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Vážení
spoluobčané,
za námi máme zimní radovánky, které
nám přineslo letošní
mimořádné mrazivé
počasí. Klouzali jsme
se po chodnících, brodili jsme se ve sněhu, děti vytáhly saně a boby. Není to sice jako za našich mladých let,
kdy byly mrazy takové, že byly zavřené školy,
nejezdily vlaky a děti bruslily na každé louži.
Co se týče klouzaček u nádraží, zaregistrovali jsme, že poštovní schránka byla nešťastně zabudována právě v dojezdové sáňkařské
dráze. Slibujeme, že tuto „závadu“ budeme
řešit.
Sníh nám slezl a na trávnících se objevily
„dárečky“ od pejsků bezohledných páníčků.
Prosím, nebojte se využívat sáčky umístěné
skoro na každém rohu ulice. Máme v plánu
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ještě další zásobníky dokoupit. Mějme rádi
čisté prostředí v naší obci!
A když jsme u nepříjemností, nemohu se
nezmínit i o majitelích plechových miláčků,
kterým se občas podaří zaparkovat tak, jak
se nemá anebo spíše tak, jak bylo
v Křimicích zvykem. Jistě jste zaregistrovali
novou policejní posilu – paní Radku Koželuhovou, která nahradila oblíbeného pana Vůchu, který odešel do penze. Policistka je vidět, svoji službu vykonává svědomitě a poctivě. A to je možná pro někoho nepříjemné,
ale věřte, že je to opravdu k dobru nás všech.
Službou navíc jsme pro vás zajistili nově
úřední hodiny našich policistů, kde si můžete řešit případné podněty, stížnosti i přestupky a to v každé pondělí 10:00 - 11:00 a
středu 16:00—17:00.
V každém případě se paní Zimě blíží konec
svého kralování a my si letní čas obnovíme
na Společenském plese 25.března v křimické
sokolovně, na který si Vás dovoluji srdečně
pozvat.
Vít Mojžíš

TENTO ZPRAVODAJ JE
DISTRIBUOVÁN BEZPLATNĚ
DÍKY POMOCI A OCHOTĚ
KLUBU SENIORŮ

Nový školský areál
Kromě investičních věcí, které jsou napsány v jiné části tohoto zpravodaje, plánujeme v Křimicích vybudovat školský
areál mezi točnou autobusu a mateřskou
školou. Za tímto účelem jsme v loňském
roce zakoupili pozemek. Hmotovou studií
jsme zjistili, že se zde vejde budova pro
první stupeň a tělocvična anebo oba stupně, ale bez tělocvičny. Vzhledem k novým
zákonům bude povinnost přijmout do mateřské školy od roku 2020 i děti ve věku dvou let.
Toto zapříčiní nejen navýšení počtu tříd, ale hlavně personálu. Rodiče, kteří mají dítko
v naší školce, dobře ví, že třídy jsou plné a učitelský sbor dobře ví, že jejich zázemí je na hranici možností. Pokud budeme chtít do budoucna zachovat kvalitu výchovy i výuky, budeme
muset budovu školky rozšířit. Bohužel se našli i tací, kterým se tento projekt nelíbí a sepisují
petici. Petici proti základní škole v Křimicích! Možná jim chyběla informace, že stávající základní škole, která je v podnájmu v budově Dopravní školy, za osm let nebude prodloužena
smlouva. Potvrdil to i pan ředitel dopisem zřizovateli školy. Náš záměr školského areálu byl
již zařazen do investičních priorit Místního akčního plánu (MAP) a tím dostal šanci na čerpání dotace. O dalších krocích vás budeme průběžně informovat.
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Z činnosti MO 5 Křimice
Setkání křimických občanů se starostou
Dne 19. 1. v 16,00 hod. se konalo tradiční setkání
se starostou obvodu v zasedací síni ÚMO Plzeň 5
– Křimice. Už před 16. hodinou byla zasedací
místnost plně obsazena hlavně seniory. Setkání
zahájil p. Zdeněk Fleišman, přivítal přítomné a
hosty, kterými byli příslušníci městské a státní
policie, sloužící v okrsku Křimice. Hovořili jako
první, představili se a seznámili občany s činností. Dále hovořil starosta obvodu p. Vít Mojžíš.
Shrnul, co se v obvodě minulý rok udělalo a přiblížil přítomným nástin činností, které by se měly
uskutečnit v tomto roce. Informace p. starosty
doplnily snímky, které na promítací plátno promítal tajemník p. Ladislav Plochý. Následovala
diskuse, kde různé dotazy zodpověděl starosta
spolu s tajemníkem úřadu. Po přestávce na občerstvení následovalo kulturní vystoupení, které
obstaral p. Jiří Hlobil, sólistka Miriam Čížková a klavírista Štěpán Slavík. Pěvkyně zazpívala árie ze skladeb Mozarta, Dvořáka a Pucciniho, i písně z muzikálů za doprovodu klavíru. P. Hlobil doplnil každé vystoupení vtipnými slovy i recitací
úryvků z básní. Krásné vystoupení bylo odměněno dlouhým potleskem.

Setkání jubilantů se starostou
Tradiční setkání s křimickými jubilanty se uskutečnilo v zasedací místnosti místního úřadu ve středu
15.února 2017. Sešlo se celkem třináct seniorů, kteří v tomto čtvrtletí oslavili nebo oslaví své významné kulatiny. Kromě starosty obvodu Víta Mojžíše se
těchto setkání účastní i nejstarší zastupitel pan
Fleišman a předsedkyně křimického klubu seniorů
paní Hladíková. Po přípitcích se každý zúčastněný
rozpovídal o svém životě v Křimicích a zavzpomínal
na časy minulé. Na konci sezení promítl pan starosta několik krátkých videí z různých akcí v obci. A na
úplný závěr dostali na cestu dámy kytičku a pánové
malou lahvinku. Nejstarší oslavenci byli pan Vladimír Elias (87) a paní Vlasta Korbelová (86).

Nový biskup Mons. Holub v Křimicích
Na žádost křimického starosty Víta Mojžíše přijal pozvání nový biskup Plzeňské diecéze Mons.Tomáš Holub. Setkání,
které proběhlo v pátek 10.2.2017 na úřadě v Křimicích, se zúčastnili ještě místostarosta Vladimír Lobkowicz, jeho otec a majitel zámku Ing. Jaroslav Lobkowicz a starostové ze sousedních obvodů radčický
Zdeněk Jílek a malesický Ing. Miroslav Cudlman. Po
hodinovém příjemném posezení se všichni zúčastnění
vydali na obhlídku sakrálních staveb. Prvním zastavením byla kaple na Horničce a posléze kaple v křimickém zámku. V Radčicích se navštívila opravená kaplička na návsi a poslední navštívenou stavbou byla
kaplička v malesickém Kyjovském lese. Všechny tři
obvody společně se Skvrňany a Vejprnicemi spadají
pod farnost Plzeň-západ. Před odjezdem pan biskup
slíbil, že velmi rád přijede do Křimic sloužit Mši svatou u nejbližší možné příležitosti.
KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci
Investiční akce našeho obvodu v r. 2017
Parkoviště u pošty

Veřejné osvětlení

Další letos zahájenou akcí je doplnění veřejného osvětleJednou z investičních akcí našeho obvodu, která bude
letos zahájena, je dlouho očekávaná výstavba parkoviště ní. Po mnoha letech se dokončí osvětlení celé ulice K Rozpřed naší poštou v ul. Průkopníků. Plánovaných deset par- vodně. Součástí toho bude i úprava vegetace při cestě. Tak
kovacích míst a dvě místa pro invalidy určitě odlehčí zdej- se konečně zpříjemní každodenní cesta k zastávkám MHD.
šímu vozidly vytíženému místu.

Druhým místem, kde se budou doplňovat prvky veřejného osvětlení, je ul. Učňovská směrem od garáží k novému
víceúčelovému hřišti. V této souvislosti se rovněž provede
kompletní oprava chodníku nad tímto hřištěm.

Stezka pro chodce a cyklisty
podél Chebské ulice
Další menší opravy a úpravy
-

Oprava chodníku ke křimickému hřbitovu
Oprava schodů za viaduktem na Prvomájové ulici
Změna povrchu cesty k vochovskému hřbitovu
Běžné opravy výtluků silnic v Křimicích

Tato stezka je jediným posledním úsekem k propojení
Křimic s již vybudovanou sítí stezek podél západního okruhu. Po dokončení této části budou již snadné a bezpečné
procházky či projížďky podél frekventované silnice. Nedílnou součástí této etapy je rekonstrukce zastávky MHD
„U Rozvodny“ - směr Plzeň. Bude zrekonstruován odstavný
pás a osazena krytá zastávka.

Revitalizace multifunkčního hřiště v Učňovské ul.
Možná jste si všimli zanedbaného hřiště na rohu ulice Učňovská a ulicí Pod Tratí. Zastupitelé se rozhodli tuto plochu,
která by měla sloužit všem občanům Křimic, zrevitalizovat. Na volném prostranství by rádi naši spoluobčané uvítali odpočinkové a dětské prvky. Někteří starší obyvatelé zase navrhovali seniorské cvičební prvky. V každém případě hlavní
plocha je vedená v územním plánu jako hřiště a to se musí zachovat. Rádi bychom sportoviště, které v Křimicích ještě
není. Velký růst zažívá bruslení na kolečkových bruslích, ale v Křimicích není plocha, kde by se začínající bruslaři mohli
učit. A my teď máme možnost vybudovat plochu, kde by se
dalo bruslit ve všech ročních obdobích. V létě „inlajny“ a
v zimě „kanady“. Ano, moderní hřiště s mantinely by dokázalo nabídnout v mrazech i ledovou plochu! K tomu si domysleme branky, které bychom využili na fotbálek, házenou či hokej. Basketbalové koše a stojany na nohejbal, volejbal či badminton. Věříme, že i vy máte nějaké nápady a
tak neváhejte a dejte nám o nich vědět. Nechtějte podporovat televizní a počítačovou kulturu. Pojďme se setkávat a
poznávat na společných hřištích v Křimicích. Nejbližší příležitostí bude v polovině dubna při otevření nového dětského a Street work-outového hřiště v Žitné ulici.
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Události a dění v obci
Rekonstrukce Zámeckého náměstí
Další investiční akcí, kterou letos zahájíme, bude rekonstrukce Zámeckého náměstí. Vzhledem k náročnosti celého díla
bude jeho dokončení až v roce 2018. O zahájení a harmonogramu prací Vás budeme informovat v příštích vydáních Křimického zpravodaje a na www stránkách ÚMO 5.

Nová linka č.66 CAN-Křimice-Vejprnice
V pondělí 12. 12. 2016 zahájila provoz zcela nová linka č. 66 Plzeň,CAN – Plzeň,Křimice – Vejprnice.
Linku provozuje dopravce ČSAD autobusy Plzeň a.s. Linka 66 je vedena z Centrálního autobusového nádraží (CAN) v
Plzni a přes přední Skvrňany a Křimice dojede až do zastávky Vejprnice,Náves (dříve jako Vejprnice,konečná).Přesto, že je
zájem a poptávka na využití také Městského obvodu Plzeň 5 – Křimice, linka 66 dostala v rámci licenčního řízení omezení
ze strany města Plzně a zastávky na území Plzně lze využít ve směru z Vejprnic pouze k výstupu resp. směrem do Vejprnic
pouze k nástupu. Ve Vejprnicích byly u příležitosti vzniku nové linky 66 zřízeny úplně nové zastávky Vejprnice,U školy a
Vejprnice,Křimická ve stejnojmenné ulici. Ty zajistí výrazné zlepšení obslužnosti horní části Vejprnic. Jednotlivé jízdné se
zakupuje u řidiče nebo lze cestovat s předplatným pro linky 55+66+N55. Rovněž je akceptováno předplatné Integrované
dopravy Plzeňska (IDP). Cena jízdného je ve výši pouhých 10 Kč pro celou trasu. Děti starší 6 let, studenti nebo důchodci
platí 5 korun, žáci dokonce pouhé 3 Kč za jednu cestu. Pravidelní cestující si mohou zároveň zakoupit měsíční předplatné
ve výši 150 Kč resp. zvýhodněné za 100 Kč pro studenty či seniory. Předplatné si cestující může aktivovat na Osobní čipové
kartě ČSAD a platí jak na denních
linkách 55 a 66,
ale také v noční
N55 NýřanyTlučná-VejprnicePlzeň. Navíc široká skupina cestujících může využít
výsad bezplatné
přepravy. Jedná
se hlavně o občany nad 70 let věku
nebo naopak děti
do 6 let, dárce
krve, držitele průkazů ZTP nebo
účastníky odboje.
Zdroj a více informací:
ww.csadplzen.cz/
KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci
Zájezd do předv. Drážďan

Novoroční pochod

V sobotu 10. 12. 2016 uspořádal pro občany MO Plzeň
5 – Křimice zájezd do Drážďan. Pro velký zájem byly vypraveny dva autobusy. Cílem zájezdu byla prohlídka vánočních trhů a vánočně vyzdobeného města. Za neobvykle teplého počasí si účastníci zájezdu též pochutnávali na
bílých klobáskách, svařáku či na typické drážďanské štole. K vidění byla i vánoční krušnohorská pyramida a mnozí navštívili i vyhlášený obchodní dům Primark.

Tradiční Novoroční pochod pořádaný křimickým Klubem seniorů se uskutečnil tradičně 1.1.2017. Ve 14:00 byl
sraz v Radčicích u paní Mlnaříkové, která tradičně pohostila turisty cukrovím a dobrou slivovičkou. Trasa vedla
kolem radčické kapličky v Kyjovském lesíku, kde se tři
desítky zúčastněných tradičně fotografují. Dále se pokračovalo do Malesic, kde se mohl navštívit kostelík s právě začínající Novoroční mší. Výletníci pochodovali dál
kolem malesického jezu, podél řeky Mže směrem do Křimic. Závěr Novoročního pochodu letos končil v nově rekonstruované restauraci U Mže neboli v Roští, kde si
všichni odpočali a dopřáli dobré kávy či voňavého grogu.
Letos se abnormálně vyvedlo počasí, bylo slunečno
a polní cesty byly dobře umrzlé.

Uzávěrky křimického
zpravodaje KŘIMICE.INFO
Uzávěrka
26. 5. 2017
18. 8. 2017
10.11. 2017

Tisk a roznos
5. 6. 2017
28. 8. 2017
16.11. 2017
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Informace o odpadu
Kam s použitými pneumatikami
Informace o odběru pneumatik na sběrných dvorech na území města Plzně
Vzhledem ke skutečnosti, že pneumatiky jsou zařazeny dle katalogu odpadů do podskupiny 16 01
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů
dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady
z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby, nepatří tedy do skupiny 20 komunální odpady (odpady
z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek
z odděleného sběru, jsou od 1.1.2017 na sběrných
dvorech zpoplatněny, a to následujícím způsobem:
- pneumatika z osobního automobilu- 25 Kč/ks
- pneumatika z nákl,automobilu - 100 Kč/ks
Zároveň Vás chceme informovat, že v roce 2016
získala oprávnění od Ministerstva životního prostředí ČR k provozování kolektivního systému společnost Eltma, která umožňuje plnění povinností
zpětného odběru pneumatik v České republice.
Občané tedy mohou pneumatiky bezplatně odevzdat na sběrných místech (pneuservisech), které
uzavřely smlouvu se společností Eltma (seznam
sběrných míst je uveden na webových stránkách
MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu a na
webových stránkách www.eltma.cz/sbernamista ).
Tento bezplatný zpětný odběr není závislý
na nákupu zboží či služeb a značce pneumatik.

Události a dění v obci
Hodnotilo se nejlépe naložené zelí
Ve čtvrtek 25.března v hotelu York proběhla tradiční soutěž „O nejlépe naložené zelí 2017“. Porota složena z občanů
Křimic, zastupitelů obce, kuchařů a zemědělců vybírala ze 17 vzorků. Hodnotilo se ze tří vlastností. Nejprve vzhled a
barva, dále vůně či zápach a nakonec se každý hodnotící do vzorku zakousl, aby zjistil chuť. A ta byla opravdu různorodá.
Od sladké, kyselé, kořeněné až po blátivě hořké. A kdo převezme putovní pohár od minulé vítězky paní Mašlové? To se
dozvíte již 25.března na Společenském plese.
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Události a dění v obci
Výstava betlémů na křimickém zámku
Dne 18. 12. od 14,00 hod. byla zahájena výstava betlémů v křimickém zámku. Zahájení zpestřilo vystoupení plzeňského
dudáka. Opět po roce byla k vidění zhruba padesátka ručních výtvorů z keramiky, papíru, dřeva i porcelánu. Letošní novinkou byl takzvaný pohyblivý betlém ze dřeva, který zaujal hlavně malé děti. Velmi zajímavý byl například dřevěný betlém od pana Ulricha z Vejprnic, který figurky sám vyřezal do nejmenších detailů. Padesáticentimetrový paličkovaný betlém s pěti figurkami přivezla z Klatov betlemářka paní Sieberová. Kromě prohlídky betlémů si mohli lidé zakoupit také
dřevěné svícny. „Dřevo, ze kterého jsme je vyrobili, pochází z křimické zámecké zahrady. Jsou vyřezané například z rhododendronů, javoru, jilmu, habru nebo třeba bezinky,“ vysvětluje Petr Koudelka s tím, že každý druh dřeva je něčím specifický.

Stáří posečkej ještě chvíli...
Pod tímto heslem Vám občas podávám zprávy o činnosti našeho KLUBU SENIORŮ KŘIMICE. Tentokrát bych se
chtěla zmínit o kroužku dovedných rukou. Kroužek se koná každé druhé úterý v klubovně, která se nachází v budově
obecního úřadu. Naše ženy vytvářejí krásné textilní doplňky, oblečení, šály, čepice, nákupní tašky. Ale také kreslí nádherné obrázky a je zvykem, že při příležitosti vánočních a velikonočních svátků obdrží od nich všichni naši členové drobné
suvenýrové dárky. Stejně tak i pro všechny návštěvníky Dne seniorů, který pořádáme pravidelně v měsíci červnu
v zámeckém parku
v Křimicích, je připraven malý suvenýr.
Mimo jiné, v minulém
roce naše ženy upletly
sadu dětských čepiček
pro Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje. O další činnosti našeho spolku se
můžete informovat na
stránkách
portálu
našeho obecního úřadu,
na nástěnkách v obci, ve
vysílání
plzeňského
rozhlasu či v Kulturním
přehledu Plzeňského
deníku. Jste-li ve stejné
věkové kategorii, přijďte
mezi nás, zejména zvu
naše nové obyvatele
Křimic.
Přeji Vám krásné jarní
dny.
Eliška Hladíková
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Události a dění v obci
Staročeská zabíjačka s masopustním průvodem
2.ročník Křimické staročeské zabijačky proběhl v sobotu 18.února 2017 na nádvoří zdejšího Sokola. Již před desátou
hodinou dopolední se scházeli nejen místní, ale i přívrženci vepřových pochoutek z okolních obcí. Řezníci z firmy Řezpof
Třemošná přivezli celého čuníka, kterého před zraky diváků rozporcovali. Dále předvedli, jak se vyrábí jelita, jitrnice a tlačenka. Vše bylo podrobně komentováno profesionálním řezníkem. Největší zájem projevily nejmenší děti, které zabijačku
znaly pouze z vyprávění. Ostatní si pochutnávali na černé polévce, grilovaných klobásách či smažených jitrnicích. Vynikající byl teplý ovar s křenem. Dlouhé fronty se tvořily před stánky s voňavými produkty, kde mizelo sádlo, anglická slanina,
uzená žebírka a jiné pochutiny. Po celou dobu k jídlu a poslechu hrála čtyřčlenná kapela ze Starého Plzence.
Letos všem účastníkům této povedené akce rozdával masopustní kobližky starosta obce Vít Mojžíš. Ve 13:30 přijely nazdobené koňské povozy, které odvezly prvních 25 zájemců do sousedních Radčic na tradiční masopustní průvod. Ostatní
je následovali pěšky. I když sluníčko ani jednou nevykouklo, bylo to první příjemné setkání křimických občanů na venkovní akci v letošním roce. Věříme, že takovýchto společných akcí bude v budoucnu mezi oběma městskými obvody více.

Rybářská zábava
Po 25 letech opět zorganizovali křimičtí rybáři zábavu v místní sokolovně,
která se uskutečnila v sobotu 21. 1. K tanci a poslechu hrála skupina Knaipen –
roll z nedalekých Kozolup. Vstupné na
akci bylo stanoveno na 120,- Kč. Při vstupu organizátoři prodávali lístky na bohatou tombolu, převážně s cenami od místních rybářů. Úvodní slovo pronesl p.
Zdeněk Fleišman, který přítomné přivítal. Hudba hrála modernější muziku, což
návštěvníkům nevadilo a brzy byl plný
taneční parket. Kolem půlnoci došlo na
losování tomboly a kdy výherci si přicházeli pro své ceny. Konec zábavy byl po
druhé hodině ranní, kdy se hosté začali
rozcházet do svých domovů.
KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci
Maškarní plesy v Křimicích
Křimice jsou známy svými maškarními plesy. První se letos uskutečnil ve čtvrtek 23.2. v salónku hotelu York a byl to
Maškarní rej seniorů. Ti se kromě perfektních masek prezentují i svým ochotnickým divadelním vystoupením. Letos si
připravili scénku „Cesta z Křimic do Ameriky“. S touto hrou se prezentovali naši nejstarší křimičáci i na Maškarním plese
dospělých 25.3. v místní sokolovně, kde sklidili obrovský aplaus. Semínka křimického zelí změnily celé Spojené státy .
Poslední tanečky v přestrojení si užívali v sobotu 4.3. nejen děti, ale i dospělí na Dětském maškarním plese. Na všech
zábavách hrála dobrá muzika a všichni se dobře bavili.

Dětský maškarní bál 4.3.2017 v sokolovně

Fotbalový ples
V sobotu 17.12.2016 se uskutečnil I. fotbalový disko
ples v křimické sokolovně. Zahájení se ujal starosta obce a místního sokola Vít Mojžíš, který poděkoval fotbalistům, funkcionářům, ale hlavně trenérům a rodičům
nejmladších sportovců. Ti byli hlavními strůjci tohoto
plesu. Starosta vzpomenul i na bývalého prezidenta fotbalového klubu Pepíka Hodka, který letos odešel do fotbalového nebe. Poté předal slovo novému předsedovi
klubu Ondrovi Zapomělovi, který předal plátěnou kopačku nejúspěšnějšímu kanonýru Vencovi Bezdičkovi. A
zábava pokračovala do tří hodin ranních, kdy se tančilo
pod českými a světovými hity od DJ Pepy Hajajse. Večerní program doplnilo vystoupení taneční skupiny
Blue Wings Cheerleaders. Ples se velmi vydařil a bohatá
tombola byla vyprodána během pár minut.
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Události a dění v obci
Mladí hasiči na letecké záchrance
V pondělí 5.12. 2016 navštívili mladí hasiči a jejich vedoucí Leteckou záchrannou službu v Líních.
V rámci této exkurze jsme si prohlédli zázemí záchranářských vrtulníků, které provozuje Armáda
ČR. Při naší návštěvě děti viděly přistání vrtulníku, který se právě vrátil ze záchranné akce, při zajímavém vyprávění pilota jsme si prohlédli i záchranářský vrtulník zevnitř. Ke konci návštěvy
jsme byli svědky vyhlášení poplachu, kdy musel
vrtulník opět vzlétnout k někomu, kdo potřeboval
naléhavě pomoc a šlo mu o život.
Za SDH Křimice,
místostarosta
Luboš Vavřík

Křimičtí hasiči zasahovali
Ve středu 1.3. 2017 kolem 15:15 hod. byl křimickým hasičům vyhlášen poplach. Místo události se nacházelo v obci Dolní
Vlkýš, kde hořel rodinný dům v podkroví a střecha. Naše jednotka zasahovala s oběma vozy Tatra Ternno a Renault. Na místě zasahovalo také
několik profesionálních hasičů z HZS Plzeň – Košutka a Plzeň – Střed. Tato událost nebyla jedinou za posledních několik dní, neboť 24.2. 2017
jsme zasahovali při čerpání vody ze zatopeného
sklepa v místní rybářské chatě u Mže, zatopení
objektu nastalo po havárii vodovodního řadu v
jeho blízkosti.
Za SDH Křimice,
Luboš Vavřík
místostarosta
„Chceš se stát i ty dobrovolným hasičem v
Křimicích?“
kontakt:
sdhkrimice@centrum.cz, tel.: 725 046 607

Zdravé zuby na ZŠ
Před návštěvou paní Ireny Černé a pana Jiřího Brože, kteří nás přišli seznámit s preventivním programem Dental Preventin, členové ekotýmu připravili pro své kamarády malý dotazník a tabulky na téma – zuby a voda.
Ve středu 25. 1. 2017 žáci OP Křimice získali základní znalosti o dutině ústní, zubech a důvodech, proč je třeba čistit si
zoubky. Dále dostali informace o správném výběru
kartáčku a prakticky si vyzkoušeli techniku správného
čištění zubů. Odvážným zájemcům pomocí indikátoru
zubního plaku ukázali, jestli
si dobře čistí zuby.
Oběma školitelům děkujeme.
Ivana Kaslová

KŘIMICE.INFO

10

STRÁNKA

11

Z naší kroniky - od historie po současnost
Z historie Křimic - 19. století
Na počátku 19. století byly Křimice stále zemědělskou obcí s místní potravinářskou výrobou, jako byl pivovar, lihovar,
mlýn a také pila. Panství vlastnil hrabě František Josef z Vrtby, který však neměl dědice a odkázal Křimické panství rodině
Lobkowiczů. Vypráví se, že starý pán z Vrtby upadl v Praze na dláždění a na pomoc mu přispěchal kníže Jan Karel
z Lobkowicz. Z vděčnosti pán z Vrtby odkázal roku 1830 zámek i panství Janu Karlu z Lobkowicz. Lobkowiczové si oblíbili
křimický zámek a zvolili jej za stálé sídlo. V roce 1844 si v kostele Narození Panny Marie Na Horničce zřídili rodinnou
hrobku. Křimice jsou v blízkém sousedství Plzně a rozvoj průmyslu v Plzni měl vliv i na život v Křimicích. Zemědělská výroba se rozvíjela a začaly se používat první stroje. Roku 1875 byla na velkostatku použita parní mlátička. Na polích při řece
Mži se začalo pěstovat velmi dobré zelí, které se i vyváželo, proto zde vznikla krouhárna zelí. Roku 1835 byl při velkostatku
zřízen i cukrovar (jeden z prvních v Čechách), v 60. až 70. letech zaměstnával 146 dělníků, kteří si vydělali denně 60 – 80 krejcarů, a 26 dělnic
Mlýn a vodní elektrárna pod zámkem
s denním výdělkem 40 – 45 krejcarů. Roku 1880 zaměstnával cukrovar
130 mužů a 40 žen, ale roku 1885 podlehl konkurenci německých cukrovarů a zastavil výrobu. Rozvoj dalších průmyslových podniků v Křimicích
se nezastavil, naopak jich přibývalo a byly vázány na zemědělskou výrobu. Začaly se používat žací a secí stroje. V roce 1850 žilo v Křimicích 365
obyvatel a bylo evidováno 65 popisných čísel. Do roku 1880 se obyvatelé
zaměstnávali hlavně v zemědělství. Ale po založení plzeňských Škodových závodů odešlo dost lidí pracovat do průmyslu. Křimice byly do roku
1867 bez vlastní školy a obecní rada roku 1866 podala na c. k. místodržitelství žádost o povolení zřídit vlastní školu. Ale o tom až příště.
Podle
archivních pramenů
zpracovali kronikáři
M. Fáková
a P. Novotný

Na panském statku
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Sport a volný čas

Turnaj v badmintonu
Předvánoční turnaj ve čtyřhrách v badmintonu se sehrál v
křimické sokolovně. V sobotu 17.12.2016 se sešlo 11 dvojic,
které sehrály 33 zápasů. Hrálo se na dvě základní skupiny
každý s každým a pak se pokračovalo vyřazovacím způsobem
až do čtvrtfinále, kde skončili dvojice Dytrt-Šmucer,
Hauzner-Prchlík, Kříž-Werner a Jílek-Mleziva. Poražení semifinalisté Šmíd-Šmídová podlehli o třetí místo s dvojicí Martin Šůcha-Miloš Pokorný, kteří získali bronzové medaile. Do finále se dostali obhájci z minulého turnaje Josef
Kovačič-Milan Jedlička a poměrně snadno si poradili s tandemem Vokoun-Vaněček. A tak opětovně získali tito borci
putovní pohár z rukou starosty Křimic Víta Mojžíše. Medaile, diplomy a věcné dary předala jednatelka křimického sokola
Lada Šmídlová.

Naši plavci
Dne 3.12.2016 se cvičenci T.J. Sokol Křimice zúčastnili Přeboru Sokolské župy Plzeňské v plavání v kategoriích:
žáci II.
Aleš Hofrajtr
– zlato
Zdeněk Votava
– bronz
žákyně II.
Kateřina Volínová
– stříbro
muži
Zdeněk Votava st.
– zlato
ženy
Eva Votavová
– zlato
za T.J. Sokol Křimice Lada Šmídlová
náčelnice

Šipkařský turnaj o pohár starosty Křimic
V úterý 27.12.2016 se v křimické sokolovně odehrál nultý ročník šipkařského turnaje O pohár starosty obce Křimice.
Tohoto turnaje se účastnili šipkařští amatéři z Křimic a Bolevce. Samotný turnaj přinesl mnohá překvapení a velmi
dobré šipky. Vítěz však
překvapivý nebyl. Zdeněk
Růžek si i přes občasné
záblesky dobré hry svých
soupeřů udržel neporazitelnost a převzal pohár.
Na druhém místě skončil
Kraki (Václav Rada) a
třetí byl Alois Hiršl. I
přes chřipkovou epidemii, která ovládla plzeňský kraj a nedovolila
všem pozvaným se zúčastnit, měl turnaj svoji
kvalitu a dostatečnou rivalitu.
Sám starosta Křimic
Vít Mojžíš pohár přinesl
a turnaj zahájil úvodní
řečí. Věříme, že se z turnaje stane hezká tradice a
děkujeme všem, kteří se
postarali o občerstvení i
zábavu.
KŘIMICE.INFO
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Sport a volný čas
Turnaj ve stolním tenisu
Již pátý ročník turnaje ve stolním tenisu v Křimicích
proběhl v neděli 15.1. v místní sokolovně. Všech věkových
kategoriích od 8 do 70 let se sešlo v maximálním možném a
rekordním počtu 32 účastníků. Rozděleni do čtyř skupin po
osmi hráčích sehráli 112 zápasů v
základních skupinách systémem
každý s každým na čtyřech hracích
stolech. Z každé skupiny postoupili
čtyři hráči, kteří hráli dále vyřazovacím způsobem na dva vítězné malé sety. Takto se sehrálo dalších 15
zápasů hlavní skupiny a 15 zápasů
skupiny útěchy. Z té vyšel nejlépe
František Schlafer (Sokol Radčice),
který porazil mladého Michala Dao
Trong Tuana. Ve čtvrtfinále si poradili Hofman se Staníkem, Haluska s
Pejsarem, Včala s Pouchou a Bohdan s Důrou. V semifinále poráží
Hofman Halusku a Včala Bohdana.
Bitvu o třetí místo nakonec získal
radčický Petr Bodan, který porazil
nečekaně Romana Halusku z Moravy. Finále již počtvrté za sebou pro-

měnil ve zlatou medaili křimický Petr Hofman, který si poradil s univerzálním sportovcem (vozí poháry i z tenisových
a nohejbalových turnajů) Borkem Včalou z Plzně. Diplomy,
medaile a věcné ceny předávala Katka Volínová a starosta
Sokola Křimice Vít Mojžíš, který předal Petrovi Hofmanovi
i putovní pohár starosty obce.

Fotbalisté zahajují novou sezónu
Křimičtí fotbalisté zahájí jarní část sezóny v I.A. třídě v sobotu
11.března s nejslabším soupeřem TJ. Tučná, který v podzimní
části neposbíral ani jeden bod. Naši sokolové posílili mužstvo
o Tomáše Krále z Nýřan a do branky přichází nadějný dorostenec Míra Zach ze Senca. Našim borcům se zimní příprava
moc nepodařila, přesto doufáme, že ze 6.místa v tabulce zaútočí ještě na lepší umístění. Na vedoucí tým Slavoj Mýto ztrácejí pouhých 9 bodů. Trenérem zůstává Roman Vyleta a šéfem
fotbalového klubu se stal po zesnulém Josefu Hodkovi Ondřej
Zapoměl.
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Kontakt redakce: krice.info@seznam.cz
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Sport a volný čas
Fotbalisté Žáci
Rozpis jaro 2017 - mladší žáci
PÁ 31.03. 17:00 Křimice - Smíchov
PÁ 14.04. 17:00 Křimice – Petřín B
PÁ 28.04. 17:00 Křimice - Chotíkov
PÁ 12.05. 17:00 Křimice – Viktoria U10
PÁ 02.06. 17:00 Křimice – Viktoria Ž
PÁ 16.06. 17:00 Křimice – Chrást

Rozpis jaro 2017 – st. přípravka
NE 02.04. 15:00 Křimice – Petřín B
NE 16.04. 15:00 Křimice - Košutka
NE 23.04. 15:00 Křimice - Senco
NE 07.05. 15:00 Křimice – K.Rokycany
NE 14.05. 15:00 Křimice -Touškov
NE 28.05. 15:00 Křimice - Petřín

Informace o kontroláchMP
Strážníci chystají intenzivnější kontroly zaměřené na dodržování povinnosti pejskařů
Strážníci městské policie v Křimicích chystají intenzivnější kontroly zaměřené na dodržování povinnosti pejskařů uklízet po svých psech exkrementy a dodržování městské vyhlášky, ze které majitelům zvířat vyplývají další povinnosti.
Strážníci tak zareagovali na v poslední době množící se stížnosti z řad občanů. Četnější dohled by mohl možná do jisté míry pomoci. Převážná část majitelů psů se snaží po svých psech exkrementy uklidit, zejména to pak platí, když je strážník
někde přítomen. Pokud strážník ale v dohledu není, často na svou základní povinnost pejskaři „ zapomínají“, otočí se a
odejdou z místa rychle pryč. Nezbytný pomocník při venčení pejska je sáček na úklid exkrementů. Obyvatelům Křimic
jsou k dispozici na deseti místech po celém městském obvodu. Těm chovatelům, kteří po svých psích miláčcích neuklidí a
jsou přistiženi strážníky, hrozí na místě bloková pokuta až do výše pěti tisíc korun. Záležitost může být také ale podstoupena správnímu orgánu, kde hrozí pokuta vyšší. Problém, se kterým se mnohdy také strážníci při kontrolách zaměřených na
psy setkávají, je ten, že majitelé u sebe nemají při venčení svých čtyřnohých miláčků doklady totožnosti. Znesnadňuje a
prodlužuje to pak průběh celé kontroly. Nechat volně pobíhat psa v místě, kde to zakazuje městská vyhláška, se může chovatelům také pěkně prodražit. Takovým místem, kde je volné pobíhání zakázáno je celá zastavěná plocha Křimic. Pohybuje se tu více lidí, maminky s kočárky, děti a starší lidé. Stačí chvilka nepozornosti chovatele a může se stát pak nějaká nepříjemnost. Majitel psa by měl na tuto skutečnost stále myslet a mít ho za všech okolností vždy pod kontrolou.

Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce
DUBEN

1.4. 09:00
Zájezd do divadla
Hybernia v Praze na
muzikál „Mefisto“
Více informací na
ÚMO 5—Křimice

17.4. 15:00 Velikonoční mše (Zám. kaple)
22.4. 10:00 Oživené prohlídky (Zámek)
22.4. 13:00 Pietní akt I. a II. sv. války
(Křimické náměstí)

30.4. 17:00
(Zámek)
Slet čarodějnic, Májka
výroba kraslic, pomlázek
(areál „U Mže“)
a další doprovodný program

14.4. 10:00 Velikonoce na zámku
KŘIMICE.INFO

STRÁNKA

15

Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce
Připravované akce

KVĚTEN
25.5. 15:00

Posezení seniorů pod
lipou U Mže
(areál „U Mže“)

27.5. 09:00
Dětské rybářské
závody
(areál „U Mže“)

27.5. 14:00

Křimický dětský den
(Zámecký park)
Zábavné odpoledne pro
naše nejmenší, plné her
a soutěží

27.5. 19:00

Den sousedů
(Zámecký park)

Sousedské posezení
s dobrou náladou u
dobrého jídla a pití

Malé ohlédnutí za koncem roku 2016
Vánoční mše v zám. kapli
Dne 18. 12. od 15,00 hod. se konala v zámecké kapli v
Křimicích vánoční mše, kterou celebroval páter Verčimák
– kněz římskokatolické církve. Hraním na varhany doprovázela paní Elizabeth Lobkowiczová.

Rybova mše v zámecké kapli
V pondělí 19.12.2016 opět zazněla Česká vánoční mše od J.J.
Ryby v kapli Povýšení sv.Kříže na zámku v Křimicích. V podání interpretů plzeňského divadla J.K.Tyla se představila i
domácí zpěvačka paní Stanislava Topinková-Fořtová. Koncert uvedl starosta obce Vít Mojžíš a předal slovo emeritnímu plzeňskému biskupovi Mons.Fr.Radkovskému, který popřál lidem požehnané vánoce.

Zpívání koled na Horničce
Na Štědrý den 24. 12. od 14,00 hod. se konalo tradiční zpívání vánočních koled v kostele Narození Panny Marie Na
Horničce. Pořadatelem byl opět MO Plzeň 5 – Křimice. Pro příchozí dospělé návštěvníky bylo připraveno svařené víno a
pro děti teplý čaj. U vchodu do kostela dostali návštěvníci texty koled, které se ten den zpívaly. Návštěvníky přivítal starosta obvodu p. Vít Mojžíš a ve svém projevu poděkoval i sponzorům za prostředky získané na opravu okapů kostelíka. Koledy zpíval dětský sbor pod vedením pí Stáni Topinkové Fořtové. Hosté byli opět známí sólisté DJKT pí Venuše Dvořáková Zaoralová, p. Roman Krebs. Na varhany doprovázela sl. Adélka Forejtová. Během vystoupení ještě jednou k občanům
promluvil starosta obvodu. V druhé části se návštěvníci dočkali i dvou úryvků z Rybovy Vánoční mše v podání sólistů
DJKT. Po ukončení si mnoho návštěvníků odnášelo „věčné betlémské světlo“ a všichni si přáli navzájem hezké vánoční
svátky.

