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Vážení
spoluobčané,
první velkou akci
v zámeckém parku
(Dětský den) máme za
sebou a můžeme se těšit na další program
Křimického kulturního
léta 2017. Myslím si, že
bude opět pestrý. Kromě tradičních divadelních představení a letního venkovního promítání se uskuteční několik koncertů. Už teď se těším na revival
Waldemara Matušky v zámeckém parku.
Křimice samozřejmě žijí i sportem a tak bych
rád poděkoval našim nejmenším i našim nejstarším spoluobčanům za vzornou reprezentaci při Sportovních hrách plzeňských mateřských škol a Krajských seniorských hrách.
Přímo v Křimicích se uskuteční 3. června

velký turnaj fotbalových přípravek, kde uvidíme hráče ze slavných českých klubů, jako
jsou FC Viktoria Plzeň, FC Baník Ostrava,
FC Dukla Praha či Bohemians Praha. Při
všech těchto akcích nám pomáhají nejen
dobrovolníci, ale i naši pracovníci ze sběrného dvora, kteří zajišťují tu těžší práci. Jsou
finančně podporováni úřadem práce
z programu „Veřejně prospěšné práce“. Proto vykonávají svoji práci nejen pro obec, ale i
pro místní spolky, např. pro rybáře či Sokol.
Pro tyto pracovníky jsme získali zcela zdarma i malý traktůrek, který jim usnadňuje
jejich činnost. A tak děkuji všem, kteří se
starají o to, aby byly Křimice ještě více příjemnější pro naše bydlení.
Přeji Vám krásné a pohodové letní dny
v Křimicích i mimo ně.

Vít Mojžíš

Nové hřiště v Křimicích - KORELA otevřena !
Konečně jsme se dočkali. V úterý 9.května se v Křimicích v Žitné ulici otevřelo nové multifunkční hřiště. Na jedné straně se nachází zázemí pro naše nejmenší občánky, jako je velký
prolézací dřevěný hrad se skluzavkou, pískoviště, houpačky, mnoho laviček a dva stolky. Na
druhé straně je zabudována soustava různých ramp pro posilování. Hřiště je navíc oplocené
a v rohu je pítko s pitnou vodou. V 17:00 slavnostně přestřihl pásku starosta obce Vít Mojžíš
spolu s pozvanými hosty, s plzeňským radním pro sport Petrem Chvojkou, předsedou sportovní komise města
Plzně Mgr. Jiřím
Michalíkem a ředitelem Správy veřejného statku Ing. Milanem Sterlym. Starosta Mojžíš poděkoval i bývalému
radnímu pro sport
Michalu Dvořákovi,
se kterým se právě
před rokem na tomto místě sešel, připravil projekt a získal dotaci pro street

Pokračování na str. 4
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Z činnosti MO 5 Křimice

Občané vylepšovali nejen Křimice
V úterý 23. května bylo sezváno veřejné jednání
ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje
města Plzně do zasedací místnosti ÚMO v Křimicích. Podstatou této diskuze bylo zjistit od
občanů, jaká mají přání či připomínky ke zlepšení života nejen ve svém bydlišti, ale i v rámci
celého města. Vše bude vyhodnoceno a zařazeno
do strategického plánu Plzně. Drtivá většina přítomných byla důchodového věku, mladší jsou
zřejmě se vším spokojeni. Z debaty vyplynulo, že
v Křimicích by přivítali více odpočinkových
i parkovacích míst v oblastech nové výstavby.
Vhodný by byl i menší supermarket. V centru
Plzně by občané uvítali revitalizaci dolní části
Americké ulice či okolí nového divadla. Problém
s parkováním je též celoměstské téma. Závěrem
bylo přislíbeno, že se takovéto setkání bude opakovat vícekrát, hlavně před dalším návrhem nového územního plánu.

Setkání jubilantů se starostou
Tradiční setkání starosty s jubilanty se uskutečnilo 17.května v zasedací místnosti ÚMO 5. Dvanáct pozvaných, kteří oslavili, nebo oslaví v
II. čtvrtletí významné jubileum, zavzpomínali na celý svůj život
v Křimicích. A bylo na co vzpomínat,
vždyť nejstarší oslavenkyni Jiřině
Škodové bylo krásných 86 let. Mnozí
z nich se aktivně zúčastnili i všesokolského sletu v roce 1948.
Závěrem pan tajemník promítl
krátká videa z křimických akcí.

Vítání nových občánků
V sobotu 13. května 2017 se v zasedací místnosti
sešli rodiče, sourozenci i prarodiče osmi nových
křimických občánků. Všechny přivítal pan starosta
Mojžíš a zastupitelky městského obvodu paní Vítovcová a Wagnerová. O kulturní program se postarali žáci naší mateřské a základní školy. Poté
bylo všech osm nových občánků slavnostně přijato
mezi křimické rodáky, rodiče se podepsali do pamětní knihy a dětičky obdržely drobný dárek.
Pokud také máte zájem přivítat tímto slavnostním aktem své děťátko mezi křimické rodáky, stačí
vypsat formulář a doručit jej osobně, poštou nebo
mailem (stulikovale@plzen.eu) na náš úřad.

KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci
Pietní akt obětem světových válek
V sobotu 22.dubna se za chladného a deštivého počasí sešli křimičtí občané k pomníkům I. a II. světové války
a k pomníku amerických letců. Ceremoniál tradičně zahájily mažoretky za doprovodu velkého dechového orchestru
Chválenická. Po představení vzácných hostí předal pan tajemník Městského obvodu Plzeň-Křimice Mgr. Plochý slovo
panu starostovi Vítu Mojžíšovi, který všechny přítomné pozdravil a letos vzpomenul kromě jiných i na křimické Sokoly
a jejich útrapy v těchto těžkých chvílích. Závěrem připomenul, že i když žijeme v době historicky nejzdárnější, nemusí
trvat věčně. Poté se u mikrofonu vystřídali s proslovy náměstkyně primátora, paní Bc. Eva Herinková, poslanec parlamentu ČR PhDr. Marek Ženíšek Ph.D a plukovník armády Spojených států Mark A. Wootan. Poté orchestr zahrál národní hymny České republiky a Spojených států amerických. Následně za letu třech letadel, které symbolizovaly spadlá
americká letadla na území Křimic,
vzácní hosté pokládali květiny ke
všem pomníkům obětí největších válek. Čestnou stráž drželi členové Čsl.
obce legionářské, historická Lobkowiczká garda, piloti US army,
strážníci Městské policie a křimičtí
hasiči. Závěr patřil žákům křimické
základní školy, když zazpívali všem
krásné písničky. Nechybělo ani setkání členů Military car clubu a vysloužilých pilotů Čsl. armády.
Pietního aktu se tradičně účastní
zastupitelé obce i města, starostové
a místostarostové okolních obcí a zástupci Rady Plzeňského kraje.
V tento den byla na úřadě městského obvodu otevřena výstava „Svoboda
nebyla zadarmo“, která byla ve výstavní síni k vidění až do konce května.
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Události a dění v obci
Nové hřiště v Křimicích - KORELA otevřena !
dokončení ze str. 1
workoutové prvky. Velký dík patří samozřejmě
i křimickému zastupitelstvu, které tento projekt též podpořilo finančně. Slavnostního otevření se zúčastnilo mnoho lidí a hlavně nedočkavých dětí. V chladnějším počasí se rozdávala teplá káva a čaj, dětem navíc i sladká čokoládka. Byl to krásný pohled na plné hřiště hrajících si šťastných dětí. Zahájení se zúčastnili
borci skupiny Workout Kings Plzeň, kteří předvedli, jak si počínat na posilovacích rampách a
za to sklidili velký potlesk. Celým odpolednem
provázel slovem moderátor Zdeněk Fleišman
st.

V Křimicích máme bezpečná pískoviště
Plzeňští strážníci kontrolovali dětská hřiště s dopadovými plochami a pískoviště, zda tam nejsou poházené nebezpečné
předměty. Důkladnou kontrolou tentokrát prošla místa v částech Křimice, Radčice, Malesice. Za účasti předních představitelů jednotlivých městských částí se vydali v úterý 11.4.2017 všichni na místa, kde můžete potkat nejčastěji hrající si děti. K hledání nebezpečných předmětů byl využit detektor kovu, který byl zakoupen MO Plzeň 1 a pro tento účel byl zapůjčen i s obsluhujícím strážníkem z obvodní služebny Lochotín. S pomocí detektoru se pro tentokrát podařilo odhalit díly
hliníkových obalů, zrezivělé části šroubků, drátky a jiné. Při kontrole těchto míst nebyly nalezeny žádné injekční stříkačky ani jiný infekční materiál.

KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci
Zámecké prohlídky
V sobotu 22.4., u příležitosti setkání křimických občanů u pomníků světových válek, se otevřely mimořádně
i dveře zdejšího lobkowiczkého zámku. Provádělo se v
dobovém přestrojení a tajemný mnich v každé místnosti
pohovořil krátce z historie tohoto zámku. Nechyběly ani
krátké scénky, které se vyhrotily až do šermířské bitky. Na konci prohlídky, ve velkém sále, dokonce zakročil i
člen Lidových milic, který zabavil tento zámek na dlouhá
léta ve prospěch škodovácké učňovské mládeže. Všem se
tyto prohlídky líbily a ochotníci Harcíři z Rokycan sklidili
vždy velký potlesk.

Velikonoční mše
Na Velikonoční pondělí 17.4. se sešli křimičtí do zámecké kaple, kde si připomněli největší křesťanskou událost
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Mši svatou sloužil páter Verčimák. Starosta obce Mojžíš při odchodu popřál všem hezké svátky a každou ženu „vyšupal“ velikonoční pomlázkou.
Kaple byla slavnostně vyzdobena čerstvými rozkvetlými
květinami a tak se zdálo, že na největší křesťanský svátek
přivítáme jaro. Opak byl pravdou a druhý den v Křimicích
skoro celý den sněžilo

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

Pálení čarodějnic
a stavění máje
Krásné počasí přilákalo 30.4.
mnoho lidí na pálení čarodějnic
a stavění májky v Křimicích.
Samotné zapálení vatry starostou obce Vítem Mojžíšem
a předsedou Rybářského svazu
Milošem Vykoupilem předcházela soutěž o nejhezčí čarodějnickou masku. Poté byly rozdány dětem špekáčky na opékání.
Od 17:00 až do pozdních
nočních hodin hrála a zpívala
k tanci i poslechu oblíbená Jana
Berková.

Tisk a roznos
28. 8. 2017
16.11. 2017
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Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce
KLUB SENIORŮ KŘIMICE, spolek

pořádá

24. června 2017
Mezinárodní den seniorů
pod záštitou náměstkyně primátora města Plzně
Evy Herinkové

Program dne:
09:00 Turnaj v minigolfu
Areál restaurace „U Mže“
14:00 Zábavné odpoledne
Zámecký park
-

sólisté dětského pěv. souboru 15.ZŠ Plzeň
„BÁBINKY“ z Dobřan - krojované vystoupení
taneční skupina „HANKA“ z Domažlic
latinskoamerické tance „ADETO“ -Totem

16:00 Dechová hudba „AMÁTOVKA“

Další akce v tento den:

Výstava historických vozidel
10.00 - 17.00 v zámeckém parku

23.

června

2017
od 19.00

Jízda

„Jiřího Kristiána Lobkowicze“

soutěžní jízda po okolí Plzně pro všechny
zúčastněné vystavovatele

Tradiční výstava fotografií
Ludvíka Hladíka
Prohlídky zámeckých interiérů
13.00 - 16.00 hod.

KŘIMICE.INFO

Zámecký
park

Waldemar
Matuška
revival
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Události a dění v obci
Velikonoce na zámku
Na Velký pátek 14.dubna uspořádal Městský obvod Plzeň 5 – Křimice ve spolupráci s lobkowiczkým zámkem akci
„Velikonoce na zámku“. Ve velkém sále probíhala výroba kraslic, perníčků či jiných velikonočních dekorací. Na nádvoří si
mohli návštěvníci této akce vyzkoušet uplést velikonoční pomlázku. Byl zde i prodej pletených košíků, krmítek, řehtaček,
dětských dřevěných hraček nebo i medu a medoviny. Velký úspěch měl i stánek
s tradičními velikonočními pokrmy, jako jsou bochánky, jidáše a tradičně pro Křimice zelné placky a zelný štrůdl. Ten si zde na místě mohl každý vyrobit dle vlastní
chuti. Na chodbách zámku byla k vidění výstava obrazů a výrobků s velikonoční
tématikou od křimických žáků MŠ, ZŠ a kroužku Skřítek zdejší umělecké školy Zámeček. Součástí této povedené akce byla prohlídka zámeckých interiérů, zámecké
kaple a hodně žádaná byla návštěva zámecké věže s nádherným výhledem nejen
na Křimice, ale i na Plzeň a okolní obce. Po celou dobu všem návštěvníkům vyhrávala známá a skvělá lidová kapela Plzeňský MLS.

Úspěch křimických seniorů
Křimičtí senioři Karel Hauer, Jan Šedivec, Zdeňka Melicharová a Miloslava Hauerová se zúčastnili 18.5. Sportovních her
seniorů Plzeňského kraje 2017. Soutěžilo se v deseti disciplínách ve dvou kategoriích - 60-70 a nad 70 let mužů a žen.
Házelo se granátem na cíl, míčem do koše, šipkami do terče,
kroužky na kužel, běhalo se s cestovním kufrem i bez něj, trefoval se cíl hokejkou či golfovou holí. Nejatraktivnější pro seniory byla střelba ze vzduchové pušky do terče. Podpořit tyto
závody přijel nejen hejtman Plzeňského kraje, primátor města

Plzně, ale i křimický starosta Vít Mojžíš, který křimickou skupinu nějaký čas doprovázel a věnoval jim vlajku s křimickým
logem. Z našich borců si nejlépe vedla paní Zdeňka Melicharová, která se umístila na krásném 3. místě a bude reprezentovat Plzeňský kraj na Mezinárodních seniorských hrách. Celou akci moderoval křimický moderátor Zdeněk Fleišman
a vše se odehrávalo v mezigeneračním domě Totem a na hřišti 1. ZŠ v Plzni na Lochotíně.

Letní kino KŘIMICE
Protože k létu a prázdninám patří
dobrá nálada, stejně jako minulý rok
budete moci v letním kině shlédnout
jedenáct převážně českých komedií. I
letos budete mít možnost vybrat film na
přání, který bude promítnut na závěr
letních představení.
Pro ty z vás, kteří navštíví všechna
představení, je připraveno slosování
kartiček návštěvníků o hodnotné ceny.

ČÍSLO

ČERVEN

VI

2017

STRÁNKA

8

Události a dění v obci
Křimický Dětský den
V sobotu 27. 5. se konal v zámeckém parku
Dětský spolkový den v rámci Evropského dne
sousedů. Při zápisu byly dětem vydány hrací
kartičky a při plnění jednotlivých úkolů na
sedmi stanovištích jim byla účast potvrzena.
Soutěžní aktivity zajistily místní spolky: sokolové, hasiči, tělovýchovný klub, klub seniorů,
kynologové, šipkaři a MO Plzeň 5 – Křimice.
Po vyplnění všech políček hrací karty a odevzdání dostalo dítě sladkou odměnu. Pro zájemce byla také možnost si vyrobit placku a ve
stánku Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček byly připraveny rukodělné
práce. Dlouhá fronta byla i na malování na
obličej. Největší atrakcí byla čtyřnásobná výsuvná trampolína a některé děti si ji opravdu
hodně užily. Následovala pohádka „Není drak jako drak“. Na závěr předvedli kynologové svoji
činnost a hlavně šikovnost jejich pomocníků
– psů. Akce se velmi
vydařila, do zámeckého
parku přišlo rekordních
160 dětí s rodiči i prarodiči.

Dětské rybářské závody
V sobotu 27. 5. uspořádali členové MO ČRS Křimice pro děti závody
v chytání ryb. Začátek závodu byl stanoven na 09,00 hod, a prezentace
soutěžících byla již od 08,45 hod. Tyto závody jsou tradičně pořádány
každým rokem přede Dnem dětí. Letos se přihlásilo 31 soutěžící, chytalo se 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 děti:
1. místo Amálka Jurčová s výsledkem v součtu délky ryb 219 cm a obhájila tak své loňské vítězství, 2. místo Marek Slávik s výsledkem 129 cm
a třetí místo Václav Mařík s výsledkem 110 cm. Pro vítězku byl navíc
připraven putovní pohár, který vítězce předal vedoucí rybářského
kroužku p. Josef Volena. Občerstvení pro děti zajistili místní rybáři.

Sousedská večeře v zámeckém parku
Po dětském dnu „Hraní v zámeckém parku“ pokračoval
Evropský den sousedů sousedskou večeří. Občané Křimic
přinesli vlastnoručně vyrobené drobné občerstvení, které
poté vzájemně mezi sebou ochutnávali. Program doprovodila svoji hudební produkcí folková hudební skupina
Fregata. O další zábavu se postaral plyn Helium, který
změnil některým sousedům hlas a ti předčítali tenkým
hláskem různé vtipy. Celému odpoledni i večeru přálo
krásné počasí a tak se sousedé rozcházeli až po desáté hodině večerní do svých domovů.

KŘIMICE.INFO
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9. společenský ples Křimic
V sobotu 26. března se v nově vymalovaném sále místní sokolovny konal tradiční společenský ples pořádaný
Městským obvodem Plzeň 5– Křimice. K tanci a poslechu
hrál osvědčený devítičlenný taneční orchestr EPIGON
Honzy Krčka. Doprovodný program letos zajišťovaly dvě
sportovní skupiny, tou první byla Vem Camara Capoeira
Plzeň, která představila brazilský bojový tanec. Druzí
sportovci patřili do skupiny Workout Kings Plzeň. Tito
svalnatí borci svými cviky na hrazdě zpropagovali nové
Street
Workoutové
hřiště
v
Křimicích.
Více než čtyřicet, převážně křimických, firem
a živnostníků přispělo na velmi bohatou tombolu, a tak si
letos mohlo výhru odnést všech dvěstědeset bavících se
účastníků. Hlavní ceny byly losovány o půlnoci a ti
nejšťastnější si odnesli vrtačku, televizi nebo benzinovou
sekačku.
Během plesu byli vyhlášeni tři nejúspěšnější soutěžící
„O nejlépe naložené zelí“. Letos na třetím místě skončil
pan Miroslav Šlajs, druhá byla zelárna Lobkowicz
a prvenství obhájila paní Milena Mašlová. Všichni jmenovaní obdrželi diplomy, poháry a drobné hodnotné ceny. Společenského plesu se v posledních letech stále častěji účastní i starostové a místostarostové z ostatních
městských obvodů a sousedních obcí. Letos se jich sešlo
sedm a to z Plzně 3, Lhoty, Radčic, Malesic, Vochova
a samozřejmě i z Křimic.
Celým večerem tradičně provázel mluveným slovem
zdejší zastupitel a moderátor pan Zdeněk Fleišman.

Křimice - nejen o zelí a zámku
Místa známá i neznámá – procházka provedla historickým
a památkově chráněným jádrem Křimic. Účastníci se dozvěděli co
se děje v létě v zámeckém parku, jak dopadl sochař mnoha místních barokních soch a kudy sochy utíkají. Uviděli slavnou zelárnu,
kde se dříve vařilo pivo, a prošli se po hladině rybníku, který tam
již není. V rekreačním areálu v podzámčí u řeky Mže hlídá sv.
Jan Nepomucký stoletou funkční technickou památku. Účastníci
se dozvěděli, jak se jmenuje nejužší uličkou v Plzni a také jí prošli.
Celou akcí provázel křimický rodák a zastupitel pan Zdeněk
Fleišman

9
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Události a dění v obci
ZŠ slavila narozeniny
15.ZŠ Plzeň slavila v pátek 12.5. své dvacetiny. Jelikož i naše základka patří pod tuto největší školu v Plzni, oslavovali
jsme společně v prostorách plzeňské Měšťanské Besedy školní akademií. Nabitý sál i nabitý program nabízel různá vystoupení včetně učitelského sboru převlečeného za „sestry v akci“. Sklidil samozřejmě největší aplaus. Ani křimičtí školáci
se nenechali zahanbit a představili se ve dvou hudebních vystoupeních. Závěr vygradoval pěveckými soubory Berušek,
Sluníček a skvělé Marielly, které zde pokřtily své první společné CD.

Babiččiny pohádky v MŠ
Ve čtvrtek 6.4.2017, v rámci spolupráce s Klubem seniorů v Křimicích, četly před odpoledním odpočinkem dětem
pohádku naše „ babičky“. Děti si při poslechu rozvíjí fantazii, slovní zásobu, budují vztah k slovesnému umění. Ti zvídavější si s babičkou dokonce i
popovídaly. Naše
seniorky s ochotou přijaly pozvání a prožily s
námi
radostné
chvilky v prostředí mateřské
školy. Děkujeme.

Den slunce v MŠ
Ve středu 3.5. v křimické mateřské škole
oslavili Den slunce.
Děti ve třídách i venku
kreslily a vyráběly
hezká a usměvavá sluníčka. Od paní učitelky se dozvěděly, proč
je slunce pro nás tolik
důležité. Jedním z
hlavních důvodů, proč
vznikl tento den, je
význam sluneční energie pro planetu Zemi.
Slunce je naše nejbližší hvězda, dodává
nám energii a probouzí vše živé. Jeho životodárnou sílu si připomínáme právě v tento
dne, který je stanoven
jako Den Slunce.

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

Den mrkve v ZŠ
Že je mrkev zdravá, věděli snad všichni žáci, ale co ještě obsahuje a že
byla dříve fialová, se dozvěděli 4. dubna, kdy se slaví Mezinárodní den
mrkve. Dále se seznámili s historií vypěstování první mrkve, zabývali se
zdravou stravou, vyhledávali informace a zajímavosti. Také skládali básničky a vymýšleli lákavé slogany na mrkev. V jednotlivých třídách se pojídala syrová mrkev, připravovaly se různé saláty a dresinky. Někteří žáci
za pomoci rodičů upekli vynikající buchty a dorty.
KŘIMICE.INFO
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Z naší kroniky - od historie po současnost

Vzdělanost a kultura v 19. století a na poč. 20. století
Současně s ekonomickým rozmachem v 19. století stoupala potřeba vzdělanosti. Křimické děti chodily v té době do
obecné školy ve Vejprnicích – za každého počasí tam i zpět do kopce. V r. 1867 chodilo do vejprnické školy 96 dětí. Ve
Vejprnicích byla trojtřídka a chodily sem i děti z Vochova, Tlučné a Nové Hospody. Bylo jich několik set a výuka probíhala v několika nevyhovujících soukromých domech, neboť chyběla školní budova. Tato situace byla hlavním důvodem
pro zřízení školy v Křimicích.
Obecní rada v Křimicích podala r. 1866 žádost na c.k. místodržitelství v Praze o zřízení vlastní školy. Žádost podpořil také kníže Lobkowicz s tím, že příspěvek zdejšího panství bude poskytován křimické škole (nikoli vejprnické, jak
tomu dosud bylo). Usnesením c.k. místodržitelství ze dne 13. 4. 1867 bylo zřízení školy v obci povoleno. Pozemek na
stavbu školní budovy poskytla obec zdarma. Na náklady obce byla budova postavena: měla 2 učebny, byt pro učitele,
dvorek, zahradu a kůlnu (viz foto č.1). Obec se zavázala, že bude obstarávat vše, co s provozem školy souvisí: topivo,
školní vybavení a pomůcky, údržbu budovy a služné pro učitele. Stavba školy byla zahájena v září 1867 a 21. 7. 1868
byla slavnostně otevřena. Byla dvojtřídní a od 1. září 1867 do ní chodilo 112 dětí. Řídícím učitelem se stal p. Martin Šedivec.
Vzhledem ke stále stoupajícímu počtu dětí navštěvujících školu, bylo nutno rozšířit i počet tříd. Dle dochovaných
ústních informací od místních pamětníků, sloužila ke krátkodobému pokrytí potřeb školy i budova čp. 2 na Křimickém náměstí (viz foto č.2). Koncem 19. století byla tedy stávající budova dvoutřídky rozšířena o pravé křídlo - směrem
k dnešní „zelárně“ (viz foto č.3) do dnešní podoby.
Současně s potřebami vzdělanosti se rozvíjel i kulturní život v Křimicích. Vznikly různé spolky. R. 1885 byla založena Občanskohospodářská beseda (budova na Zámeckém náměstí, kde je dosud patrný název). Čestným členem se stal
básník a spisovatel Svatopluk Čech. V r. 1906 vznikla Národní jednota Pošumavská. Tento spolek vznikl
v západočeském pohraničí jako obrana
proti německé rozpínavosti. Součástí
spolku v Křimicích byla obecní knihovna.
Za připomenutí stojí, že v létě 1893 žil
v Křimicích v rodině knížete Lobkowicze
malíř Max Švabinský, který na pobyt
v Křimicích rád vzpomínal :“vzpomínám
na ty výlety do okolí, na hraní v kuželky
a zvláště na rozhovory s občany o umění,
kdy jsme sedávali za krásných letních
večerů
pod
kvetoucími
lipami
v zámeckém parku“.
Podle archivních záznamů zpracovali
kronikáři
Marie Fáková a Pavel Novotný
Foto č. 1 - původní dvoutřídka

Foto č. 2

Foto č. 3 - dvoutřídka s přístavbou
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Sport a volný čas

Běh - Křimická 8 a dětská 2
V sobotu 8.dubna se za ideálního počasí se uskutečnil II.ročník běhu „Křimická 8 a dětská 2″. Na čtyřiačtyřicet závodníků od 2 do 57 let vyběhlo na tři trasy. Nejmenší závodníci do 5 let si to rozdali na fotbalovém hřišti a všichni obdrželi
účastnický list a sladkost. V kategoriích žáků (2 km) kralovali do 10 let Filip Sýkora a Veronika Votavová, do 15 let
Lukáš Krpata a Sofie Maciarzová. Hlavní soutěž na 8 km
vedla podél řeky Mže z křimické sokolovny do obvodu Plzeň3 „Na Jíkalce“ a zpět přes radčická luka do křimické sokolovny. V kategorii do 39 let zvítězil Jan Pašek a Jana
Fantová i se psem. Traťový rekord padnul až v kategorii do
59 let, který v čase 30:39 zaběhnul Jaroslav Šmíd, ve stejné
kategorii žen zvítězila Zlata Lukášková. Všichni nejúspěšnější získali medaile, diplomy a věcné ceny. Absolutní vítězové si odnesli navíc zlaté věnce z rukou starosty obce a Sokola Víta Mojžíše a po celou dobu závodu moderoval tradičně Zdeněk Fleišman. Poděkování samozřejmě patří i ostatním členům pořadatelského týmu tohoto závodu.

Úspěchy našich šipkařů
Je rozhodnuto…
Do konce soutěže šipkařů o postup do 1. ligy se utkalo 8 družstev.
Dvě sestupující družstva z 1. ligy
bojovala o udržení a tři z obou skupin 2. ligy o pouhá 2 místa postupujících. Dnes již před posledními zápasy je rozhodnuto. Družstvo Úletu
Křimice končí na krásném 4.místě.
Postupují družstva Saint Tropez
Plzeň a Černošín. Na 3. místě je
družstvo Vejprnic. K postupu Úletu
chybělo trochu štěstí, pokles formy
i
neúčast
„Lojzátora“
Hiršla
v několika zápasech.
Věřím, že když se tyto uvedené
aspekty sejdou… Šipkařům patří
poděkování ze reprezentaci Křimic i
úspěchy v mixech
i jednotlivcích v krajské soutěži.
Za Úlet Křimice Zdeněk Fleišman
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Sport a volný čas

Křimičtí fotbalisté porazili Mýto !
Fotbalistům křimického Sokola zbývají
poslední tři zápasy v krajské soutěži 1.A
třídy. Na konci podzimní části se uvažovalo
o postupu z této soutěže a v této době musí
naopak získat alespoň 5 bodů, aby se vyhnuli baráži o sestup. V posledním zápase s
mužstvem Slavoje Mýta, který je na třetím
místě, ale naši borci předvedli, že mohou
porazit i ty nejlepší. Venca Bezdička opět
dokázal, že je náš nejlepší střelec a v
73.minutě rozhodl zápas 1:0. Dotáhl se mezi nejlepších prvních pět střelců soutěže.
Sestava T.J. Sokol Křimice: M. Zach, – J.
Volena, J. Vonášek, P. Dobrý (87. M. Škoda) , J. Novák, J. Dytrt (46. A. Adam), V.
Bezdička (89. J. Rada), J. Zapoměl, J. Kovačič (56. M. Rada), T. Čechura, V. Kuneš.

Florbaloví sokolíci čtvrtí
Dne 8.4. 2017 se v Tyršově domě v Praze konal přebor
ČOS ve florbale. Utkaly se zde ročníky narození 2006 –
2004. Křimičtí, pod vedením Aleše Hofrajtra a jeho asistentů Martina Hraničky a Lukáše Loslebena, měli jen malé ambice na úspěch, jelikož jejich tým byl jedním z nejmladších. Křimicím byla nalosována skupina B, ve které
se utkaly s Letohradem (prohra 2:4), dále se Švihovem
(prohra 2:4) a nakonec s Příbramí (výhra 3:0).
Ve čtvrfinále čekal kluky druhý tým skupiny A, a to Sokol
Bobnice. Hrálo se vyrované utkání, kde se nakonec přiklonila štestěna právě ke Křimicím, které zvítězily 5:3 a mohly se těšit na boje o medaile.V semifinále čekal na Křimice
opět Švihov. Bohužel, zde kluci ani trenéři neudrželi nervy
na uzdě, a to hlavně díky častým sporným výkonům sudích. Tento obraz hry se odrazil i ve výsledku: hořká prohra 7:2 a následný boj o bronz. V něm křimičtí smolně
prohráli 3:1 s Třebíčí, ačkoliv po začátku utkání vedli.
Celý turnaj poté ovládli hráči týmu Sokol Sobotka, kteří
porazili ve vyrovnaném zápase přemožitele křimického
týmu ze Švihova.
Autor: Lukáš Losleben

Naši předškoláci na
sportovních hrách
II. ročníku Sportovních her mateřských škol 2017 se zúčastnilo 502 dětí z 25 plzeňských mateřských škol. Na atletickém stadionu ve Skvrňanech 16.5. nastoupili i nejmladší křimičtí sportovci v této sestavě: Šárka Fleišmanová,
Lukáš a Ondřej Procházkovi, Maxim Kozak, Adéla Hofrajtová a Viktorie Houdková. Soutěžilo se v kategoriích: hodu míčkem do dálky, člunkovém běhu, skokem z místa,
přeskoku a podlezu překážky a celý tým běžel štafetu. Letos se na medaile nedosáhlo jako v loni, ale určitě si to
všichni zúčastnění, za krásného počasí, pořádně užili. Patronem a organizátorem těchto úspěšných her se stal
olympionik Přemek Švarc. Křimický starosta, který přijel
podpořit „své“ sportovce, věnoval školce vlajku s logem
obce.

ČÍSLO

VI

ČERVEN

2017

STRÁNKA

Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce

Informace o poplatku ze psů
Do 30.června je nutné uhradit poplatek za psa pro
rok 2017. Částka zůstává stejná:
rodinný dům 500,- Kč
bytový dům 900,- Kč
důchodci
200,- Kč
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.
Upozorňujeme, že ve spolupráci s městskou policií
se provádí kontroly čipů. Každý pes musí být přihlášen
a očipován, jinak hrozí majiteli sankce.
Anna Hauerová
odd. finanční a poplatkové
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