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dostává se Vám do rukou
první letošní časopis Křimice.info, který Vám přináší
informace z událostí našeho
obvodu za první čtvrtletí
v roce 2015. Nabídneme
několik pozvánek jak na
nejbližší kulturní a společenské akce, tak i
na akce, které se budou konat v příštích měsících. Další a pro nás všechny velmi důležitou i zásadní informací bude seznámení se
změnou odpadového hospodářství. Budeme
se muset zaregistrovat u nového a jediného
dodavatele této služby-svozu popelnic. I
přesto, že budete včas informování poštou i
všemi medii, jsme připraveni na našem úřadu Vás podrobně informovat a v případě
potřeby pomoci s vyřízením registrace.
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Právě nyní v „předsezónním“ období
jsme zajistili postupnou opravu odpočinkových laviček, prvků na dětském hřišti včetně
výměny písku v pískovištích. Další naší prioritou je udržování pořádku v obci, která
zatím není dle našich představ. Specifikum
našich majitelů pejsků řešíme v jiném článku. Pro ostatní plochy se nám podařilo zajistit dva pracovníky z Pracovního úřadu, kteří
od 1. 5. 2015 budou pomáhat při úklidu veřejného prostranství. Další informace z dění
na úřadě a z jednání ZMO jsou uvnitř čísla.
Dále bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří se účastní jednání ZMO, za
jejich věcné a konstruktivní připomínky, což
v době nedávno minulé zvykem nebylo. Pevně věřím, že se budeme na jednáních setkávat ve stále větším počtu a těším se na další
spolupráci, abychom společně mohli vytvářet to, co bude k užitku nám všem.
Závěrem Vám všem přeji pohodové dny
v jarních měsících.

Vít Mojžíš

Oficiální webové stránky ÚMO5 Křimice

V minulosti se náš obvod navzdory názoru kompetentních pracovníků MMP poněkud v této oblasti vymykal zavedenému systému internetové prezentace. Od jednotné10 ho designu webových stránek MMP až po
jeho obsahovou náplň.
9

Prakticky od nástupu do funkce nového
pana starosty se započalo s rekonstrukcí a
obnovením oficiálních stránek MO Plzeň5
Křimice, které jsou tvořeny v jednotném
stylu s ostatními MO a MMP. Jejich výho-

dou je provázanost v některých důležitých
položkách na portál MMP, umožňují tak
rychlou informovanost všech občanů a rychlý přístup ke všem jeho aplikacím. Přes
všechny nepříznivé okolnosti se podařilo
stránky opět zprovoznit a již jsou i průběžně doplňovány. Je potřeba poděkovat pracovníkům MMP, kteří jednak uvítali jejich
opětovné zprovoznění, ale i za jejich pomoc
Mgr. Plochému, který náš portál obsahově i
tématicky doplňuje. Dalším hlavním důvodem, mimo již zmíněnou lepší informovanost občanů, byla skutečnost, že dosavadní
stránky prohlašované minulým vedením
úřadu za oficiální, prakticky přes noc bezúplatně změnily majitele a staly se oficiálními stránkami Sdružení občanů Křimic.
Přesto, že jejich výroba, údržba a aktualizace byla financována z rozpočtu MO.
I v této oblasti se snažíme splnit svůj
předvolební slib, který jsme předložili.
Pokračování na str. 2
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Pozvánka a program pietního aktu I. a II. světové války
12:00 Příjezd historických vojenských
vozidel
12:45 Mažoretky Maršálky I.
13:00 Slavnostní projevy
13:10 Státní hymny
13:15 Pokládání květin k pomníkům
13:30 Pěvecký recitál žáků křimické ZŠ
13:40 Přelet letky nad Křimickým ná
městím
13:45 Mažoretky Maršálky II.
14:00 Koncert Velké dechové hudby
ZUŠ Chválenická
V průběhu akce bude výstava fotografií
sestřelených letadel a konce II. světové
války v Křimicích.

Oficiální webové stránky
ÚMO5 Plzeň-Křimice
Dokončení ze str. 1
Postupně se internetové stránky našeho úřadu
www.umo5.plzen.eu budou doplňovat o další rubriky, o kterých si myslíme, že by mohly být přínosem.
Už nyní je možné si v el. podobě prohlédnout kompletní zpravodaj, je možné si přečíst např. dokumenty
ze zasedání zastupitelstva obce, doplníme fotogalerie
z aktuálního dění, apod. Bohužel z minulých akcí vše
přešlo s celým portálem k novému majiteli. V nejbližší době přibude mimo jiné i kolonka „Ztráty a nálezy“ kde budeme oznamovat vše, co do této kategorie
patří. Tak bude zajištěno i to, že se o případných
předmětech dozvíte a již nebudou automaticky likvidovány jako dříve. Tuto maličkost ocení hlavně ti,
kteří něco ztratili a rádi by dostali zpět. Věříme, že i v
posledním případě ztraceného výkonného projektoru,
který byl pravidelně používán na promítání filmů v
rámci letního kina v zámeckém parku a přenosného
nůžkového stanu 6x3 m s modrou střechou, by tato
rubrika snad mohla motivovat poctivého „nálezce“ k
jeho navrácení skutečnému majiteli.
Dalším krokem, který se souběžně řeší, je znovu
otevření diskusního portálu občanů Křimic. V současné době je z technických důvodů znepřístupněn, dokud se jej nepodaří v plné míře zprovoznit. Velice se
omlouváme, ale záležitost je dlouhodobějšího charakteru. O jeho zpřístupnění určitě budete včas informováni.
Věříme, že oba tyto portály budou pro všechny
spoluobčany přínosem a těšíme se na jejich společné
rozvíjení.
Václav Seifert
KŘIMICE.INFO

Hasiči pomáhají
Silné větry zasáhly
před nedávnem i Křimice. 31.března museli dokonce zasahovat místní hasiči při
srolování střechy na
bývalém pivovaru a
večer bylo ohlášeno
vyvrácení stromu v
Žitné ulici, kde kořeny nadzvedly i chodník. Hasiči museli tento strom
uříznout. Po celé obci popadalo mnoho větví a odpadky z převrácených popelnic jsme mohli vidět v každé
ulici. Díky klukům z SDH Křimice, ze sběrného místa a
firmě Cubr jsme měli Křimice opět brzy uklizené. Mimo takovéto nečekané výkyvy počasí zasahují i při požárech suché trávy jako např. 19.3,2015 na plotě u
Amesbury v Křimicích v
Minské ul. Se škodou
5 000Kč nebo mezi Kovošrotem Suda a firmou
Bruder.
Všem patří poděkování za skvěle odvedenou
práci.
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Krátce z činnosti úřadu a Zastupitelstva
V této části Vás budeme pravidelně stručně informovat o činnosti úřadu, jednání ZMO, komisí a výborů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Asistentem starosty se stal Mgr. Plochý, který byl pověřen funkcí tajemníka úřadu.
Jeho rezignací na jím uvolněný mandát zastupitele se dle volebních výsledků novým zastupitelem
stal první náhradník p. Suda. V této souvislosti proběhla i volba nového člena KV ZMO. Na toto
místo byla navržena zvolena zastupitelka pí Marcela Wagnerová.
ZMO byla odsouhlasena novela vyhlášky MMP o systému nakládání s odpady.
Byly navrženy a ZMO odsouhlaseny změny k nově navrhovanému územnímu plánu.
Bylo odsouhlaseno přijetí pozemku dětského hřiště v Žitné ulici do trvalé správy MO Křimice pro
rekonstrukci na dětské hřiště se sportovními prvky.
ZMO odsouhlasilo zprávu a usnesení KV ve věci bezúplatného převodu internetových stránek
www.krimice.eu. Dle kontrolního výboru byly oficiální webové stránky neoprávněně převedeny
na soukromou osobu.
Hospodaření
a) Bylo ušetřeno a na účet FRR bylo připsáno celkem 3 326 000,00 Kč
b) Byla zaplacena pokuta 77 000,00 Kč za chybné výběrové řízení vedené v minulosti na úpravy MŠ
( platba této sumy byla akceptována ještě minulým vedením úřadu )

Bobr na Mži
Do Křimic na Mži dorazili bobři. Je vidět, že jsou to
pilní makáči.

Vítání občánků
Dne 28. 2. 2015 se konalo v zasedací místnosti
ÚMO Plzeň 5 – Křimice vítání nových občánků našeho obvodu. Bylo pozváno 10 rodičů nově narozených
dětí, pozvání nakonec přijalo 9 rodičů. Po krátkém
přivítání paní zastupitelkou Vítovcovou přednesly
krátké pásmo děti z naší MŠ. Poté starosta pan Mojžíš přivítal rodiče i s jejich dětmi. Následovala písnička v podání dětí ze ZŠ. Každý z rodičů se zapsal do

kroniky a převzal z rukou starosty obvodu a zastupitelky paní Wagnerové květinu a drobné praktické
dárky pro svého potomka.

Dotazník
Vážení spoluobčané, v duchu našeho přesvědčení
o potřebě trvalé spolupráce a obousměrné informovanosti připravujeme průzkum formou dotazníku, který
bychom si Vám v krátkém čase dovolili předložit.
Byly bychom velice rádi, pokud si najdete chvilku
času a odpovíte na předložené dotazy. Zda dotazník
vyplníte anonymně či nikoliv, bude jen na Vás. Vyplněné dotazníky budete moci vhodit do schránky umístěné v budově úřadu či jakkoliv jinak doručit. Každý
Váš názor, přání či podnět bude pro nás důležitý a pomůže k realizaci společných projektů a činností, které
budou pro všechny přínosem.
Václav Seifert

Soutěž o nejlepší nakládané
zelí
Ve
čtvrtek
26.února proběhl v hotelu
York v Křimicích již 7.ročník
soutěže „O nejlépe naložené
zelí“. Sešlo se
21 křimických
vzorků plus jeden vzorek byl zakoupen v zahraničním obchodním
řetězci. Porota se dělila na profesionální, kterou byli
místní zelař Forejt a student gastro školy Vykoupil,
dále na porotu amatérskou, složenou z křimických
zastupitelů Vítovcové, Fleišmana, Wagnerové, Mojžíše, Seiferta a křimických občanů Hauer a Plochého.
Hodnotil se vzhled, vůně a chuť této typické a tradiční
zeleniny z Křimic. Vítěze a ostatní pořadí jsme se dozvěděli na Společenském plesu v sobotu 28.března v
místní sokolovně. Viz článek na str. 4.
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Společenský ples ÚMO Plzeň5 - Křimice
V sobotu 28. března pořádal úřad městského obvodu Plzeň 5 - Křimice společenský ples v křimické
sokolovně. Bohatý program a výborná hudba zajistily
pohodovou zábavu.
Moderátor Zdeněk Fleišman zahájil ples a uvítal
vzácné hosty v podobě pěti sousedních starostů
a místostarostů z Vejprnic, Vochova, Malesic, Radčic
a z Plzně trojky.
Posléze se začalo tančit do rytmů tanečního orchestru Simply Cover. Přestávky vyplňovalo vystoupení taneční skupiny Unique a stepařů z taneční školy DJKT v Plzni.
Během večera byli vyhlášeni vítězové tradiční soutěže „O Nejlépe naložené zelí“. Na třetím místě se
ocitli se stejným počtem bodů dva soutěžící: Král Jaromír a Lobkowicz Vladimír. Na
druhém místě skončil Vlastimil
Bayer a vítězem se stal Pavel Štícha
z Křimic-Brůdku, který si odnesl
i putovní pohár (celkové pořadí
všech účastníků naleznete stránkách úřadu).
Tombolu, která obsahovala 155
věcných cen, si převzali návštěvníci
před půlnocí a deset nejlepších cen
vylosoval starosta Křimic Vít Mojžíš
přímo z klobouku. Každý
z účastníků plesu si tak odnesl nějakou cenu.

Demolice vily v Křimicích
Před krátkou dobou
začala demolice vily
v Učňovské ulici, která patřila rodině Hellerových,
později Šrámkových. Objekt koupila
soukromá
firma, která
po demolici
chce na pozemku postavit developerským způsobem bytový
dům.
Dům
byl zbourán na základě demoličního výměru ze srpna
roku 2014 z důvodu technické nezpůsobilosti jej
opravit. Při demolici objektu byla zvýšená prašnost
na sousedící pozemky a tak starosta obce nařídil firmě postavit kolem pozemku krycí zástěny, které alespoň částečně prašnost zmírnily. Řada křimických
občanů s touto demolicí a výstavbou tohoto bytového
domu nesouhlasí. Nedávné ústní územní řízení bylo
přerušeno pro zásadní připomínku dotčených obyvatel.
KŘIMICE.INFO

A pak už se jen tančilo, tančilo a tančilo až do dvou
respektive po změně na letní čas do tří hodin ranních.

Události v naší MŠ
Ve středu 4. 3. 2015 proběhl v naší mateřské škole
„Den otevřených dveří“.
Přicházeli noví kamarádi, každý si našel nějakou
hračku, která ho zaujala. Rodiče si prohlédli
prostory a vybavení MŠ
i rozlehlou, nově revitalizovanou zahradu. Paní
učitelky se jim snažily
zodpovědět všechny dotazy.
Koncem měsíce března také proběhl tradiční
Velikonoční jarmark. Bylo připraveno mnoho krásných výrobků a
pletly se pomlázky.Panovalo
nadšení a dobrá
nálada.
Děkujeme všem
za účast i krásné
výrobky.
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Oslavte den sousedů a pozvěte je na večeři!
EVROPSKÝ DEN SOUSEDŮ V Křimicích
30. - 31. 5. 2015
Plzeň se poslední víkend v květnu již podruhé připojí ke stovkám evropských měst a oslaví
Evropský den sousedů. Akce, která je jedním z hlavních bodů programu Evropského hlavního města kultury 2015, proběhne během posledních dvou květnových dnů. Jde o příležitost udělat něco pro druhé, zpříjemnit si své bydliště, poznat příběhy ze svého nejbližšího
okolí a především ty, kteří v něm společně s vámi žijí.

Dětský den - hrajeme si v Zámeckém parku
Sousedská společná večeře v Zámeckém parku
Program:
14:00 – 17:00 Soutěže pro děti, malování na obličej, výroba placek, odměny
16:00 – 16:20 Pohádka, Divadlo Jezírko
14:00 – 18:00 Horolezecká stěna, běh koupelovou pěnou
17:00 – 22:00 Uspořádejte piknik na trávě nebo hostinu u stolů, požádejte
sousedy, ať se aktivně zapojí do přípravy a přinesou něco
na zub
a něco na výzdobu
Občerstvení a WC zajištěno, Hudební produkce
V neděli 31. května se v 10:00 nebo ve 14:00 můžete vydat na komentované

Vylosovaní výherci minulé křížovky:
KŘIMICE.INFO

Miloslava Stieglerová, Jana Reiserová, Michal
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Místní poplatek ze psů
Do konce měsíce června je nutné uhradit poplatek
za psa pro rok 2015. Částka zůstává stejná jako v minulém období:
Rodinný dům
Bytový dům
Důchodci

500,- Kč
900,- Kč
200,- Kč

2015
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Rovněž Vás vyzýváme k dodržování úklidu exkrementů po Vašich psích miláčcích. Stále je mnoho
těch, kteří toto nedělají, o čemž svědčí naše chodníky,
trávníky a ostatní místa. Za tento přestupek může být
vyměřena pokuta až 1000,- Kč.
Jelikož v poslední době se neúměrně zvýšily stížnosti na tento problém, žádáme spoluobčany, pokud
jsou svědky konkrétních opakovaných znečištění některými psy, aby tuto skutečnost oznámili na našem
úřadě. Příslušníci Městské policie se na majitele těchto psů zaměří a bude jim vyměřena pokuta. Je nutné
opravdu tuto situaci urychleně řešit nejen z pohledu
nás dospělých, ale především našich dětí ( viz okolí
naší MŠ). Proto prosíme o spolupráci všechny, kterým není lhostejné prostředí okolo nás.

Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců a lze jej
uhradit i platební kartou nebo převodem. Do 15 dnů
je držitel psa povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku, např. úhyn psa nebo jeho
odhlášení.
Dovolujeme si Vás upozornit, že ve spolupráci
s městskou policií se provádí kontroly čipů. Každý Anna Hauerová
pes musí být řádně přihlášen a očipován, jinak hrozí odd. finanční a poplatkové
majiteli sankce.

Informace o sběrném místě
MO Plzeň 5 - Křimice jako jediný z malých plzeňských obvodů má vlastní sběrné místo, které se nachází u křimického nádraží v ulici Traťová.
Zde mohou křimičtí občané bezplatně odevzdat
tento odpad:
- materiálově využitelné odpady (plast, papír, sklo,
textil)
- elektronické a elektro zařízení
- stavební a inertní odpad
- biologicky rozložitelný odpad
Provozní doba:
pondělí 14:00 - 18:00
středa 14:00 - 18:00
sobota 08:00 - 12:00
V období od 1.11 do 31.3.2015 otevřeno pouze do 17:00
Odpad je možné odkládat pouze v obvyklém množství (obsluha nemusí nadměrné množství odpadu přijmout) Obsluha sběrného místa může vyžadovat předložení občanského průkazu (doložení bydliště)

Toto se nevyplácí
Krátce před půl jednou odpoledne zatelefonoval
na linku 156 muž, který viděl, jak do areálu bývalého statku v Křimicích přijelo auto vysypat nějaký komunální odpad. Hlídka ihned po přijatém
oznámení vyrazila na místo a podařilo se jí tu zastihnout dvojici mužů
ve věku 37 a 58 let.
Z korby auta vykládali
právě odpad, mimo
jiné válendu, matraci,
dveře, různé plastové
trubky a další. Případ
zakládání nepovolené
skládky bude mít dohru u správního orgánu MO Plzeň 5.

Stolní tenis
V neděli 18.1. přivítala křimická sokolovna rekordní počet table tenistů při tradičním novoročním turnaji dvouher. Hrálo se na čtyři skupiny každý s každým a pak již
vyřazovacím systémem. Třetí místo po velkém boji získal
Staník, který přehrál Kovačiče 2:1. Do velkého finále nastoupili Petr Hofman a bývalý ligový hráč Antonín Skála.
Dvaasedmdesátiletý profík, který stále aktivně hraje, předvedl, že i v letech to má pevně v rukou. Přesto
nakonec zvítězil o
tři křížky mladší
Petr Hofman z Křimic. Pohár, medaile, diplomy a věcné
dary převzali nejlepší borci z rukou
starosty obce Víta
Mojžíše.
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Fotbal: muži 1. A třída - Jarní část
Křimice
Senco B
Sl. Mýto
Křimice
Ch. Planá
Křimice
Stod

–
–
–
–
–
–
–

Nepomuk
Křimice
Křimice
Nýrsko
Křimice
Svéradice
Křimice

2:1 (1:1)
5:2 (3:0)
2:1 (0:0)
1:5 (1:1)
1:1 (0:0) PK 4:3
2:2 (1:1) PK 4:3
1:3 (0:2)

V tabulce: T.J. Sokol Křimice 14.místo

Fotbal: Dorost - Jarní část
Střížovice
Křimice
Křimice
Chlumčany
Kasejovice

–
–
–
–
–

Křimice
Bolevec
Dobřany
Křimice
Křimice

1:2 (1:0)
8:0 (4:0)
8:2 (2:0)
1:5 (1:1)
2:0 (1:0)

V tabulce:
T.J. Sokol Křimice 2.místo

Florbal „A“ a „B“ konec sezóny
FLORBAL: „A“ (I.liga BLMF)
Sokol Křimice
Sokol Křimice
Sokol Křimice
Sokol Křimice
Sokol Křimice
Sokol Křimice
Sokol Křimice
Sokol Křimice
Sokol Křimice

–
–
–
–
–
–
–
–
–

FbC Crocod. Tlučná
FBC Bory
Travel free sh. Všeruby
Travel free sh. Všeruby
TJ Sokol Koterov
SK Kerio Plzeň
FbC Plévas
Diablos
Red Dragons

10:5
2:7
6:3 Michal Vykoupil obsadil 4. místo v
hodnocení nejlepších brankářů
1:5
2:9
4:4 Martin Hejkal se stal nejproduktivněj4:10
ším hráčem Sokola Křimice.
1:2
Obsadil 8. místo
4:8

FLORBAL: „B“ (3.liga BLMF)
Sokol Křimice
Sokol Křimice
Sokol Křimice
Sokol Křimice
Sokol Křimice

–
–
–
–
–

V tabulce :
V tabulce :

KŘIMICE.INFO

SK 2012
FBC Sek hole
FBC Falcons Nepomuk
FBC Sokol Komárov
FBC Draci Dobřany

3:6
0:5
2:6
4:3
3:5

Florbal „A“ 9. místo
Florbal „B“ 10. místo

ČÍSLO

1

DUBEN
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Pozvánky na kulturní akce

Plánované akce Křimických spolků a organizací

Akce na 2. čtvrtletí 2015
25. 4. 14.00 ÚMO :
Pietní akt I. a II. sv. války - Křimické náměstí
26. 4. 10.00 Lobkowicz : Prohlídky zámku
- Křimický zámek
26. 4. 10.00 Senioři : Den květin v rámci EHMK
- Křimický zámek
Senioři Křimic a Schwarzhofenu
30. 4. 17.00 ČRS : Slet čarodějnic, Májka
- Areál U Mže
8. 5. 7.00 ÚMO : Zájezd do PASOVA
23. 5. 9.00 ČRS : Dětské rybářské závody
- Areál U Mže
25. 5. 16.00 Hasiči : Dětský hasičský den
- Areál zbrojnice
30. 5. 14.00 ÚMO : Křimický dětský den
- Zámecký park
30. 5. 17.00 ÚMO : Den sousedů
- Zámecký park
6. 6. 09.00 Sokol : Turnaj v badmintonu
- Sokolovna
13. 6. 14.00 ÚMO : Zámecké slavnosti - zahájení - Zámecký park
17.-27. 6. 14.00 ÚMO : Divadlo Jezírko
- Zámecký park
19. 6. 17.00 ÚMO : Kouzelná Flétna
- Zámek - velký sál
20. 6. 14.00 Senioři : Den seniorů
- Areál U Mže
( údaje ke dni uzávěrky)
Název tisku: KŘIMICE.INFO Vydavatel: MO Plzeň5 - Křimice
Periodicita: Čtvrtletník Registrace: MK ČR E 21826 ( Ministerstvo kultury ČR )
Počet výtisků: 700
Tiskne:
TRIA v.o.s.
www.tria.cz
Kontakt redakce: krimice.info@seznam.cz Vít Mojžíš, Alena Vítovcová, Václav Seifert

www.umo5.plzen.eu
www.krimice.info
www.krimice-forum.net

Anketa aneb i Váš názor je důležitý !
Dovolujeme si Vás požádat o chvilku k pozornému přečtení následujících otázek naší malé ankety a k zaškrtnutí Vaší volby. Vaše názory jsou pro nás
velice důležité a všechny odpovědi využijeme ke zkvalitnění naší další činnosti pro Vás a další práci v obci. Vyplnění samotné ankety či napsání
připomínek je anonymní, není nutné psát jméno a adresu. V případě, že se chcete zúčastnit luštitelské soutěže je jméno a adresu nutné napsat. Tento
lístek je možné zaslat naskenovaný elektronicky na redakční e-mail krimice.info@seznam.cz případně přímo využít schránky umístěné na úřadě.

Přivítali byste stálou burzu dětského odívání a předmětů pro děti ?

ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE

Jméno

Zde můžete napsat svoje připomínky a návrhy týkající se života v obci či návrhy co byste
přivítali v dalších číslech zpravodaje, případně znění tajenky z křížovky na této straně

Adresa

Křížovka pro volnou chvíli

Dnes přinášíme další soutěžní křížovku, jejíž tajenkou je citát
slavného Jana Wericha.

Tři vylosovaní výherci opět obdrží šperk LOREAL od parfumerie Lady Korál.
Výherci minulé luštitelské soutěže se stali: ( jména výherců jsou uvedená na str. 5,6 )
Výhry je možno si vyzvednout přímo na úřadě ÚMO Plzeň 5 - Křimice

