme konstatovat, že se nám povedlo celou akci posunout výrazně technicky i filmově vpřed. Předně jsme poprvé zde zahájili projekce v
prostorovém ozvučení, dále jsme zařadili diváckou anketu pro výběr filmu na přání, každé představení „Křimickou losovačku“ o občerstvení zdarma tří vylosovaných diváků.
Celá příprava všech představení zabrala mnoho času jak výběrem filmů, kdy jsme se především orientovali na komediální žánr české produkce, tak i přípravou předprogramu a organizace. Děkujeme všem příznivcům filmového plátna za
účast, rodině Šedivcových za zajištění občerstvení, Václavu Seifertovi za technickou přípravu a projekci, členům kulturní
komise za organizaci a rodině Lobkowiczkých za nádherné prostředí jejich zámeckého parku. A příští rok se těšíme opět
na viděnou!

Oživené prohlídky křimického zámku
V sobotu 22.9. byl v rámci Festivalu zelí otevřen pro veřejnost
Lobkowiczký zámek v Křimicích. Návštěvníci mohli nahlédnout do
zámecké kaple a zámeckých interiérů. Bylo otevřeno i mini muzeum
hospodářské techniky 19. století a krásná vyhlídka z věže. Prohlídky
zámku byly ještě navíc doprovázeny historickou skupinou, která předváděla,
jak se žilo na zámku v době
baroka.
Pro děti byla připravena
navíc koňská bryčka a pro
dospělé různé kulinářské
speciality.

Rock fest Křimice 2018
Městský obvod Plzeň 5 – Křimice pořádá
každoročně rockový festival v areálu U Mže, kde
dává prostor mladým kapelám, které vycházejí z
„dílny“ 15. ZŠ pod vedením Honzy Krčka. Letos
se představily kapely Old Skool a Divoký víno,
kde zpívá i křimická mladá zpěvačka Natálka
Kantorová. Bylo vidět, a to je dobře, že i nejmladší hudebníky baví rocková muzika. Představili
svoji vlastní tvorbu a samozřejmě k tomu přidali
i osvědčené světové „pecky“. To samé předvedli
i plzeňští profesionálové, kteří mají již mnohé
za sebou. Hlavní hvězda večera byl Michal Šindelář se svoji kapelou, který neopomněl na svoje
Padaly hvězdy a samozřejmě přidal i některé
tátovy písničky slavného Katapultu. Po hodině
přeskočil Michal se svým basákem do kapely XCover a společně rozbalili křimický fesťák na
plný plyn. Show jednoznačně předváděl výborný zpěvák Tomáš Mouřenec. Nejen on, ale všichni hudebníci byli výborní a
světové hity zněly až do půlnoci, kdy byl Rock fest Křimice 2018 ukončen. Tradičně byl festival doplněn pivními speciály a
výbornou rychlou kuchyní z restaurace V Roští.
Poděkování patří hostinskému Michalovi Burešovi, který zajistil přípravu této akce. Děkujeme i firmě Duo Krixa za zapůjčení krytého podia – nákladního valníku, který složitě, ale zdárně umístil a ukotvil Martin Otásek se svými kamarády.
KŘIMICE.INFO

STRÁNKA

15

Z naší kroniky - od historie po současnost
Křimice během okupace, konec války
V minulém čísle Křimice.info byl popsán začátek německé okupace, která trvala 6 let. Nejhorší léta pro celý Protektorát byla od roku 1942 po atentátu na říšského protektora
Reinharda Heidricha. Všude řádilo gestapo, aby našlo atentátníky a lidé žili ve velkém strachu.
S pokračující válkou se také projevoval stále větší nedostatek potravin a denních potřeb. Velká část toho, co se
v Protektorátu vyrobilo, šlo pro německé vojsko na frontu.
Potraviny byly na příděl podle potravinových lístků a tyto
příděly německé úřady stále zmenšovaly. V Křimicích měla
většina lidí zahrádky, kde si mohli vypěstovat aspoň trochu
zeleniny a ovoce. Ovšem zemědělci měli předepsané dodávky masa, obilí, brambor a dalších plodin a bylo přísně dohlíženo, aby vše odevzdali „říši“.
Ve druhé polovině války od roku 1943 začaly letecké nálety a postiženy byly i Křimice. Při náletu na Dobřany roku
1943 spadlo na obec 5 bomb, 2 z nich poškodily domy. Největší bombardování pak bylo roku 1945 v dubnu, kdy při
náletu spojenců na plzeňskou Škodovku byly v Křimicích
bombami zničeny 3 rodinné domy, ale nikdo nebyl zabit ani
zraněn.
Lidé před nálety utíkali do krytů, které byly ve sklepích

některých domů. Podle pamětníků např. lidé z Kozolupské
ulice a části Prvomájové ulice chodili do krytu který byl ve
sklepě domu Šimáňových a Adámkových (dnes Slavotínkovi
a Lavičkovi).
V této době už se neučilo ve škole a usadili se v ní němečtí
vojáci. V dubnu hloubkoví letci bombardovali železniční trať
a ničili německé vlaky se střelivem pro německé vojáky. Vlaky úplně přestaly jezdit a všude už byl znát blížící se konec
války. Americká armáda se od západu blížila směrem
k Plzni. 6. 5. asi v 11 hodin bylo vidět, jak z návrší od Vochova jedou tanky s bílo hvězdou. Lidé vyvěsili československé
vlajky a čekali v ulicích i na návsi na americké vojáky, kteří
přivezli svobodu.
Podle záznamů z kronik a vzpomínek pamětníků
zpracovali kronikáři pí M. Fáková a p. P. Novotný
Příště: konec války a osvobození Křimic v detailech
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Sport a volný čas
Puňťa Cup 2018
V sobotu 8. 9. v dopoledních hodinách pořádala kynologická
organizace tradiční „Punťa Cup“ ve svém areálu mezi Křimicemi a
Skvrňany. Bohužel v tento den byl pro pejskaře dnem, kdy bylo
více akcí v okolí, proto se tato skutečnost promítla do nižší účasti.
Pejsci byli rozděleni do třech skupin – velká plemena, malá plemena a kříženci. Z každé skupiny odborná porota vyhodnotila tři
nejlepší, kteří se v závěrečné přehlídce utkali o hlavní cenu. Mimo
jiné byla vyhlášena divácká soutěž o „Sympaťáka roku 2018“, ve
které zvítězila fenka „Adélka“ s majitelem Dominikem Bacherem.
V hlavní soutěži o „Pejsek roku 2018“ zvítězila fenka „Sárinka“
s majitelkou Ivanou Sýkorovou, na druhém místě s titulem 1. vícepejsek se umístila fenka „Annie“ s majitelkou Danou Šejbovou a
na třetím místě s titulem 2. vícepejsek se umístila fenka „Jesi“ s
majitelkou Evou Bouškovou. Soutěži přálo krásné počasí a všichni
si tuto soutěž skvěle užili.

Křimická hasičská proudnice
V sobotu 8. září v odpoledních hodinách uspořádali křimičtí hasiči svoji tradiční soutěž „Křimická
proudnice“.
Po malém zpoždění hasiči dojeli před budovu
SPŠD, kde se soutěž konala. Členové sboru byli rozděleni do třech týmů, které mezi sebou soutěžily v
hasicích dovednostech – útok a štafeta.
Klání těchto týmů přihlíželo několik diváků, kteří
se zajímali o dění. Věříme, že se i v letošním roce podaří rozšířit řady křimických hasičů o nové zájemce.

Sokolské sportovní hry 2018
V pořadí již sedmé sportovní hry se uskutečnily na
sokolovně v Křimicích. Tradičně si mohli všichni
účastníci vyzkoušet disciplíny, které nabízí křimická
sokolovna. Atletika, gymnastika, fotbal, florbal, stolní tenis, badminton a šipky. Doplňkově jste si mohli
vystřelit z luku nebo z air softových zbraní. U toho
stánku bylo možno zhlédnout ukázku zásahů
současné policie.
Nechyběl ani skákací hrad a uvnitř tělocvičny byl
opět vystaven provazový kolotoč – kolovadlo. V
dopoledních hodinách, v rámci těchto her, proběhl
fotbalový turnaj minižáčků, kde při vyhodnocování
turnaje nechyběl ani David Limberský. Ve 14:00 zahájili sokolové hry slavnostním průvodem, odměňování účastníků XVI. Všesokolského sletu v Praze
a ukázkou sletového cvičení. Následovalo slavnostní
otevření nového dětského a street workoutového
hřiště, které bylo vybudováno za účasti křimického
městského obvodu. Pozvaní borci z Workout Kings
Plzeň předvedli, jak se správně na rampách cvičí.
Byl zde vystaven prezidentský pohár hokejistů
HC Škody Plzeň a nejen dětem se podepisoval čerstvý republikový šampion v badmintonu Honza
Louda. Závěrem byli starostou obce a Sokola
Vítem Mojžíšem vyhlášeni nejúspěšnější atleti letošních her, kteří obdrželi poháry, medaile, diplomy
a malé dárky.
Počasí i sportovní den se velmi vydařily.
KŘIMICE.INFO
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Sport a volný čas

Křimičtí na sletu v Klatovech

Pohár za 3.místo v požárním sportu
putuje hasičům do Křimic
V sobotu 23.6. 2018 se konalo na Atletickém stadionu
města Plzně Městské kolo soutěže v požárním sportu.
Soutěžilo se v běhu s překážkami na 100m, štafetě
4x100m a v požárním útoku.
Naši hasiči z Křimic obsadili pěkné třetí místo
z dobrovolných hasičských sborů v Plzni. Na místě prvním
se umístila Doubravka a druhé místo obsadili hasiči Božkov.
foto družstva zleva:
Tomášek Matěj, Schindler Dalibor st., Štorkán Petr, Vavřík Miroslav, Sloup Ondra a dole Schindler Dalibor ml.

Sokolského sletu župy Šumavské v Klatovech se zúčastnili též křimičtí Sokolové v neděli 10. června. Za velmi horkého dne své cvičební sestavy předvedly též i křimické děti
pod vedením Lady Šmídlové a křimické muže zde zastupovali Vít Mojžíš a Ladislav Plochý.

Za SDH Křimice, místostarosta Luboš Vavřík

Křimičtí Sokolové v průvodu
1. SLETOVÝ DEN v PRAZE 2018
V neděli 1.července 2018 se konal průvod Prahou z Václavského náměstí, kde se setkali Sokolové z celého světa.
Průvodu i mše v katedrále sv. Víta se účastnili samozřejmě
i křimičtí Sokolové v čele se starostou bratrem Mojžíšem.
Plzeňská župa provolávala heslo „Plzeň zdraví Prahu, pivo
vezem vzadu“. Bylo nádherné vidět po šesti letech jedinečnou organizaci v akci, která pomohla založit Československý stát a která byla zakázána fašisty i komunisty. Nazdar!

Sousedský tenisový turnaj
První ročník tenisového turnaje v rámci sousedských
her se odehrál 8. září v Radčicích. Na antukové kurty přivedli starostové sousedních obcí po jednom družstvu z
Vochova a Malesic a po dvou družstvech z Křimic a domácích Radčic. Hrálo se systémem každý s každým na jeden
set.
Zasloužené vítězství a putovní pohár si odneslo družstvo z Křimic, jmenovitě dvojice Oto Seidl a Martin Šilhánek. Druzí skončili borci z Radčic a třetí se umístili Vochovští. Naše druhé družstvo dohrálo na pátém místě v
sestavě Vít Mojžíš a Stanislav Pytlík, když porazili béčko z
Radčic.
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Sport a volný čas
FOTBAL: Turnaj o pohár města Žlutic
Tradiční posezónní fotbalový turnaj mladších žáků se uskutečnil ve Žluticích
v sobotu 23.6. Na silně obsazeném turnaji se křimičtí Sokolové umístili na osmém
místě z celkového počtu 15 družstev. Navíc naši dva hráči získali individuální cenu
za nejlepšího útočníka a obránce. Gratulujeme!

KONEČNÁ TABULKA
1.

TJ Sokol TEPLÁ „MŽ“

2.

TJ PŘEŠTICE

3.

SK Petřín PLZEŇ

4.

FC Tempo PRAHA

5.

SK Slavia KARLOVY VARY

6.

FK Viktoria ŽIŽKOV

7.

TJ Sokol KRALOVICE

8.

TJ Sokol KŘIMICE

9.

TJ KOŠUTKA

10.

FK Hvězda CHEB

11.

TJ Sokol PLZEŇ – Letná

12.

FK KLÁŠTEREC n. OHŘÍ

13.

FC FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

14.

FK ŽLUTICE

15.

TJ Tatran PODBOŘANY

FOTBAL: Plzeň Letná – Sokol Křimice 1:5
Fotbalovou sezonu 2018/2019 zahájili křimičtí starší žáci ve čtvrtek v Plzni na Letné. Soupeřům nedali vůbec žádnou
šanci a po prvním poločase vedli křimičtí sokolíci 4:0. Hatrickem se uvedl Dominik Serynek a jednu branku přidal Filip
Mareš. Letenští korigovali hru jedním vlastním a jedním čestným gólem na konci zápasu.
Sestava T.J.Sokola Křimice: Úbl Jakub, Slavotínek Matouš, Serynek
Dominik, Krpata Lukáš [K], Kalina Petr, Záhrobský Michal,
Bláha Tomáš, Sklenárik Tomáš, Fischer Lukáš, Šindelář Martin, Mareš
Filip, Úbl Filip, Hertl Patrik, Loukota Filip, Omáčka Petr
Trenéři: Kamil Bárta, Martin Mareš
Rozpis domácích zápasů:
Pátek 31. 8. 2018 17:00 Sokol Křimice – Plzeň – Černice
Pátek 14. 9. 2018 17:00 Sokol Křimice – Sokol Lhota
Pátek 28. 9. 2018 17:00 Sokol Křimice – FC Chotíkov
Pátek 12. 10. 2018 16:30 Sokol Křimice – Spartak Chrást
Pátek 26. 10. 2018 15:30 Sokol Křimice – Tatran Třemošná

FOTBAL: Fotbal muži: KŘIMICE–PAČEJOV 3:1
V neděli 26.8. se rozehrála krajská soutěž 1.B třídy, kam se letos propadli křimičtí fotbalisté. V prvním zápase přivítali
Pačejov a hned od začátku dostávali hru pod kontrolu. Pomohl tomu i faul na našeho hráče již ve třetí minutě a tak skóre
otevřel penaltou Pepík Kovačič. Druhou branku přidal navrátivší hráč Jarda Hauer a do šaten se odcházelo za příjemného
stavu 2:0. V druhé půli se hrálo již více na klid a přesto vynuceným faulem a nařízeným pokutovým kopem hosté snížili na
2:1. K závěru Pačejov ještě nastřelil břevno, ale v 70.minutě Jarda Rada upravil konečný výsledek na 3:1 a Křimice se tak
mohly radovat ze zaslouženého vítězství.
Sestava Sokol Křimice: Hinterholzinger Václav, Dytrt Jan, Škoda Martin, Novák Jiří, Vonášek Jan [K], Hauer Jaroslav, Kratochvíl Petr, Křen Tomáš, Kuneš Václav, Kovačič Josef, Adam Augustin, Míčka Karel, Šváb Filip, Rada Jaroslav, Brousil Matěj.
Trenér: Roman Vonášek
Další výsledky:
Křimice - Štěnovice 11:1 (5:1) Měčín - Křimice 1:10 (0:3)
Křimice - Vrhaveč 7:1 (4:0)
Chlumčany - Křimice 1:3 (1:2)
Podzimní domácí zápasy:
Neděle 7. 10. 2018 16:00 TJ Sokol Křimice – TJ Pfeifer Chanovice
Neděle 21. 10. 2018 15:30 TJ Sokol Křimice – FK Žákava
Neděle 4. 11. 2018 14:00
TJ Sokol Křimice – TJ Sokol Losiná
Neděle 11. 11. 2018 14:00 TJ Sokol Křimice – SK KLATOVY 1898 B

Po pěti odehraných kolech jsou křimičtí fotbalisté bez porážky a
s plným počtem 15 bodů. Se skórem 34:5 jsou v čele tabulky a mezi prvními pěti kanonýry (2.-4.místo) jsou i naši fotbalisté Jarda
Hauer(9), Venca Kuneš(5) a Gusta Adam(5).
KŘIMICE.INFO
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Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice
Informovanost občanů - Místní rozhlas, zpravodaj a kamerový systém
Vzhledem k tomu, že se naše obec neustále rozšiřuje, je
nutné zajistit i informovanost občanů ve všech lokalitách.
Kromě instalovaných úředních tabulí, tištěného zpravodaje
a oficiálních webových stránek máme k dispozici i místní
rozhlas.
Po rekonstrukci budovy úřadu v r. 2008 byla instalována
nová ústředna pro stávající 100V drátový rozhlas. Následně
byl instalován i její doplněk pro ovládání bezdrátových stanovišť místního rozhlasu. Vzhledem k již morálnímu zastarání drátového rozvodu, nákladnému rozšiřování a případnému servisu rozvodu Magistrát města Plzně přistoupil
k postupnému rozšiřování či výměně jednotlivých bodů formou bezdrátových pojítek. V minulém roce bylo doplněno
v Křimicích celkem pět bezdrátových stanovišť místního
rozhlasu a letos čtyři. Tři stanoviště jsou v nových lokalitách
a částech obce, čtvrté místo je výměna posledního reproduktoru v Plzeňské ulici za nový bezdrátový tak, aby pokryl i
vzdálenější RD, než bylo doposud. Vzhledem k budoucímu
záměru výměny prvků místního rozhlasu v celé Plzni za bez-

drátový, nebyla ani schválena výměna přerušeného kabelu
k tomuto koncovému bodu rozhlasu. Výkopové práce a přechod přes křižovatku ulice K Rozvodně by bylo nákladné a
tak po schvalovacím procesu došlo k výměně touto formou.
Tištěný zpravodaj KŘIMICE.INFO se posunul do lepší
grafické podoby a za čtyři roky se velmi rozrostl. Všem občanům tak přináší informace opravdu ze všech oblastí života v Křimicích.
Dalším technickým prvkem důležitým pro bezpečnost je
lokální kamerový systém, který monitoruje v současné době
všechna dětská a sportovní hřiště v obci. Do budoucna se
samozřejmě bude rozšiřovat, tak jak budou tyto prvky přibývat. Zároveň po dokončení pokládky optických datových
kabelů bude možno instalovat i kamerový systém v rámci
MKDS města Plzně, který bude monitorovat riziková místa
v Křimicích. Především kruhový objezd na Chebské ulici,
nádraží ČD nebo zastávky MHD.
Václav Seifert

Porcování medvěda i pro Křimice
Město Plzeň přerozdělovalo přebytek svého rozpočtu za
½ roku 2018. Jsem rád, že se mi podařilo přesvědčit vedení
Plzně a získat dotaci na vybudování nové zpevněné
komunikace pro pěší a cyklisty od dřevěného mostu
v Radčicích ke křimické sokolovně. Tímto bych rád poděkoval ekonomickému náměstkovi panu Kotasovi a náměstkovi
pro dopravu panu Náhlíkovi, kteří můj návrh prosadili a
projekt a finance pro Křimice zajistili. Částka dotace pro
Křimice činní 5,3 milionu korun a návrh by se měl zrealizovat ještě v letošním roce.

Vyšplouchnuté Křimice
V pondělí 16. července zasáhly Křimice přívalové deště. Opětovně
bylo vytopeno několik desítek domů převážně v okolí Křimického náměstí a Ztracené ulice. Tímto jsou poškozovány majetky (movité i nemovité věci) místních občanů převážně v této historické lokalitě. Před
dvěma lety byla svolána schůzka na ÚMO5 se zástupci Magistrátu a Vodárny s dotčenými poškozenými občany. Křimickým byla přislíbena
kontrola kanalizačního řadu. Do týdne se dostalo odpovědi, že je v Křimicích vše v pořádku.
Starosta obce Vít Mojžíš se nenechal odbýt a nechal zkontrolovat
fyzický stav potrubí a hlavně odlehčovací komory, ve které byl v roce
2009 při rekonstrukci zaslepen přepad do řeky. Od té doby totiž dochází při větších deštích k záplavám přilehlých domů a náměstí. Trvalo několik dalších měsíců, než starosta získal k nahlédnutí projekt právě této
odlehčovací komory. Odbor správy infrastruktury (OSI) a Odbor investic (OI) totiž dlouho „nevěděl“, kdo projekt vlastní. Nakonec se podařilo
a v projektu se mimo jiné našlo, že v komoře průměry příchozích potrubí jsou o polovinu větší, než průměr odtokového potrubí. A bylo jasno.
Na jaře 2017 se nechala zpracovat nová studie a na podzim Magistrát
přiznal chybnou nedostatečnou odtokovost vody v kanalizaci. Na jaře
starosta opět urgoval nečinnost Vodárny a bylo mu opět přislíbena obnova odlehčovací komory a to, že projektová dokumentace bude dokončena do konce roku 2018. Mezitím přišel opět přívalový déšť a naši občané opět likvidovali poničené majetky.
Starosta opět tuto záležitost urgoval u ředitele Vodáren i u technického náměstka primátora. Bylo mu řečeno, že jsou již
připravené finance na pokrytí opravy (obnovy) komory a začátkem roku 2019 by se akce měla zrealizovat. Současně bylo
dojednáno, že se upraví i odtokový ventil u bývalé čističky pod sokolovnou. Obnoví se hrubé předčištění, které zabrání po
velkém dešti znečištění (fekálie, papíry, hygienické potřeby atd.) odtokové stoky a následně i řeky Mže.

