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prázdniny a letní měsíce se přehouply do druhé části a teprve nyní zažíváme
stabilnější slunečné počasí. Měsíce předtím
jsme si dešťů užívali více než dosti a to se
naopak líbilo trávě a plevelům. Při rychlejším růstu trávy to v obci vypadalo, že se opomínalo sekat. Dokonce časté deště mařily
postřiky proti plevelům hlavně na chodnících a tak se zdálo, že se tak neděje. Myslím
si, že se situace zlepšuje a zelený porost dostáváme pod kontrolu.
Když se zmiňuji o vodě, nemohu nevzpomenout přívalový déšť z 25. června. Průtrž
zavalila celé Křimice a kanály nestačily vstřebávat veškerou vodu a začaly se zaplavovat
silnice a chodníky. Voda vnikala do podzemních garáží a sklepů. Nejhorší ale bylo to, že
nadměrný tlak vody začal vracet veškeré
splašky zpět do domácností. A tím přetekla i
trpělivost poškozeným obyvatelům Křimic a
společně s naším úřadem jsme sjednali
schůzku s Vodárnou a Magistrátem města
Plzně, která se uskutečnila 13. července
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v 17:00 v zasedací místnosti UMO5. Občané
informovali o letitých problémech
s kanalizací zaměstnance Vodárny a hledalo
se řešení. Ze strany Vodárny bylo slíbeno a
též splněno prověření kanalizace, kde žádný
problém nebyl. Problém možná vězí
v přepadových šachtách, které byly zaslepeny při rekonstrukci kanalizace od nového
kruhového objezdu k zámku. Tímto chci též
poděkovat našim dobrovolným hasičům,
kteří likvidovali tento živel do 3.hodiny ranní
a hned další den se vrhli na lokalitu na Brůdku, kde navíc byla splavena zemina z polí na
parcely a krajskou silnici.
Vážení sousedé, rád bych popřál všem,
kteří využijí zbytek letních měsíců
k odpočinku na zasloužených dovolených,
hlavně klid a mnoho radosti s přáteli. Ostatním, kteří Křimice neopouštějí, zvu a přeji
příjemnou zábavu na akcích II.části Křimického kulturního léta v zámeckém parku a
v relaxačním areálu „U Mže“. A našim školákům šťastné vykročení do nového školního
roku a hodně pěkných známek bez poznámek.
Vít Mojžíš, starosta MO5 Křimice

Rozšíření ulice Plzeňské
Městský obvod Plzeň-Křimice ve spolupráci s SVSMP
nechali rozšířit silnici ve východní části Plzeňské ulice v
Křimicích. Vznikne zde vyznačený pás pro chodce od
křižovatky u Longevity (Ovčín) až po křižovatku na
Chebské a k autobusové zastávce. Právě od vzniku této
„černé“ křižovatky zde museli občané chodit po frekventované silnici ke svým rodinným domům mezi auty. Aby
tato akce měla smysl, je v plánu prodloužit tento pás pro
chodce až k sokolovně, kde je již plnohodnotný chodník.
Právě vozovku Plzeňské ulice mimo vozidel využívají
hojně cyklisté a bruslaři, proto je potřeba vytvořit místo pro chodce a hlavně pro vozíčkáře a
jejich doprovody ze seniorského domu Longevita. A mezi kamiony a ostatními vozidly to
opravdu není moc bezpečné. V této souvislosti se také zaměříme na vozidla parkující v této
ulici, budeme zjednávat nápravu za účasti MP popřípadě PČR.
Další investiční akcí by měl přijít letos na řadu ještě chodník v Kozolupské ulici mezi
Prvomájovou a Průkopníků, kde dojde ke zlepšení příchodu ke kontejnerům s tříděným odpadem. Na podzim se zahájí revitalizace hřiště v Žitné ulici, kde vznikne místo pro mnoho
herních prvků pro naše nejmenší děti, venkovní posilovna street work out nejen pro náctileté a samozřejmě nebude chybět ani posezení pro dospělé. Do konce roku by mělo dojít ještě
k výměně kanalizačního potrubí na Zámeckém náměstí. V současnosti se upravuje povrch
silnice v Květinové ulici, jako dlouhodobě plánované akce SVSMP (propadlé kanály).
U všech těchto prací dochází ke zhoršení pohody bydlení a tak prosím o vaši shovívavost.
Koneckonců jde o zlepšení životního prostředí nás všech.
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Z činnosti MO 5 Křimice

Vítání občánků
V sobotu 9. 4. 2016 se v zasedání síni ÚMO Plzeň 5 –
Křimice uskutečnilo vítání nově narozených křimických občánků. Celkem bylo pozváno 10 dětí se svými rodiči a rodinnými příslušníky.
Rodiče s dětmi i všechny přítomné přivítaly zastupitelky
našeho městského obvodu paní Alena Vítovcová a paní
Marcela Wagnerová. Poté předaly slovo starostovi obvodu
panu Vítu Mojžíšovi.
Všechny děti obdržely drobný dárek a pamětní list. Rodiče se zapsali do pamětní knihy úřadu a maminky od pana
starosty dostali krásnou kytičku.
Věříme, že i nově přivítaným občánkům se bude
v Křimicích líbit.

Setkání s jubilantkou

Svatby v Křimicích

Starosta obce Vít Mojžíš s předsedkyní křimického Klubu seniorů paní Eliškou Hladíkovou navštívili nejstarší žijící křimickou občanku paní Jarmilu Švehlovou v souvislosti
s oslavou jejího životního jubilea. Tato nejstarší křimická
občanka se letos ve zdraví dožila 97 let.
Po předání drobných dárků a kytičky se dlouho debatovalo. Paní Švehlová žije v Domě seniorů v Kotíkovské ulici a
stále se zajímá o veškerý aktivní život v Křimicích. Navštěvuje různé kroužky a dokonce chodí i na přednášky.
I když jubilantku trochu zlobí nohy, provedla gratulanty
po celém areálu včetně nově zrekonstruované zahrady.
Do dalších let přejeme pevné zdraví !

První svatební obřad starosty Víta Mojžíše jako oddávajícího se uskutečnil dne 9.7. v zasedací místností křimického městského úřadu. Své „ano“ si přišli říci nyní novomanželé Dražanovi. Přejeme hodně štěstí do společného života.
V Křimicích se oddává i v zámecké kapli, v zámeckém
parku či u jezu v areálu U Mže. ÚMO Plzeň-Křimice nabízí i
obřady zlatých svateb.
Bližší informace pronájmu zámeckých prostor:
http://www.lobkowicz-krimice.cz/zamek/svatby.php
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Z činnosti MO 5 Křimice

Vylepšování našeho obvodu
Co se za první pololetí letošního roku pro obyvatele Křimic zlepšilo a co přibylo?
Městský obvod se stále snaží pro naše obyvatele zpříjemňovat a zlepšovat bydlení v Křimicích a tak nejen na podněty občanů byly provedeny následující úpravy:
-

bylo vydlážděno prostranství před restaurací „U Mže“ (obr. 1)
byla vysekána a upravena cesta do Třešňovky, aby se nemuselo chodit po frekventované vozovce (obr. 2)
nově byly osázeny květníky před parkovištěm v ulici Průkopníků (obr. 3)
bylo vydlážděno stání pro kontejnery na tříděný odpad v Prvomájové ulici (obr. 4)
na žádost občanů byla instalována nová lavička na prostranství mezi bytovky nad konečnou autobusů MHD
v Prvomájové ulici (obr. 5)
na žádost obyvatel bytových domů v Prvomájové ulici byl na dětské hřiště umístěn dřevěný set s lavicemi
a stolem (obr. 6)
byl instalován nový billboard na zámeckou zeď vedle vstupu do zámeckého parku, kde si budete moci přečíst informace o probíhajících akcích (obr. 7)
byly osázeny nové keře k chodníku za mateřskou školkou (obr. 8)
bylo upraveno prostranství mezi bytovkami v ulici Průkopníků (obr. 9)
na dětské hřiště u hasičárny byl instalován nový dětský hrací prvek (pérovací kolotoč) (obr. 10)
ve spolupráci s SVSMP byla rozšířena Plzeňská ulice pod areálem Keramiky Soukup. Časem zde vznikne pás pro
chodce od křižovatky u Longevity až po křižovatku na Chebské a k autobusové zastávce. Aby tato stavba měla smysl a užitek v budoucnosti, je v plánu na příští rok prodloužení tohoto pásu pro chodce až k sokolovně. (obr. 11)

A na mnoha dalších úpravách a vylepšeních se samozřejmě nadále pracuje, zároveň budeme velice rádi i za Vaše další
podněty. Ty můžete napsat a vhodit do schránky na dveřích ÚMO, poslat na mail plochy@plzen.eu či je rovnou přednést
u nás na úřadě.
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Velikonoce na zámku 2016
Na Velký pátek připravil zámek rodiny Lobkowiczů
ve spolupráci s MO5 Křimice nejen prohlídky interiérů
a výstup na věž, ale poprvé pozvali umělce zabývající se
lidovou tvorbou. Nejen děti, ale i dospělí si mohli vyzkoušet vyrobit pomlázku nebo vyrobit velikonoční
kraslici. Mohli vidět, jak se vajíčka malují, voskují, frézují, drátkují či háčkují. Dále si mohli vyrobit různé zápichy, slepičky nebo zasadit a ozdobit květinovou misku. Několik stovek návštěvníků neodradilo ani nepřízeň
počasí a určitě nelitovali. K občerstvení byl samozřejmě
mazanec, nádivka a Jidáši. K Velikonocům patří i lidová muzika, kterou na křimickém zámku zajišťoval věhlasný plzeňský MLS. V průběhu výstavy proběhla
soutěž o nejkrásnějšího velikonočního beránka a toho
nejlepšího vyrobila Michaela Titzová z Křimic. Na chodbách byla výstava obrázků a různých výrobků velikonočních symbolů z místní mateřské a základní školy a výtvarného kroužku Skřítek.

Noc kostelů
V pátek 10.6. v kostele Narození Panny Marie v Křimicích na Horničce pořádal Městský obvod celonárodní
Noc kostelů. Již před 17. hodinou postával hlouček lidí
před bránou kostela, kde je následně přivítal starosta
Křimic p. Vít Mojžíš. Stručně je seznámil s historií svatostánku na Horničce, rozdal průvodce a nabídl Mešní
víno k ochutnání. Součást akce byla výstava studentských prací SSUPŠ Zámeček. K vidění byly jak velkoformátové, tak deskové obrazy s biblickou tématikou.
V programu byl i koncert lidového souboru Chrlis,
který do Křimic přivedla místní zpěvačka Adéla Forejtová. Kostel měl nádhernou akustiku a návštěvníci si písničky velmi užili. V Křimicích v tento den byla otevřena
i zámecká kaple Povýšení svatého Kříže.

KŘIMICE.INFO

Návštěva hasičů v MŠ
Dne 8.6. navštívili místní MŠ členové hasičské zásahové jednotky z Křimic, kteří měli pro děti připravený výklad a ukázku
ohledně vystavené hasičské techniky, výstroje a výzbroje. Děti
si vyzkoušely stříkání s vodou, základy zdravovědy a každý si
osahal veškeré hasičské vybavení. Z důvodu velmi teplého počasí jsme dětem středeční dopoledne zpříjemnili vodní mlhou,
aby se trošku osvěžily.
Protože se všech 60 dětí našeho setkání účastnilo se zájmem,
dostaly od nás sladkosti, omalovánky a pexesa.
Luboš Vavřík, místostarosta SDH Křimice
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Oslavy osvobození v Křimicích
V sobotu 23.4.2016 kolem poledne projela křimickými
ulicemi kolona historických vozidel z II. světové války.

Průjezd historických vozidel byl součástí oslav osvobození
a uctění památky padlých v I. a II. světové válce.
Oficiální vzpomínkový a pietní akt na Křimickém náměstí zahájily ve 13:00 hodin pochodem plzeňské mažoretky Maršálky za doprovodu velkého dechového orchestru ZUŠ Chválenická. I letos se vzpomínalo na naše spoluobčany a křimické rodáky, kteří
položili své životy
v první a druhé
světové válce a
také na posádky
dvou amerických
létajících pevností
8. letecké armády, které se 25.
dubna 1945 zřítily
se svými letadly
na území Křimic. Konkrétně bylo vzpomenuto posádky
letadla Boeing B-17G č.4483447 velitele poručíka Warrena MAUGERA , který se zřítil na pole mezi Skvrňany a
Křimicemi a posádky letadla Boeing B-17G č.4338272
velitele poručíka Claira EVANSE, který dopadl na pole
mezi Skvrňany a Vejprnicemi v lokalitě zvané Na Brůdku.
Pozvání na letošní akt přijali:
- plukovník Mark Wootan
vojenský a letecký přidělenec USA v ČR
- pan Martin Baxa
první náměstek primátora města Plzně
- pan Jaroslav Lobkowicz - poslanec parlamentu ČR
- praporčík Milan Kalousek
Krajské vojenské velitelství AČR Plzeň
- pan Václav Toman
Vojenský historický klub Plzeň
- pan Ladislav Vitík
Vojenský historický klub Plzeň
- paní Marie Patlejchová
neteř válečného letce RAF Matěje Patlejcha
- pan Petr Tolar – Plzeňská jednota obce legionářské
- pan Rudolf Bayer – předseda Military Car Clubu Plzeň
- pan Karel Foud – plzeňský historik a autor knihy o ope
racích amerického a britského letectva nad územím
Čech v dubnu a květnu 1945 s názvem „Poslední akce“

Úvodní slovo pronesl tajemník úřadu pan Plochý a
předal slovo starostovi městského obvodu panovi Mojžíšovi. Ten v několika slovech poděkoval všem, co položili
své životy za naši svobodu. Dále krátce promluvili a vzdali
hold padlým i hosté tohoto pietního aktu.

rodáků v průběhu
II. světové války,
kde čestnou stráž
drželi
strážníci
Městské
policie
Plzeň a položením
květin k pomníku
sestřelených amerických letců, kde
tradičně na čestné
stráži stáli členové
křimického sdru-

Před samotným
položením květin
k pomníku padlých v I. světové
válce, u kterého
stála čestnou stráž
Lobkowiczká granátnická
garda,
k pomníku padlých
křimických

žení
dobrovolných hasičů, zazněla
národní
hymna ČR a
USA.
Poté
vzdali
čest všem padlým plzeňští letci,
jejichž zástupce
přeletěl nad hlavami přítomných
v historickém vojenském letadle Harvard Mk.II, který byl
vyroben v roce 1943 v Dallasu v USA a v následujících letech sloužil k výcviku nových amerických pilotů i mnohých našich pilotů létajících ve službách RAF.
Závěrem zazněl malý pěvecký recitál žáků křimické ZŠ
a poté za doprovodu velkého orchestru ZUŠ Chválenická
celou akci uzavřely svým pochodem plzeňské mažoretky
Maršálky.
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Slavnostní pojmenování nové ulice
V rámci vzpomínkového a pietního aktu, věnovaného obětem světových válek, který proběhl v sobotu 23.4.2016 na Křimickém náměstí, byl slavnostně odhalen název nové křimické
ulice.
Na tomto aktu bylo vzpomínáno nejen na naše spoluobčany
a křimické rodáky, kteří položili své životy v první a druhé světové válce, ale také na posádky dvou amerických létajících pevností 8. letecké armády, které se 25. dubna 1945 zřítily se svými letadly na území Křimic. Konkrétně bylo vzpomenuto posádky letadla Boeing B-17G č.4483447 velitele poručíka Warrena MAUGERA , který se zřítil na pole mezi Skvrňany a Křimicemi a posádky letadla Boeing B-17G č.4338272 velitele poručíka Claira EVANSE, který dopadl na pole mezi Skvrňany a
Vejprnicemi v lokalitě zvané Na Brůdku.
Právě na počest poručíka EVANSE byl na závěr pietního aktu slavnostně odhalen název nové ulice, která ponese jeho jméno. Název ulice společně odhalili starosta Městského obvodu Plzeň 5 – Křimice pan Vít Mojžíš a vojenský a letecký přidělenec USA v ČR plukovník Mark Wootan.
Tato ulice se nachází v lokalitě Na Brůdku nedaleko pádu Evansova letadla a tak opět o něco více naplníme heslo
„NEZAPOMENEME“, které naši předci v roce 1945 vyryli na počest padlých letců do nalezené části trupu jeho letadla.

Slavnostní otevření kamenného labyrintu
V sobotu 23.4.2016 byl za nepříznivého počasí
v zámeckém parku v Křimicích slavnostně otevřen Labyrint pro chůzi naboso.
Labyrint odhalila sama autorka Kristýna Kužvartová za
přítomnosti pana Jaroslava Lobkowicze a starosty našeho
městského obvodu pana Víta Mojžíše.
Autorka poděkovala panu Lobkowiczovi za možnost
vytvoření labyrintu v zámeckém parku a panu Mojžíšovi za
podporu městského obvodu. Poté všem přítomným vysvětlila, jak a z jakých materiálů labyrint vznikal a jeho hlavní
poslání.
Chůze naboso v labyrintu má stimulovat akupresurní a
reflexní body na chodidlech a pomáhat tak nejen
k lepšímu prokrvení těla, ale i ke zlepšení duševní nálady.
I přes nepříznivé chladné a studené počasí si spousta
přítomných zula své boty a na místě chůzi naboso si
v labyrintu vyzkoušela.
Věříme, že při lepším počasí si mnoho návštěvníků zámeckého parku tento labyrint vyzkouší na svá vlastní bosá
chodidla.

KŘIMICE.INFO

Letní KINO Křimice
Letos jsme se opět po roce mohli setkat na filmových
představeních letního KINA Křimice. Připravili jsme filmy
různých žánrů, filmy nové, premiérové, ale především pro
pobavení a dobrou náladu. V jednom případě nás bohužel
zklamalo počasí, ale to se snad ještě podaří napravit. Doufám, že bude vhodný termín na nepromítnutý film Celebrity s.r.o. Zatím nejúspěšnějším letošním filmem byla premiérovka tohoto roku: „Jak básníci čekají na zázrak“.
Také letos jsme připravili anketu pro výběr filmů na přání, letos poprvé jste mohli hlasovat i na www stránkách
úřadu MO5 Křimice. Počty hlasů si můžete přečíst níže.
Rád bych Vás i na tomto místě ještě jednou pozval na
zbývající představení na konci prázdnin a také poděkoval
všem, kteří letní kino pomáhají připravovat.
Výsledky Vašeho výběru Filmu na přání:
Kino www Celkem
Film č. 1 : Šílený Max
83
18
101
Film č. 2 : Ztraceni v Mnichově 39
56
95
Film č. 3 : Rodinný film
139
20
159
Film č. 4 : Wilsonov
93
110
203
Film č. 5 : Krásno
86
15
101
Václav Seifert
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Stavění máje a rej čarodějnic
V sobotu 30. dubna 2016 se ve sportovně-relaxačním areálu U Mže konalo tradiční stavění máje.
Akci jako každý rok pořádali křimičtí rybáři místními štamgasty restaurace U Mže za přispění Městského obvodu Plzeň
5 – Křimice.
Letošní májka byla obzvláště pěkně vysoká – celkem 21 metrů a stavěla se tradičně za pomoci 4 lan, 2 žebříků a množství lidské síly. Díky velikosti této májky musela být dokonce na Zámecké ulici na chvíli pozastavena doprava.
Po postavení máje byl moderátorem akce panem Zdeňkem Fleišmanem zorganizován rej čarodějnic a přítomná porota
vyhodnotila tři nejlepší masky. Nejlepší masky dostaly od organizátorů cenu v podobě balíčku sladkostí. Samozřejmě
se nezapomnělo ani na ostatní a každé dítě v masce obdrželo drobnou sladkost.
Poté všem přítomným dětem pan zastupitel Václav Suda věnoval barevné křídy, kterými mohly pomalovat příjezdovou
cestu. Po chvíli se již na cestě začaly objevovat krásné obrázky.
U postavené májky byla připravena vatra, kterou v 17:00 hodin společně zapálili pánové Miloslav Vykoupil, Josef Vild
za MO ČRS Křimice a pan starosta MO Plzeň 5 – Křimice Vít Mojžíš.
Na zapálené vatře si přítomní mohli opéci špekáčky, které dostali zdarma od zastupitelek městského obvodu paní Marcely Wagnerové, Aleny Vítovcové a pracovníků křimického úřadu. Zájemci si mohli nabídnout i křimické kysané zelí,
které věnoval pan místostarosta Vladimír Lobkowicz.
Ke zpestření od 17:00 hodin zahrál pan Stanislav Kupka k tanci i poslechu známé české i zahraniční písničky.

Dětský den v zámeckém parku a Den sousedů
V sobotu 28. května se tradičně konal v zámeckém parku Dětský den pořádaný naším městským obvodem v rámci akce Křimické kulturní léto.
Při zápisu byly dětem vydány hrací kartičky a při splnění jednotlivých úkolů
na osmi stanovištích jim byla potvrzena. Úkoly na jednotlivých stanovištích zajistili křimické spolky: sokolové, hasiči, tělovýchovný klub, klub seniorů, kynologové, šipkaři a zaměstnanci Úřadu městského obvodu. Po vyplnění všech políček hrací karty a odevzdání dostalo každé dítě sladkou odměnu. V průběhu
odpoledne byl doprovodný program pro děti i dospělé, vystoupení žonglérů nebo rodeo na elektrickém býkovi. Pro zájemce se také nabízela možnost vyrobit
si „placku“ ve stánku Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček.
Následoval muzikál „Starci na chmelu“, který bohužel narušila dešťová přeháňka.
Na samotný závěr této povedené akce křimičtí a policejní kynologové předvedli se svými psími parťáky něco ze svého
umění. Mohli jste například vidět zadržení pachatele s pomocí psa, poslušnost nebo střežení psem.
Akce se i přes dešťovou přeháňku velmi vydařila, čemuž nasvědčuje i hojná účast dětí a rodičů.
Na dětské odpoledne v zámeckém parku navázala sousedská večeře, která je
tradiční součástí celoevropské akce Evropský den sousedů. I přes nepříznivé
počasí tvořené častými přeháňkami a bouřkou přišlo kolem 40 křimických sousedů. Každý přinesl na ochutnání ke společnému posezení nějaké chuťovky,
drobné občerstvení zajistil i náš městský obvod a pojízdné občerstvení pana
Šedivce.
O zábavu přítomných se postaral
elektrický býk, kterého si mohl každý zdarma vyzkoušet a také opilecké brýle, ve kterých zájemci procházeli slalom. Každý kdo prošel
slalom, či se alespoň chvíli udržel na elektrickém býkovi, obdržel od pana starosty Mojžíše plechovku plzeňského piva. K posezení a poslechu zahrála folková kapela Flaxa a po setmění celou akci zakončila „Ohňová šou“. Škoda jen, že
odpolední bouřka a dešťové přeháňky odradily některé občany, přesto se domníváme, že celá akce se vydařila.
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Den seniorů, veteráni a prohlídky zámku
V Křimicích 25.6. začal 7.ročníkem Den seniorů v 09,00
hod. v areálu rest. U Mže turnajem v minigolfu a v ruských
kuželkách. Moderátor a organizátor akce p. Zdeněk Fleišman
přivítal náměstkyni primátora pí. Evu Herinkovou, která zaštítila tento den. Starosta obvodu p. Vít Mojžíš byl přítomen
jak na zahájení turnaje, tak na celém odpoledním programu,
kde přivítal místostarostu Domažlic pana Antoše. Dopoledních soutěží se zúčastnili křimičtí senioři, senioři
z Domažlic (taneční skupina Hanka) a dva zástupci klubu seniorů ze spřáteleného německého Schwarzhofenu. Vítězem
soutěže se staly křimické seniorky, první místo pí Ludmila
Vavříková se 35 body, na druhém místě pí Irena Lišková a na
děleném třetím místě se stejným počtem bodu pí Miloslava
Mašlová a pí Zdenka Melicharová. Medaile a věcné ceny –
čokolády předala předsedkyně klubu seniorů pí Eliška Hladíková. Spřátelené kluby obdržely diplom za účast.
Odpolední program od 14,00 hod. pokračoval pestrou zábavou v zámeckém parku. Na úvod vystoupilo dětské zpěvácké
těleso z 15. ZŠ „Sluníčka“, které pod vedením pí. učitelky zazpívalo několik skladeb. Všechny děti byly odměněny potleskem
přítomných diváků a sladkostmi od organizátorů odpoledne.
Mezi další účinkující patřily hudební soubor MLS, skupina country tanečníků z klatovského klubu, taneční soubor Hanka, překvapením odpoledne bylo vystoupení skupiny tanečnic provozující břišní tance a na závěr programu vystoupila dechová kapela
„Amátovka“ pod vedením Josefa Konstantinoviče, kde hostem
na trubku byl křimický občan p. Jan Jamrich.
Během odpoledne si mohli návštěvníci prohlédnout v parku
přes sedm desítek vystavených veteránů – aut i motocyklů.
Zájemci si také mohli prohlédnout otevřené místnosti zámku a
zámeckou věž. Prohlídky byly bez front a bez průvodce, pouze s
písemným manuálem. Proto zámek mohl pojmout více návštěvníků.
V průběhu celého odpoledne bylo otevřeno občerstvení p. Šedivce, který měl pro zájemce tradiční pochutiny, klobásky,
smažené těstoviny a studené nápoje. Večerní plánované promítání filmu Celebrity s.r.o. bylo pro nepřízeň počasí zrušeno.

Výlet do Bechyně
V sobotu 18.6.2016 pořádal ÚMO 5 – Křimice a kulturní komise výlet vlakem do
Bechyně. Vyjížděli jsme v 6:02 h rychlíkem z Plzně do Ražic. Projížděli jsme krajinou a zastavovali na malebných nádražích, která obsluhovali výpravčí
v uniformách.
V Táboře byl druhý přestup do „lokálky“, kterou táhla lokomotiva E422, zvaná
Bobinka vyrobená v závodech V.I.Lenina (Škoda) Plzeň.
Do Bechyně jsme přijeli v 9:55 h, následovala prohlídka zámku a kláštera. Obě
památky jsou od roku 1998 s určitými omezeními otevřené veřejnosti a provozuje je
akciová společnost města Bechyně. Následoval krátký odpočinek spojený s obědem
v restauraci Protivínka. Posilněni jsme odjížděli do Tábora. Cestou jsme měli možnost si prohlídnout a vyfotit křižíkovu elektrickou mašinu, zvanou Elinka.
V Táboře byla plánovaná prohlídka místního podzemí, kterou absolvovali někteří z účastníků výletu. Další využili volnou prohlídku města s posezením u kávy. Domů jsme odjížděli v 17:08h, bohatší o zajímavé zážitky.Na konečnou v Křimicích
jsme dojeli ve 20:29 h. Celý výlet jsme
dodržovali heslo „Následujte zelí“. Paní
Vítovcová (jedna z organizátorek) náš
znak „nesla“ celou cestu na svém batůžku.
Výlet byl zdařilý, počasí slunečné. Děkujeme všem za jejich dobrou náladu.
Alena Vítovcová a Marcela Wagnerová
KŘIMICE.INFO
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Sousedské komentované procházky
V neděli 29. května od 10. hodin poprvé v Křimicích proběhla v rámci Evropského dne sousedů takzvaná „Sousedská
komentovaná procházka“ s názvem "Nejen o zelí a zámku". Tyto vycházky pořádá spolek Skryté město a mělo by se provádět a vyprávět o místech, která nejsou tolik známá. Průvodce po Křimicích nebyl nikdo jiný než křimický moderátor, člen
a zakladatel mnohých křimických spolků, člen Krajské rady seniorů, zastupitel MO5 Křimice a pamětník pan Zdeněk
Fleišman starší. Na tuto první akci přijelo 26 lidí a mezi nimi bylo i mnoho mimoplzeňských. Začátek byl samozřejmě
před zámkem, prošlo se parkem, kolem obou náměstí, kolem zelárny a sokolovny. Zpět se šlo podél řeky, minula se nejužší
ulička Tlumená a skončilo se u Záhorského jezu v podzámčí.
Po skončení procházky se ještě dlouho sedělo před rybářskou restaurací U Mže, kde se návštěvníci dozvěděli ještě mnoho zajímavého.

Stáří, posečkej ještě chvíli...
Dovolte, abych Vás - po delší době - zase informovala o
činnosti našeho Klubu seniorů. Kromě obvyklých akcí, jako
jsou pravidelná společná posezení, vycházky do okolí a samozřejmě minigolf,
se nám v poslední době podařilo
uskutečnit pár
mimořádných a úspěšných akcí.
Ve středu 6. dubna jsme se zúčastnili ve středisku Totem
prezentace našeho městského obvodu Plzeň 5 - Křimice.
Úvodí slovo o Křimicích pronesl starosta pan Vít Mojžíš.
Místostarosta pan Vladimír Lobkowicz pak vyprávěl o historii rodu Lobkowiczů. Program byl zpestřen videoprojekcí
a fotografiemi Křimic. Přítomni se živě zajímali o historii
i současnost Křimic. My jsme předvedli naší divadelní
scénku a ukázky prací kroužku dovedných rukou. Prezentace se líbila.
V sobotu 14. května jsme se již tradičně zúčastnili akce,
kterou pořádá odbor sociálních služeb Magistrátu města
Plzně. Pod názvem Senioři baví seniory probíhá celodenní
akce v Měšťanské Besedě v Plzni. Letošního ročníku se zúčastnilo 24 skupin či jednotlivců. Naše vystoupení – divadelní scénka „Máňo, tady píšou … „ byla hodnocena velmi
kladně a podle odezvy patřila mezi ty nejlepší.
V sobotu 21. května se naše tříčlenné družstvo ve složení
Karel Hauer, Miloslava Hauerová a Zdeňka Melicharová
zúčastnilo prvního ročníku sportovních her seniorů
v Plzeňském kraji. Celkem soutěžilo 9 družstev, Křimice
obsadily čestné 4. místo. Obě naše ženy obsadily druhá a
třetí místa v jednotlivých disciplinách. Jmenovci pan Hauer
a paní Hauerová se díky svému celkovému umístění zúčastnili celostátního kola, které se konalo v červenci v Praze.
Eliška Hladíková
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Neckyáda 2016
V sobotu
20. července
2016 se v
rámci
Křimického kulturního léta
uskutečnil již
XVI. ročník
křimické neckyády. Do letošního ročníku se na start přihlásilo 11 plavidel.
Start byl tradičně ve 14,00 hod. u jezu v
Malesicích a cíl byl pod křimickým mostem. Soutěž se nejela na čas, ale na pohodu.
Tak měli diváci, kterých díky krásnému letnímu počasí bylo letos hodně přes 400, čas
hodnotit kterému plavidlu v diváckém hodnocení dají hlas.
Celé „procesí“ vedl sám velký vládce moří Perun, jehož plavidlo táhl párek delfínů. Následovala záchranná jednotka hasičská, kterou úspěšně stíhal plážový
bar. Dále následovalo plavidlo trosečníka – asi Robinson.
Úspěšně se zapojil i čert s Káčou, sultán s Angelikou, Kevin
sám doma na Mži a pokémoni. Úžasná byla stonožka a nepřehlédnutelné bylo plavidlo Tour de Franc, které muselo

před křimickým mostem
„smeknout“ – položit Eiffelovu věž.
Po sečtení hlasů na třetím místě se umístila
“Stonožka” – tvůrce plavidla byl p. Lukáš Čečil, na
druhém místě se ztrátou
pouhých 3 hlasů na první
místo se umístila “Tatra”
křimických hasičů a první

místo již po čtvrté obhájili malesičtí, tentokráte s názvem
plavidla “Tour de Mže”.
Všechny osádky plavidel od organizátorů obdržely věcné
ceny a diplomy z rukou předsedy organizace MO ČRS Křimice pana Vykoupila a hlavního organizátora pana Šteinera, nejlepší tři navíc ještě obdrželi plakety.
Po vyhodnocení
plavidel následovala tradičně zábava. O hudební produkci se postaralo
hudební
duo
“Kyseliny”, o hladové návštěvníky
kuchaři z restaurace Hooters a o
žiznivé hosty – velká příznivkyně křimické
neckyády
paní Chocholová s
pomocníky.

Účast hasičů na akci „Staň se dobrovolným hasičem“
V pátek 27.5. dopoledne se naše jednotka hasičů z Křimic zúčastnila akce “Den s dobrovolnými hasiči”, která proběhla
v areálu Škoda sport parku v Doudlevcích. Tento projekt patří do celoroční propagační akce “Staň se dobrovolným hasičem”, na kterém se podílí Magistrát města Plzně se zástupci Sborů dobrovolných hasičů v Plzni.
Cílem tohoto projektu je získat do řad jednotek hasičů nové členy.
Konkrétně tato páteční akce byla zaměřena na studenty středních škol v
Plzni, pro které byly připraveny ukázky hašení, záchrany osob z výšky a
samozřejmě byla ke shlédnutí i naše nejmodernější technika.
Celkem se tohoto dne zúčastnilo devět středních škol, které zároveň
sestavily 22 soutěžních týmů, aby si vyzkoušeli štafetu s prvky požárního
sportu a štafetu jednotlivců.
Vzhledem k příznivému počasí a účasti 170ti soutěžících a desítek
fandících studentů se akce vydařila.
Pokud by měl někdo zájem o více informací ohledně toho jak se stát
členem hasičské jednotky v našem sboru v Křimicích, tak nás může kontaktovat e-mailem na sdhkrimice@centrum.cz.
Luboš Vavřík, místostarosta SDH Křimice
KŘIMICE.INFO
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Křimický společenský ples
V sobotu 26. 3. se konal již 8. Společenský ples v místní sokolovně. Pořadatelem byl tradičně Městský obvod
Plzeň 5 – Křimice. K tanci a poslechu hrál taneční orchestr EPIGON. Vstupenky na tento ples byly v předprodeji v
kanceláři ÚMO, všechny byly číslované a zároveň slosovatelné.
Úvod a moderování plesu měl na starosti zastupitel obvodu pan Zdeněk Fleišman, který přivítal všechny přítomné
včetně starostů z okolních obvodů a obcí. Po zahájení vystoupily plzeňské mažoretky „Maršálky“ se svým programem.
Okolo desáté hodiny večerní svým netradičním představením na téma „Labutí jezero“ zpestřila ples skupina
„Užovky“.
V průběhu večera si po vyzvání od moderátora mohli výherci vyzdvihnout ceny, které byly stanoveny. Deset hlavních cen bylo losováno a tak každý návštěvník letošního plesu si kromě dobré nálady odnesl i nějakou tu výhru.
Před půlnocí vyhlásil starosta obvodu pan Vít Mojžíš výsledky soutěže „O nejlepší nakládané zelí“.
První místo získala paní Milena Mašlová, druhé místo pan Vladimír Lobkowicz se svým sáčkovým zelím a na třetím místě se umístil pan Petr Bláha z Kozolup. Vítězové obdrželi věcné ceny a paní Mašlová putovní pohár.

Divadlo na zámku
Zámecký park v Křimicích opět hostil tradiční festival
Divadlo na zámku pořádaný Divadelním spolkem Jezírko.
Šestnáctý ročník akce začal 1.6. 2016. Prostranství zámeckého parku se dočasně změnilo na palác egyptského faraona Achnatona. Herci tu totiž předvedli Město Slunce od Lucie Sýkorové. Dále na programu byli inscenace Krysař od
Jakuba Kolára, komedie Carla Goldoniho Sluha dvou pánů
a Shakespearovo dílo Večer tříkrálový.

Křimický Rock fest
V pátek 8. července se konal v rámci Křimického kulturního léta v areálu U Mže „ROCK FEST“ Křimice- koncert
rockové kapely REPLAY.
Předskokani této kapely byly dívčí rockové kapely „Fresh
Fools“, a „Dívky rocku“.
V restauraci byly pro žíznivé připraveny alko i nealko
nápoje a pro hladové byla otevřena kuchyně s nabídkou
jídel a rybáři prodávali uzené ryby. ----ol- ,,,,,,-§--ert.fr.h.hfb- -v-c

STRÁNKA

12

Z naší kroniky - od historie po současnost

Osídlení
K trvalému osídlení zde dochází v 10. století a dle legendy pochází i
jméno podle rodu zakladatele, Crima, Kříma, Křimice ves lidí Křímových. Předpokládá se, že osidlováním Slovanů vznikalo obydlí okolo řeky Mže a na místě nynějšího zámku byla postavena tvrz nejprve dřevěná
a později kamenná, která byla zbořena až při pozdější přestavbě zámku.
Její základy jsou zachovány ve sklepích dodnes. Můžeme se domnívat, že kolem tvrze byl vodní příkop, přes který vedl krytý dřevěný most.
Kamenná tvrz byla průjezdná ve stejném směru, jako je nynější průchod

První záznamy o Křimicích podložené písemně
Roku 1251 usadil se v Křimicích syn Odřicha ze Žinkova z r. Drslaviců jménem Půta. Byl županem (hejtmanem)
plzeňským (plzeňská župa) a vystavěl hrad Potštejn v lese nad nynějším žinkovským zámkem. Další zpráva je až z r.
1385, kdy měl Křimice v držení plzeňský měšťan Pertold Nysl. Ves a tvrz Křimice jeho rodu patřila do roku 1448, kdy ji
vdova Kuna z Křimic odkázala plzeňskému měšťanu Václavu Točníkovi. Točníkové zbohatli a byli povýšeni do vladyckého stavu, ale o křimickou tvrz příliš nepečovali. R. 1548 se uvádí, že tvrz je zpustlá, pavlače shnilé, zdi zborcené. Byla
sice opravena, ale o sto let později byla odhadnuta jen na 1500 kop grošů míšeňských )r. 1657) a k její opravě bylo zapotřebí nemálo peněz. R. 1621 po smrti bezdětného Purkarta Točníka zdědil panství křimické Jan Jindřich Strojetický ze
Strojetic. Ani on neměl potomky a tak odkázal r. 1646 křimický majetek Sezimovi z Vrtby. Tvrz Křimice se dočkala přestavby až r. 1732. Umění milovný František Václav Vrtba dal starou tvrz přestavět na pěkný barokní zámek s věží uprostřed. Autorem stavby byl pravděpodobně významný barokní stavitel F. M. Kaňka. Na výzdobě zámku a kaple se podílel
přední sochař českého baroka plzeňský rodák Lazar Widman. Od něho pocházejí sochy a vázy na zámecké zdi. Také socha sv. Jiří na zámeckém nádvoří a socha Pieta na Zámeckém náměstí. Z padesátých let 17. Století jsou známy první údaje o obyvatelstvu. Podle soupisu z r. 1651 žilo v Křimicích mimo dětí do 10 let celkem 150 lidí (s dětmi asi 180 – 190). Vrchnost v zámku nebydlela,
byl tam jen správce, úředník, obrační písař, klíčnice a vrátný
s manželkou. V panském dvoře žilo 11 lidí: šafář, tři pacholci, dva pohůnci, kravař, šafářka, dvě děvečky a manželka kravaře. V ovčíně byl
ovčácký mistr, čtyři knechti, dva pacholci, manželky některých a jedna děvečka.
V r. 1654 podle údajů v berní rule tu bylo 24 osazených usedlostí
(22 selských a 2 zahradníci), 8 usedlostí bylo pustých. V r. 1713 už
byly všechny usedlosti obsazeny lidmi. Statků bylo 31 a chalupnických živností včetně hospody, ovčína a zahradníků. Žili zde i řemeslníci, hrnčíř, mlynář, šenkýř, tesař, dva zedníci, sládek, kovář, bednář,
truhlář, kolář a řezník.
(Podle záznamů archiváře města Plzně Miloslava Bělohlávka – vydáno r. 1997)
Kronikáři Marie Fáková a Pavel Novotný

Sport a volný čas

Dětský den ZŠ
1. 6. 2016 slavili žáci OP Křimice
MDD na hřišti a v tělocvičně TJ Sokol – Křimice. Plnili nejrůznější
sportovní disciplíny. Za získané
„penízky“ si mohli nakoupit sladkosti
a drobnosti v „pouťovém obchůdku“.
Počasí všem přálo a celé dopoledne se vydařilo.

KŘIMICE.INFO

Badmintonový turnaj v Křimicích
Pravidelný turnaj v badmintonu ve čtyřhrách byl sehrán v sobotu 11.6. v křimické sokolovně. Osm dvojic bylo rozděleno do dvou skupin, kde se hrálo každý s každým. Po té se hrálo vyřazovacím způsobem, kde se vyselektovali hráči do skupin
útěchy a finálové play-off. Z vyřazených si nejlépe vedla dvojice Kříž-Werner, vydobyla si cenu útěchy a 5.místo. Velké boje nastaly o 3.příčku, když favorit a vítěz
základní skupiny B Slavotínek-Egermaier porazil dvojici Petr Hofman-Michal
Uhel. Do velkého finále očekávaně postoupil obhájce loňského titulu Josef
Kovačič ml, ale poprvé bez zraněného
otce, který je před operací ramene. Zaskakoval ho Milan Jedlička a to velmi
dobře. Doslova převálcovali dvojici
Martin Šůcha-Miloš Pokorný 2:0 (11:5,
11:4). Z rukou starosty Sokola Víta Mojžíše převzali zlaté medaile, diplomy,
poháry, lahve šampusu a zároveň získali putovní pohár starosty obce Křimice.

ČÍSLO

SRPEN

II+III

2016

STRÁNKA

13

Sport a volný čas

Úlet Křimice - šipkařský klub
Šipková sezóna 2015/2016 skončila. Zbývají dohrát republiková finále atd. ale pro ligové týmy je konečná. Nezbývá než bilancovat. Křimický
Úlet za podpory obce a sponzorů velmi dobře reprezentoval a po celou
sezónu předváděl stabilní výkony, za které se nemusel stydět. Bez problémů se probojoval do skupiny hrající o titul, když v základní části soutěže nasbíral pěkných 27 bodů a o 11 bodů za sebou nechal týmy hrající
o sestup. O tyto body se zasloužili bez výhrady všichni členové týmu.
Nicméně je třeba vyzdvihnout výkony Aloise Hiršla, který uzavíral top
pět hodnocení hráčů a Jaromíra Belšána, který se prosadil do top 10.
Velkou část zisku bodů mají na "svědomí" také Zdeněk Fleišman ml. a
Petr Janouškovec.
Postupem do elitní skupiny soutěže se tým dostává do konfrontace
opravdu s nejlepšími a to společně s absencí Hiršla přináší kolísavost
výkonů a i horší výsledky. Do týmu je naplno zapojený ne zcela zdravý Rada a i přes jeho překvapivě velmi dobrou hru se
nedaří bodovat. Křimičtí tak v nadstavbě získávají slušných 10 bodů když dvakrát poráží lužanské komáry, jednou oberou
o body West Dobřany a bod za prodloužení s Darts Club Holoubkovem "A". Konečné páté místo v soutěži je posunem o
dvě příčky oproti loňské sezóně a tedy i zlepšení. Nicméně já osobně mám dojem, že medaile byla více než v dohlednu. I
proto agenti zapojili svoje síly a snažili se pro příští sezónu tým vhodně doplnit, aby i při výpadku klíčových hráčů byl celek kompaktní a podařil se vskutku famózní úlovek."" Nebudu zde zveřejňovat částku, kterou jsme museli mezi sebou vybrat"" abychom tohoto giganta dostali do svých řad, ale věřte, že se bude v Křimicích příští rok na co koukat. Společně s
příslibem ženského týmu se máme na co těšit.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení obce za podporu tohoto menšinového sportu a sponzorům za přízeň. Věřím, že
propagací jejich log na našich dresech a naším slušným vystupováním reprezentujeme i je. Bez nadsázky patří obrovský
dík i personálu křimické sokolovny, jenž vždy ochotně vyjde vstříc našim požadavkům a nezřídka přidávají i něco navíc.
Šipky v Křimicích mají bezesporu svoje místo a věřme, že Úleťáci ještě neřekli poslední slovo.

Letečtí modeláři
v Křimicích ?
V rámci využití volného času našich dětí a mládeže je i
možnost založení letecko-modelářského klubu v Křimicích. V této souvislosti provádíme průzkum zájmu o tuto
činnost a počet případných zájemců. Členy se mohou stát
kluci i děvčata od 10 let, naučí se práci se dřevem, balsou
a dalšími materiály pro letecké modely, dále pečlivosti a
přesnosti. Po zvládnutí teorie a zalétání svých modelů se
budou moci zúčastňovat i modelářských soutěží. Prakticky si projdou stavbu letadel od nejmenších a nejjednodušších házedel až po větší a složitější modely. Dle jejich
dalšího zájmu bude možnost se věnovat i jiným kategoriím leteckého modelářství. Některé ukázky modelů budou
ke shlédnutí i na Velkém sportovním dnu 10.9.2016 v
Sokolovně a dle počasí i případně předvedeny.
Pro další dotazy a informace pište na e-mail redakce
zpravodaje: krimice.info@seznam.cz
nebo volejte na tel. č.: 732 927 300 p. Klik

MŠ na sportovních hrách
Největší sportovní akci určenou pro plzeňské mateřské
školy si dnes užily děti na Atletickém stadionu města Plzně.
Malí sportovci z 16 mateřinek zažili atmosféru velkých soutěží, síly změřili ve čtyřech individuálních disciplínách a jedné
týmové soutěži. Absolutním vítězem se stala 91. mateřská
škola, druhé místo vybojovala 90. a třetí 54. mateřská škola.
Organizátoři soutěže, tedy Nadace sportující mládeže a město
Plzeň, udělili také individuální a jednu speciální cenu.
Nesoutěžním dětem posloužily relaxační a občerstvovací
zóny, tribunu stadionu využily školky pro svá zázemí. Sportovní hry mateřských škol navázaly na projekt, jenž zjišťoval
pohybové dovednosti předškoláků s názvem Pohyb 1P, do něhož se zapojila řada plzeňských školek.
V každé ze čtyř individuálních disciplín bojovaly děti
s obrovským nasazením, stanoviště byla připravena pro hod
do dálky, člunkový běh, skok z místa odrazem snožmo nebo
přeskakování a podlézání překážek. Týmovou disciplínou pro
šestičlenná družstva byla běžecká štafeta. Všechny děti, tedy
i nesoutěžící, mohly prověřit svou zdatnost při běhu na 400
metrů. Středeční dopoledne strávily děti i v relax zóně, kde si
mohly zatancovat nebo se nechat namalovat karikaturistou.
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Seniorské hry v Praze za účasti křimického soutěžícího
Osmičlenné družstvo složené ze seniorů Plzeňského kraje zvítězilo na Seniorských hrách v Praze.
Ve speciálním desetiboji, který obsahoval atletické disciplíny i
nejrůznější zájmové aktivity, zvítězil plzeňský tým v konkurenci 22
českých a dvou slovenských družstev.
Členové plzeňského týmu získali celkem 13 medailí a dva putovní
poháry (za první místo mezi družstvy ČR a za první místo
v mezinárodní soutěži).
Nás velice těší, že členem tohoto vítězného družstva byl i křimický občan Karel Hauer, který získal 2 zlaté medaile za hod granátem
a běh s kolečkem na 100 metrů. Ke zlatým medailím ještě přidal i 2
bronzové za golf a běh s raketou.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci Křimic!

První ročník křimického běhu
V sobotu 16.4.2016 uspořádal Sokol Křimice ve spolupráci s
MO Plzeň 5 – Křimice závod v běhu s názvem „Křimická osma a
dvojka“.
Byly připraveny 2 trasy, pro děti v délce 2 km a pro dospělé v
délce 8 km. Pro ty nejmenší děti byla trasa okolo hřiště. Registrace závodníků proběhla mezi 09:00 a 09:45 h. Hromadný
start všech závodníků byl v 10,00 hod. Závod odstartoval starosta Sokola Křimice a zároveň starosta MO Plzeň 5 – Křimice pan
Vít Mojžíš.
Již po deseti minutách od startu přibíhali do cíle nejlepší závodníci – děti, vítěz Aleš Hofrajtr dosáhl času 10:11. Dospělým
jejich 8 km trať trvala cca o 20 minut déle. První v cíli – pan
Václav Podlena dosáhl času 32:09, následován první závodnicí
mezi ženami slečnou Teodorou Svejkovskou s časem 32:36.
A nejen vítěze vítali diváci a příznivci sportu. Každý, kdo doběhl, sklidil bouřlivé ovace a potlesk. Po doběhnutí všech byly
vyhlášeny výsledky moderátorem akce panem Zdeňkem Fleišmanem a panem Vítem Mojžíšem. Nejlepší tři závodníci v každé
kategorii obdrželi diplom s drobnou cenou a absolutní vítězové
mezi muži a ženami navíc upomínku na tento závod.
První ročník tohoto běhu se nejen díky počasí vydařil a je tak
na organizátorech, aby připravili ročník druhý.

Sportovní aktivity TJ SOKOL Křimice
Tělocvičná jednota SOKOL Křimice oddíl všestrannosti připravil pro nadcházející sezónu opět možnost se zapojit do
cvičení v různých kategoriích. Přivítáme
maminky i tatínky s nejmenšími dětmi,
předškoláčky i žactvo pro aktivní využití
volného času. Všechny aktivity našeho oddílu jsou uvedeny v přehledu.
Pro případné dotazy a další informace
pište na e-mail:
ludmila.smidlova@seznam.cz
nebo volejte na tel. č.: 728462727

KŘIMICE.INFO
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Dětské rybářské závody
V sobotu 28. května uspořádali členové rybářského svazu
Křimice pro děti závody v chytání ryb. Tyto závody jsou tradičně pořádány každým rokem přede Dnem dětí.
Začátek závodu byl stanoven na 8. hodinu, ale předtím se
museli všichni soutěžící zaregistrovat. Letos se přihlásilo 31
soutěžících, kteří chytali dvoukolově s přestávkou na občerstvení.
Po sečtení délek nachytaných ryb a vyhodnocení výsledků
byly všechny děti odměněny dárkem s rybářskou tématikou a
sladkostí. Děti si své ceny vybíraly dle svého uvážení (případně
s pomocí tatínků).
Nejlepšího výsledku dosáhly tyto děti:
1. místo Amálka Jurčová s výsledkem v součtu délky ryb
205 cm a obhájila tak své loňské vítězství.
2. místo Vojta Svoboda s výsledkem 183 cm.
3. místo Zbyněk Milý s výsledkem 120 cm.
Pro vítězku byl připraven putovní pohár, který vítězce předal vedoucí křimického rybářského kroužku pan Josef Volena.
Občerstvení pro děti zajistili místní rybáři s dotací od MO Plzeň 5 – Křimice.

Fotbalová sezona 2015/2016 Muži 1. A třída
1. TJ Baník Stříbro
2. SKP OKULA NÝRSKO
3. SK Horní Bříza
4. FK Nepomuk
5. FK Horažďovice
6. TJ Košutka Plzeň
7. T.J Sokol Křimice
8. TJ Sokol Pačejov
9. TJ Sokol Kralovice
10. TJ Žichovice
11. TJ Slavoj Žihle
12. TJ Sokol Mochtín
13. SK Kdyně 1920
14. TJ Sokol Raková
15. TJ Sokol Plzeň - Černice
16. TJ Chodský Újezd

69
66
58
55
52
48
46
44
44
43
43
38
34
28
27
25

Fotbalisté T.J. Sokol Křimice hrající 1.A třídu v sezoně 2015/2016 skončili na 7. příčce. Na začátku sezony by se zdálo
toto umístění uspokojivé. Ale po výborném začátku, kde naši borci přezimovali na druhé postupové příčce, to bylo zklamání. Na jaře vyhráli pouze tři zápasy a tak nebylo divu, že se vedení fotbalového oddílu rozloučilo s trenérem Kamilem Bártou, kterého nahradil Roman Vyleta ( bývalý hráč Viktorie Plzeň a trenér divizové Jiskry Domažlice a Senco Doubravky).
Mezi našimi nejlepšími střelci v 1.A třídě byli Martin Klement (9.místo), Gusta Adam (15) a Josef Kovačič (27). Náš tým
posílí hráč 30.kola Jan Dytrt z Pačejova a Václav Bezdička z Vochova.
Tým „B“ hrající III.třídu skončil v sezoně 2015/2016 též na 7.místě a z důvodu nedostatku hráčů se tento tým rozpadl a
nenastoupí do další sezony.
Nejmladší fotbalová přípravka pod vedením trenérů Zapoměl-Gren v letošní sezoně sklízela samé úspěchy jak
v celoročních soutěžích, tak i turnajích. Foto z turnaje ve Vochově, kde naše fotbalová naděje zvítězila.

Rozpis zápasů Muži 1. A třída - podzim 2016
20. 8. 2016
10. 9. 2016
24. 9. 2016
8. 10. 2016
22. 10. 2016
5. 11. 2016
19. 11. 2016

17.00
17.00
16.30
16.00
15.30
14.00
13.30

Sokol Křimice
Sokol Křimice
Sokol Křimice
Sokol Křimice
Sokol Křimice
Sokol Křimice
Sokol Křimice

-

Sokol Mochtín
Slavoj Žihle
Košutka Plzeň
SK Horní Bříza
FK Nepomuk
Město Touškov
FK Horažďovice
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Zahájení nové sezóny
Famózně zahájili novou sezónu křimičtí fotbalisté. První zápas
sehráli na hřišti nováčka soutěže TJ Tlučná.
Naši sokolové posílili sestavu o tři nové hráče Tyra, Bezdičku a
Dytrta. Na trávníku se objevil po dlouhé odmlce i uzdravený Pepík Volena, který mimochodem završil v 74.minutě křimickou
kanonádu osmým gólem. Hattrick zaznamenal Venca Kuneš, po
dvou gólech se přidali Bezdička a Kovačič.
Po vyrovnané půli (2:3) Sokol Křimice přestřílel soupeře na konečných 2:8 !
KŘIMICE.INFO
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Plánované akce Křimických spolků a organizací

Akce na 2. pololetí 2016
26. 8. 21.00 ÚMO :
26. 8. 21.00 ÚMO :
27. 8. 21.00 ÚMO :
28. 8. 21.00 ÚMO :
2. 9. 21.00 ÚMO :
3. 9. 14.00 ÚMO :
3. 9. 21.00 ÚMO :
10. 9. 9.00 Sokol :
10. 9. 14.00 Sokol :
17. 9. 10.00 Kynol. :
17. 9. 10.00 ÚMO :
17. 9. 14.00 SDH :
17. 9. 19.00 ČRS :
18. 9. 10.00 ÚMO :
24. 9. 9.00-18.00 :
8.10. 10.00 SDH :
29.10. 15.00 ÚMO :
29.10. 17.00 ÚMO :
19.11. 19.00 ÚMO :
27.11. 17.00 ÚMO :
3.12. 15.00 ÚMO :
10.12. 7.00 ÚMO :
17.12. 9.00 Sokol :
24.12. 14.00 ÚMO :

„Extra band revival“ koncert - Sokolovna
Letní Kino „Sedmero krkavců“ - Zámecký park
Letní Kino „Teorie tygra“
- Zámecký park
Letní Kino „Celebrity s.r.o.“ - Zámecký park
Letní Kino „Život je život“
- Zámecký park
Slámování
- Zámecký park
Letní Kino „Wilsonov“
- Zámecký park
Turnaj minižáci
- Sokolovna
Velký sportovní den
- Sokolovna
Punťa CUP
- Kynolog. areál
Křimická pouť
- Křimické nám.
Křimická proudnice
- Park před SPŠD
Pouťová zábava
- Křimické nám.
Křimická pouť
- Křimické nám.
Festival zelí
- Zelárna Lobkowicz
Dětská hasičská soutěž
- Areál SPŠD
Strašidelné rejdění
- Sokolovna
Lamp. průvod, strašid. sklepení - Zámek
Recitál Josefa Fouska
- Sokolovna
Adventní rozsvícení stromečku - U pošty
Mikulášská nadílka
- Sokolovna
Zájezd na předv. trhy - Drážďany
Turnaj v badmintonu čtyřher - Sokolovna
Zpívání koled na Horničce
- Kaple na Horničce

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

www.krimice-forum.net

Recitál Josefa Fouska

19.11. od 19.00

SOKOLOVNA
Název tisku: KŘIMICE.INFO
Vydavatel:
MO Plzeň5 - Křimice
Periodicita: Čtvrtletník
Registrace:
MK ČR E 21826 (Min. kultury)
Počet výtisků: 750
Tiskne: Plzeňská knihvazba s.r.o.
www.plzenska-knihvazba.cz
Kontakt redakce: krimice.info@seznam.cz
Vít Mojžíš, Alena Vítovcová, Václav Seifert
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Mimořádná čtenářská anketa !
Vážení spoluobčané, připravili jsme si pro Vás opět, jako minulý rok, mimořádnou anketu, ve které i Vy máte možnost, zvolit tři nejlepší majitele květinové výzdoby.
Prosíme do kolonek uveďte čísla dle obrázků v pořadí, která odpovídají Vaší volbě. Odborná komise vybrala do užšího výběru těchto devět uchazečů, ze kterých
jednak vybere jednoho vítěze ona sama, a zároveň i vy máte možnost vybrat na pomyslné stupně vítězů tři kandidáty ve čtenářské anketě, kteří obdrží drobné ceny. V
případě, že se této volby zúčastníte a uvedete svoje jméno případně adresu, bude Váš hlas slosován a tak, jako v případě „Křížovky o ceny“, tři z Vás budou vybráni a
odměněni. Tento anketní lístek je možné zaslat naskenovaný elektronicky na e-mail plochy@plzen.eu, využít schránky umístěné na úřadě, případně předat
osobně.

2. místo

1. místo

3. místo

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.
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Soutěž
Městský obvod Plzeň 5 – Křimice i letos pořádá soutěž o
nejkrásnější květinovou výzdobu. Stejně jako loni bude výzdobu hodnotit komise složená ze zastupitelů městského
obvodu, zaměstnanců úřadu i profesionálů. Vyhodnocení
této tradiční křimické soutěže proběhne v rámci akce
„Slámování“ v sobotu 3.9.2016 od 14:00 hodin v zámeckém
parku. A kdo letos získá ocenění ?
Ve středu 20. července procházela ulicemi Křimic
"Květinová komise" ve složení: starosta pan Mojžíš, zastupitelky městského obvodu ( paní Vítovcová a paní Wagnerová) a profesionální zahradnice paní Lobkowiczová.
Bylo vidět, že se místní občané opravdu květinovou výzdobou zabývají a tak nebyl problém vybrat 23 nejzajímavějších míst na rodinných i bytových domech.
Zde zveřejňujeme 9 nejzajímavějších výzdob a i vy máte
možnost tuto soutěž ovlivnit s tím, že budete hlasovat
v naší anketě, pro číslo obrázku s květinovou výzdobou,
která se vám nejvíce líbí.
Uzávěrka vašeho hlasování je 31.8.2016 !!!

Informace ke zpravodaji
Do dalšího vydání tištěné verze zpravodaje KŘIMICE.INFO připravujeme další rubriky i pro Vaší přímou
účast v jeho tvorbě. Jak jste si všimli v tomto vydání, budeme připravovat články např. z historie obce, dále připravujeme i možnost inzerce a v neposlední řadě i možnost uveřejnění Vašich příspěvků, které budou v souladu s pravidly
vydávání zpravodaje. Z tohoto pohledu již také bude vydávání zpravodaje pevně termínované a tak bude zajištěn jeho
včasný a pravidelný tisk. Zajisté i nadále bude možnost vydání např. mimořádného čísla, případně jen části formou
např. letáku apod. Budeme velice rádi za všechny podněty a
připomínky, co byste rádi v příštích vydáních zpravodaje
přivítali.
Uzávěrka k vydání dalšího čísla zpravodaje je:
10.listopadu 2016
Termín vydání dalšího čísla zpravodaje je:
20.listopadu 2016

