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Vážení
spoluobčané,
prázdniny utekly
jako voda a děti školou
povinné zahájily první
nebo další nový ročník
školní docházky. Během dvou let v obci
přibylo čtyřicet nových
občánků. Celkem tu máme dvě stě dětí do
šesti let. A my jako zodpovědní zastupitelé
musíme myslet na zabezpečení dostatku
míst v mateřské škole. V těchto dnech máme
v ruce studii na nástavbu školky, tělocvičny a
ZŠ pro první stupeň. Jak jsme se již dříve
zmiňovali, naší prioritou je zkapacitnit mateřskou školu a proto první fáze projektové
dokumentace pro stavební povolení bude
právě pro naši mateřinku. Studie byla konzultována především s paní ředitelkou
Kavalírovou, která ví nejlépe, jaké jsou potřeby a požadavky do budoucích let. Samozřejmě máme podporu i v odboru školství
magistrátu města Plzně. O finance budeme
žádat nejen naše město, ale i ministerstvo.
Nová studie bude poprvé veřejně před-

stavena na nejbližším zasedání zastupitelstva MO5 ve středu 13.září v 17:30.
O dalších investicích a rekonstrukcích
v Křimicích jste informováni v jiných
článcích tohoto zpravodaje.
Mnozí z vás jistě slyšeli v mediích, že
Správa železniční dopravní cesty bude investovat do nepotřebných nádražních budov
a dále je nabízet k pronájmu. Toto se týká i
prostor křimické nádražní čekárny. Vážně
uvažujeme, že tento zajímavý objekt využijeme a získáme pro provozování křimického
muzea, kde bychom mohli prezentovat nejen
historii Křimic, ale též vystavovat oblíbené
retro předměty. A tak doufám, že i mezi
vámi se najde velké množství vyřazených
elektrospotřebičů, nábytku, obleků, či hraček
vašeho mládí, které byste věnovali nebo propůjčili do muzea. I když s otevřením
nepočítáme hned, již nyní vás prosím, nevyhazujte nepotřebné, ale zajímavé věci do
popelnic. Vezměte je na úřad, nebo za vámi
rádi přijedeme.
Přeji Vám všem krásné podzimní dny.

TENTO ZPRAVODAJ JE
DISTRIBUOVÁN BEZPLATNĚ
DÍKY POMOCI A OCHOTĚ
KLUBU SENIORŮ

Zahájení revitalizace nového hřiště v Učňovské
Zastupitelé městského
obvodu Plzeň 5 – Křimice
odsouhlasili investici revital i z a c e d a l š í h o h ři š t ě
v Křimicích.
Několik let neudržované
hřiště ve slepé části Učňovské ulice dostane nový
vzhled. Navíc v této části Křimic vzniknou dvě prostranství a to pro aktivní seniory a
zábavné prvky pro nejmenší

Pokračování na str. 4
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Z činnosti MO 5 Křimice
Vítání nových občánků
Dne 27. 8. v neděli v odpoledních
hodinách se konalo tradiční „Vítání
nových občánků“. Vítání proběhlo
od 15,00 hod. v zasedací síni ÚMO
Plzeň 5 – Křimice. Rodiče s dětmi
přivítala zastupitelka obvodu pí
Marcela Wagnerová, která měla i
úvodní krátké slovo. Děti z mateřské
školy všem přítomným přednesly
krátkou básničku a zazpívaly několik
písniček. Poté starosta obvodu p. Vít
Mojžíš pronesl krátkou řeč, po které
následoval podpis do pamětní knihy,
předání kytičky pro každou maminku kytičku a malý dáreček pro malého občánka.
Pro zájemce bylo opět možno se
vyfotit nejen sami, ale i s přítomnými rodiči a prarodiči.

Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice
Odbor dopravy a výstavby
přesunut do Plzně
Bohužel musíme informovat naše občany, že po odchodu zaměstnance jsme byli nuceni od 1.8.2017 předat
agendu Odboru výstavby a dopravy ÚMO Plzeň 5 na
ÚMO Plzeň 3 v Sadech Pětatřicátníků 1, 7.
V případě Vašich dotazů a žádostí týkající se výstavby
a dopravy se prosím obracejte přímo na ÚMO Plzeň 3
v Sadech Pětatřicátníků 1
(odbor výstavby, tel: 378 036 482, pí Čimerová)
a Sady Pětatřicátníků 7
(odbor dopravy, tel: 378 036 552, p. Větrovec).
Omlouváme se za vzniklé problémy a věříme, že se jedná pouze o přechodné období. Na obsazení pozice referenta Odboru výstavby a dopravy ÚMO Plzeň 5 již bylo
vypsáno výběrové řízení .

Místní poplatek ze psů
V poslední době se do Křimic nastěhovalo mnoho nových obyvatel, z nichž někteří jsou držiteli psů. Upozorňujeme, že každý pes musí být po dovršení 6 měsíců přihlášen a musí mít čip.
Ve spolupráci s městskou policií budou v nejbližší době prováděny namátkové kontroly a v případě nepřihlášení hrozí majitelům za neplnění povinností pokuty.
Anna Hauerová
odd. finanční a poplatkové
KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci
Oprava komunikace před SPŠD
Na náměty občanů z Učňovské ulice, se nechala opravit
část plochy před parkovištěm střední dopravní školy.
Již dlouho se dohadovalo,
kdo má tento kousek opravit
(vlastník je Plzeňský kraj,
správce pozemku zase škola). A nadále se zde seniorům špatně chodilo. Nakonec starosta obce Mojžíš vyjednal od Správy veřejného
statku pomoc a v dnešních
dnech by měla být rozbitá
plocha opravena.

Oprava dětského hřiště mezi obecními domy
Dětské hřiště mezi obecními domy v Prvomájové ulici prošlo malou rekultivací. Výměnou prošla dětská skluzavka,
která byla v dolní části prasklá. Natřela se a vyměnila poškozená prkna u laviček. Vykopala se prorostlá tráva
z pískoviště a doplnil se písek dopadové plochy. Doplnila se cestička k nádobám na odpadky. Kreslící tabule bude odborně instalována na jiném místě.

Uzávěrky křimického

Uzávěrka

Tisk a roznos

zpravodaje KŘIMICE.INFO

10.11. 2017

16.11. 2017
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Události a dění v obci

Zahajení revitalizace nového hřiště v Učňovské ul.

dokončení ze str. 1

občánky. Samotné hřiště přinese mnoho využití. Budou
zde basketbalové koše, sloupy
pro sítě na tenis, volejbal či
nohejbal. Bezpečné zapuštěné branky budou sloužit fotbalistům či hokejbalistům.
Mezi mantinely se budou
moci učit bruslit v létě inlajnisté a v zimě zase vyznavači
ostrých nožů. Propustný asfaltový povrch totiž umožní
v mrazivých dnech udržet
bezpečný led pro bruslaře.
Chodník nad hřištěm získá
zámkovou dlažbu a celý areál
osvítí nové veřejné osvětlení.
Dokončení celkové revitalizace se předpokládá do konce
října 2017.

Opravy a rekonstrukce
Na podnět občanů a na žádost místního zastupitelstva městského obvodu zadal starosta Křimic Vít Mojžíš v letošním roce několik
požadavků k opravě místních komunikací. Jednalo se o několik
propadlých míst v chodnících a začátek cesty ke křimickému hřbitovu, která byla dlouhá léta nedodělána z důvodu, že se jednalo o
soukromý majetek. Letos došlo k dohodě s majitelem a chodník je
již celý v zámkové dlažbě.
Dále se budou opravovat schody za viaduktem v Prvomájové ulici. Vymletou písečnou cestu na Horničce, která vede k vochovskému hřbitovu, nahradí panelové bloky. Na Zámeckém náměstí a přilehlé Tlumené ulici se chystá velká rekonstrukce povrchu. V těchto
dnech se z nástřešníků svádí kabely elektrické energie do země a
pak bude následovat samotná revitalizace náměstí včetně výsadby
stromů a úpravy parkovacích míst. Asfalt před zelárnou nahradí
dlažební kostky. Tato rekonstrukce bude trvat bohužel až do jarních měsíců. Hned vedle nad relaxačním areálem U Mže vznikne
nová zpevněná plocha pro lepší parkování. Celoplošná oprava silni-

ce ve Vochovské ulici v části mezi točnou autobusů a
Žitnou ulicí proběhne v měsíci říjnu.
V říjnu také dokončíme celkovou revitalizaci hřiště
na konci slepé části Učňovské ulice. Vzniknou zde navíc dětské i seniorské relaxační koutky, opraví se cesta
a přibude veřejné osvětlení.

KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci
Poděkování ředitelky mateřské školky
Děkujeme vedení ÚMO Plzeň 5 Křimice za spolupráci a pomoc při zlepšování podmínek pro děti v místní mateřské
škole v podobě finančního příspěvku na doplnění lehátek a matrací ke zkvalitnění relaxace a odpočinku dětí, zakoupení
nových věšáků a dělících stěn do umýváren a sociálních zařízení k zajištění osobního prostoru dětí a dalších nároků k
udržování osobní hygieny.

S radostí vítáme plánovaný záměr přestavby budovy MŠ, která by rozšířila možnosti pro realizaci vzdělávání a
umožnila efektivní využívání různých forem vzdělávání. Také pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve
věku od 2 do 3 let bude třeba ve škole přijmout jistá opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace jejich vzdělávání. S odloženou účinností od roku
2020 bude předškolní vzdělávání organizováno pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
Zájem o MŠ je nadprůměrný, v letošním roce se k předškolnímu vzdělávání přihlásilo celkem 52 dětí na 22 volných
míst, dvouleté děti nemohly být bohužel přijaty z kapacitních důvodů.
Děkujeme proto za vstřícnost a snahu dělat správné věci pro zajištění kvality vzdělávání v Křimicích a uspokojení
všech zájemců o předškolní vzdělávání, těšíme se na další přínosnou spolupráci.
Jiřina Kavalírová Bc., ředitelka mateřské školy a kolektiv zaměstnankyň

Výstavba nových RD a BD v Křimicích
Jedná se o druhou etapu výstavby, která činí celkem 20 bytů v pěti bytových domech a čtyři dvojdomky, z nichž
každý disponuje dvěma byty. Oba typy domů jsou dvoupodlažní. K šesti bytům ve dvojdomcích je k dispozici samostatně
stojící
garáž. Na stavebních pozemcích již
započaly práce na
založení sítí, pět
bytových jednotek
je již vázáno rezervační smlouvou k
novému
majiteli.
Předání k užívání
09/2018. Jedná se
o lokalitu v Konopné ulici.
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Události a dění v obci
Zásahy našich hasičů
V červenci museli čtyřikrát zasáhnout v obci křimičtí
hasiči. Jednou místní omladina podpálila modrý kontejner
určený pro papír v Kozolupské ulici a další požáry vznikly
na křimických polích nad tratí a jeden před areálem kovošrotu. Poslední zásah proběhl v odlehlé části pole
za ulicí Pod Tratí, kde křimičtí hasiči poskytli zraněné starší
paní předlékařskou pomoc a poté pomohli s transportem
do sanitního vozu.

Punťa CUP 2017
Tradiční Puňťa Cup proběhl 17.6. v areálu křimických
kynologů. Této soutěže se zúčastnili pejskové čistokrevní i
obyčejní „voříšci“. Posuzovala se zručnost psů i páníčků
v různých kategoriích. Proběhla ukázka výcviků a samozřejmě nemohla chybět promenáda v kostýmech. Výtěžek
z dobrovolného vstupného se rozdělil mezi postižené děti a
opuštěná zvířata.

Hasiči u dětí v mateřské školce
Dne 9.6. navštívili naši členové hasičské zásahové jednotky místní MŠ. Dorazili i se svou technikou Tatra Terrno
a Renault Midlum, které dětem předvedli. K vidění bylo jak
vybavení našich hasičských vozidel, tak i výstroj a výzbroj
hasičů, která se používá při zásazích. Vzhledem k tomu, že
se blíží čas prázdnin, tak jsme děti v rámci prevence upozornili na možná nebezpečí při různých hrách a pobytu v
přírodě. K tomuto jsme využili naše zdravotnické vybavení,
kde jsme dětem názorně ukázali, jak se ošetřují možná poranění. Vzhledem k tomu, že bylo krásné slunečné počasí,
tak si děti v závěru naší návštěvy zastříkaly z malých proudniček přímo z čerpadla hasičské cisterny. O osvěžení a dětskou radost se v horkém počasí postarala i vodní clona. Této akce se v dopoledních hodinách ve svém volném čase
zúčastnilo celkem 7 hasičů našeho sboru.
Za SDH Křimice
Luboš Vavřík

www.umo5.plzen.eu
www.krimice.info
www.krimice-forum.net
KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci
Rock fest Křimice
Na letošním Rock festu konaném 7.7. v areálu „U Mže“
se představily školní kapely Divoký víno a Toxic Paradise.
Organizátor městský obvod Plzeň 5 Křimice právě na tomto
festivalu umožňuje mladým kapelám si „otrkat růžky“. Jako
hlavní host byla populární zpěvačka Bára Zemanová s kapelou, známá též z televizní Super star. Krásný hlas a výborný zvuk kapely zhatil po půlhodině velký liják s kroupami. Posluchače to ale neodradilo a zůstali alespoň posedět
dlouho do noci v příjemné atmosféře restaurace za alespoň
hudby reprodukované. Děkujeme štamgastům a personálu
restaurace „U Mže“ za jejich letošní bleskovou výpomoc.

Noc kostelů
Mezinárodní akce Noc kostelů se letos uskutečnila
v pátek 9.června. V Křimicích se otevřely kaple Povýšení sv.
Kříže na zámku a kaple Narození Panny Marie na Horničce.
Program zajišťoval městský obvod Plzeň 5 – Křimice, jmenovitě starosta obce a tajemník úřadu. Ve spolupráci se
sestrami řádu sv.Josefa uspořádali koncert duchovní hudby
v podání hudebního seskupení Musica Amica, Salband a
sólistky Marušky Nocarové. Návštěvníci se dozvěděli o historii kaple a mohli ochutnat pravé mešní víno. Tento den
vystavovali své tematické obrazy studenti místní Střední
soukromé umělecko-průmyslové školy Zámeček.

„Walda“ v zámeckém parku
Dne 23. 6. V 19,00 hod. se konal v zámeckém parku koncert Vladimíra Waldy Nerušila a kapely Malevil band
s názvem „Waldemar Matuška“ revival.

ExtraBand v sokolovně
Dne 28. 7. v 21,00 hod. se v místní sokolovně konal již
tradičně rockový koncert skupiny Extra Band revival. Za
hezkého počasí přilákal stovku fanoušků této rockové legendy.
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Události a dění v obci
Den seniorů v Křimicích
Dne 24. 6. pokračoval program Křimického Kulturního Léta tradičním dnem seniorů. V 09,00 hod. byl sehrán turnaj v minigolfu
v areálu rest. U Mže mezi místními seniory a domažlickou taneční
skupinou Hanka. Z turnaje a celého dne se bohužel omluvili zástupci
z německé strany. Zahájení tohoto dne byla přítomna náměstkyně
primátora pí Eva Herinková a starosta obvodu p. Vít Mojžíš. Celému
turnaji kralovali křimičtí senioři, kteří obsadili první tři místa. Vítězkou se stala pí Miloslava Hauerová, na druhém místě pí Ludmila
Vavříková a třetí místo obsadil jejich kolega p. Štuksa. Odpolední
program začal ve 14,00 hod. a vyplnily jej soubory, které jezdí na tento den do Křimic každým rokem – taneční soubor Hanka
z Domažlic……
Po vystoupení souborů po celý zbytek odpoledne hrála v Křimicích velmi oblíbená dechová kapela „Amátovka“ ze Stříbra se zpěvačkou pí Zlatou Kráčmerovou. Celým odpolednem provázel mluveným slovem moderátor těchto akcí p. Zdeněk
Fleišman.

Automobilové závody a výstava autoveteránů
V letošním roce byla výstava auto-moto veteránů pojata
v jiném duchu. Jela se poprvé „Jízda Jiřího Kristiána Lobkowicze. Dne 24. 6. se sjelo okolo osmdesáti nablýskaných
krasavců do zámeckého parku v Křimicích. V 10:00 se odstartovala samotná jízda a jelo se přes kontrolní body do
Chlumčan, kde byla krátká přestávka ve zdejším motocyklovém muzeu. Po dojezdu zpět do Křimic byly pro účastníky
uspořádány testy vědomostní i dovednostní. Pro vítěze byly
připraveny poháry a věcné ceny, které předával starosta obce
Vít Mojžíš, prezident Českého klubu historických veteránů
Ing. Pavel Fiala a majitel zámku Ing. Jaroslav Lobkowicz. V
době výstavy byl otevřen i lobkowiczký zámek pro veřejnost a
poprvé probíhala i výstava starých kočárků.

KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci
Rybářský den
Dne 15. 7. od 14,00 hod. se uskutečnil v areálu rest. U Mže
tradiční rybářský den. Akci, kterou pořádali členové MO ČRS
pod záštitou KKL, se zúčastnilo 28 soutěžících. V odpoledních
hodinách ryby příliš nebraly, přesto vítěz p. Marcel Doležal nachytal 7 ryb o celkové délce 301 cm, druhý v pořadí p. František Zapoměl 4 ryby o celkové délce 145 cm a na třetím místě
závod ukončil p. Michal Polák s výsledkem 4 ryby o délce 138
cm. Na prvních 10 soutěžících čekaly hodnotné ceny
s rybářskou tématikou. Při druhé části závodu byly pro děti

uspořádány různé atrakce. Největší oblibě se těšilo malování na obličej, hodně dětí bylo u nafukovacího skákacího
hradu. Po závodech odpoledne zpestřilo vystoupení členů
místního kynologického klubu. Ti se pochlubili dovedností
svých pejsků nejen v agilitě, ale bylo předvedeno i zadržení
pachatele. Večer pro přítomné hrála k poslechu a tanci tradičně skupina „Kyseliny“. Pro přítomné návštěvníky bylo
připravené občerstvení, kde se mj. prodávaly i uzené a
smažené ryby. Pro žíznivé návštěvníky byly k dispozici dva venkovní stánky s nápoji a uvnitř skvěle fungovala restaurace
pod dohledem nájemce p. Michala Bureše. Odpoledni přálo počasí a návštěvníci si poseděli do pozdních nočních hodin.

Neckyáda 2017
Dne 19. 8. 2017 od 14,00 hod. byla uspořádána v rámci
KKL tradiční akce místních rybářů – Neckyáda 2017. Byl to
již 17.ročník a startovalo se opět od malesického jezu. Letos se
přijel podívat i nejvyšší představitel státu prezident Miloš Zeman. Přijel v Superbu s majáčkem a jeho ochrankou. Jeho
nafukovací člun nikdo nepřehlédl. Všichni se hned připojili k
dalším plavidlům na řece Mži. Celkem jich bylo devět a diváci
hlasovali pro nejlepší nápad. Letos to byli opět borci z Malesic, kteří vyrobili pohyblivý plzeňský kolotoč. Druhý skončil
sám pan prezident a třetí doplula pirátská rodina. Celou akci
moderoval a vyhlášení zajistil Míla Štorkán společně se starostou obce Vítkem Mojžíšem. V pozdním odpoledni a nastávajícím večeru k tanci a poslechu hrálo hudební duo
„Kyseliny“. Zábava trvala do pozdních nočních hodin, neboť
počasí se umoudřilo a bylo i poměrně teplo. V areálu byl připraven i doprovodný program – malování na obličej a různé
hry pro děti. O občerstvení nejen hladových, ale i žíznivých
návštěvníků akce se skvěle postaral p. Michal Bureš
– nájemce rest. U Mže.
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Z naší kroniky - od historie po současnost
Křimice v letech 1900 - 1939
Na počátku 20. století byly Křimice stále převážně zemědělskou obcí. Kromě velkostatku, který patřil rodině Lobkowiczů, tu bylo 30 zemědělských usedlostí. Blízkost rychle se rozvíjející průmyslové Plzně měla vliv i na život obyvatel
v naší obci. Vybudování železniční trati z Plzně do Chebu (1869 – 1872) znamenalo dobré spojení s Plzní. Byla otevřena
zastávka u strážního domku vpravo od viaduktu, kde se mohly zakoupit jízdenky. Nová nádražní budova se začala
stavět v r. 1924 a stavba byla dokončena 29. května 1925. Vyžádala si náklad 480 000,- Kč a s kolejištěm 1 500 000,Kč. Obcí procházela státní silnice Plzeň-Křimice-Stříbro, které se říkalo Rosshauptská či Heerstrasse. Před první světovou válkou byla zřízena a dokončena r. 1918 okresní silnice spojující Radčice, Křimice a Vejprnice. Přitom byla přemostěna řeka Mže. Od r. 1892 je v obci poštovní úřad (několikrát se stěhoval, než byl umístěn do dnešní nové budovy).
V roce 1912 byla zřízena také policejní stanice se 2 četníky. Před r. 1914 byli v obci 2 krejčí, 4 obuvníci, 1 sedlář, 1 kovář,
2 zámečníci a 2 koláři. Dále tu byly 3 obchody se smíšeným zbožím, 2 řezníci a 4 hostince. Se stoupajícími nároky obyvatel přibývaly nové obchody, např. drogerie, prodejna obuvi, prodejna látek, prodej uhlí a také služby jako mandlování prádla, holičství, zubní technik a 2 porodní asistentky. Někteří pamětníci si vybavují tehdejší obchodníky: paní
Ptáčníková na návsi (dnešní Zámecké náměstí), p. Hladík koloniál, vlastnil i malou benzinovou pumpu vedle vchodu
do zámeckého parku. Známý byl pekař p. Bayer (dnešní autoopravna p. Benetky) řeznictví p. Langa (domek Fákových)
zahradnictví bratrů Kuklíkových (dnes p. Karlík). Paní Seifertová měla malý obchůdek s cukrovinkami a pí. Karnoldová vlastnila drogerii. I hostince zůstaly některým občanům v paměti. Rest. Beseda na návsi viz foto), rest Na
Zámecké, hostinec Na Štěpánce (viz foto) hostinec U Nádraží pana Stroleného – dnes U Vadlejchů. V roce 1921 podle
sčítání lidu byli v Křimicích 1404 obyvatelé: z toho 1394 Češi a 10 Němců. Obydlených domů bylo 102.
Podle pramenů archiváře p. M.Bělohlávka zpracovali kronikáři pí Marie Fáková a p. Pavel Novotný.

Události a dění v obci
Malé ohlédnutí za letošním kinem
Letošní Křimické Kulturní Léto a s ním i promítání
v zámeckém parku je již definitivně pryč. Promítnutí posledních dvou filmů letošní nabídky je přesunuto z důvodu nepříznivého počasí do sálu TJ. Sokol Křimice .
Posledním letošním filmem je KNIHA DŽUNGLÍ a
vítězným filmem letošní divácké ankety je film VŠECHNO NEBO NIC.
Ale ještě než nastanou zimní plískanice, tak se ohlédneme za právě zmiňovaným promítáním. Letos jsme
v zámeckém parku promítli celkem 10 filmů. V převážné
většině se jednalo o české komedie. Podle ohlasů lze říci,
že výběr se nám opravdu povedl.
Nejnavštívenějším filmem se stala letošní premiéra
česká komedie ŠPUNTI NA VODĚ. Tento film navštívilo
250 diváků. Jako další se umístil film BEZVA ŽENSKÁ
NA KRKU, na tuto českou komedii přišlo 133 diváků.
Třetí místo v počtu diváků patří české pohádce ANDĚL
PÁNĚ 2 se 117 diváky.
Díky špatnému počasí a přesunu promítání, oprášíme
tradici křimického kina v místní sokolovně, kdy se
v minulosti o víkendech promítaly filmy klasickou velkou
promítačkou na 35mm filmových pásech. Pokusíme se
tuto dobu přiblížit s poněkud modernější technikou.
Věřím, že si poslední dva filmy nenecháte ujít. Myslím
že do budoucna, pokud bude zájem, nic nebrání tomu,
aby se občasné promítání obnovilo např, pro naše nejmenší.
Děkujeme všem sponzorům, bez kterých by nebylo
možné filmy promítat a všem divákům, bez kterých by
v letním kině nebyla ta správná atmosféra. Již nyní pro
vás připravujeme další ročník letního kina 2018 a myslím, že je opravdu na co se těšit.
Václav Seifert
KŘIMICE.INFO

Změna termínu promítání filmů:

9.9.2017 od 18.00 a 20.00
Sál T.J. Sokol Křimice,
(po ukončení sportovního dne)
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Sport a volný čas

Fotbalová sezona 2017/2018 zahájena Muži 1A třída
Do nové sezony do křimického sokola nastoupily dvě posily, Kratochvíl a Vyskočil. Zatím byly odehrány tři zápasy a
naši borci si vyzkoušeli všechny výsledky. Prohru(Bukovec 2:3), výhru(Mrákov 2:1) a remízu s pokutovými kopy
(Kralovice 4:3). Tu si užili v sobotu 26.8. na domácím hřišti, když hostili silné Kralovice. Hosté nenechali naše ani rozběhat a po půlhodině jsme prohrávali 0:3. Křimičtí se psychicky nepoložili, brankář Hinterholzinger odvrátil ještě několik střel a naši začali srovnávat krok. Pepík Kovačič zabalil Kralovicím gól do šatny a hned na začátku druhé půle přidal další. Drama završil a na 3:3 srovnal Venca Bezdička v 74.minutě. Po posledním hvizdu se šlo na penalty. Naši ani
jednou nezaváhali a Kralovicím jednu penaltu chytil brankář a duhou přestřelili. Domácí hráči i diváci mohli spokojeně
odcházet ze stadionu. Dva body jsou doma !!

Sestava TJ Sokol Křimice:
V. Hinterholzinger
J. Vonášek, V. Vyskočil,
V. Kuneš, P. Kratochvíl,
V. Bezdička, J. Kovačič,
J. Dytrt(46. J. Rada),
T. Čechura, M. Škoda,
A. Adam.

Turnaj v badmintonu
Sokol Křimice pořádal další badmintonový turnaj čtyřher v
Křimicích. Čtyři dvojice se sešli 10.června v místní sokolovně, kde sehrály turnaj v základní skupině systémem
každý s každým a to dvoukolově. Dle pořadí se hrálo dále
vyřazovacím způsobem 1-4 a 2-3. Nakonec boj o třetí místo byla úspěšnější dvojice Martin Uhel a Láďa Bonaventura, která porazila smíšenou dvojici Olinu Votíkovou a Romana Pokorného. Na zlaté medaile dosáhli po kvalitním
výkonu borci Miloš Pokorný a Martin Šůcha. Ve finále porazili Tomáše Slavotínka s Michalem Uhlem. Tímto převzali z rukou starosty obce Víta Mojžíše putovní poháry,
medaile, diplomy a věcné ceny. Vzhledem ke krásnému
počasí toho dne byla účast velmi slabá a tak snad se ve větší míře sejdou badmintonisté při zimním turnaji.

KŘIMICE.INFO

Došipná „Úletu“ Křimice
Na sobotu 1.7.2017 si hráči Úletu Křimice pozvali k
ukončení sezóny nejen kamarády ze spřátelených týmů
Bolevce, Asfaltérů a Nýřan ale i starostu obce aby mohli
tímto poděkovat za podporu, které se jim dostává. V rámci
posezení se odehrál turnaj a i když výsledky nejsou až tak
důležité dovolím si zde uvést výsledky nejlepších. Ženskou
část ovládla Nikol Brejchová, která ve finále porazila dnes
výborně hrající Janu Janouškovcovou. V mužském pavouku se radoval Alois Hiršl, který přehrál ve finále Zdeňka
Fleišmana ml. Dominanci domácích šipkařů narušil třetím
místem nýřanský Röman jenž na čtvrté místo odsunul domácího Belšána. Hráli se výborné šipky, jedlo se dobré jídlo a pilo se dobré pití. Nálada byla výborná. Úlet Křimice
touto cestou děkuje všem účastníkům sobotního posezení
a do dalších šipkových klání přejeme mnoho úspěchů.
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Fotbalová akademie v Křimicích
Věděli jste, že v Křimicích existuje fotbalová akademie, třeba jako je na Viktorce?
Podporu od křimických zastupitelů získala fotbalová akademie křimických Sokolů. Přibližně před rokem se začal oddíl
fotbalu plně věnovat našim nejmladším. Po rozpadu dorostu nastal absolutní nedostatek domácích hráčů a do budoucna
by doplňování kádru A týmu bylo možné pouze kupováním z jiných oddílů. Fotbalový výbor rozhodl založit tak zvanou
akademii-výchovu vlastních nejmladších žáků. V současnosti se jedná o kategorie fotbalového potěru od 5 let až po starší
žáky do 14 let. Drtivá většina je samozřejmě z Křimic, ale dojíždí sem i děti z Radčic, Vochova, Malesic, či Pernarce. O
osmdesát dětí ve čtyřech mužstvech se starají profesionální trenéři, kteří se dětem věnují několik hodin v týdnu při trénincích a pravidelných zápasech o víkendech. Všechna mužstva jsou přihlášena do různých soutěží. Během roku jezdí na zkušenou na několik turnajů po republice(Praha, Fr.Lázně)
kde se střetávají nejen s českou fotbalovou elitou (Sparta,
Dukla, Bohemians, Příbram, Ostrava, aj.), ale i se super
týmy z Německa (Bayern, Herta, aj.). Sokolové již uspořádali též vlastní jarní turnaj (psali jsme v jiném článku) a
bude následovat další turnaj o pohár starosty a Memoriál
Josefa Hodka. Nechybí ani pravidelná zimní a letní soustředění v Žinkovech, Liblíně a domácí kemp v Křimicích. Je
skvělé, že se zapojují aktivně i rodiče dětí, kteří se zúčastňují různých brigád v areálu Sokola. Na konci sezony sehrají
zápas děti proti rodičům.
Vyvrcholením sounáležitosti všech bylo uspořádání
I.fotbalového plesu v prosinci minulého roku. Díky podpoře
zastupitelů získají žáčci akademie dresy, fotbalové míče,
tréninkové náčiní a zabezpečení fotbalového areálu.

1. mezinárodní turnaj přípravek v Křimicích
V sobotu 3.6. pořádal TJ.Sokol Křimice oddíl kopané
1.Mezinárodní turnaj mladších přípravek Cortusa Cup.
Za krásného počasí se sjelo dvanáct mužstev slavných
českých klubů, jako jsou Dukla Praha, Bohemians Praha, FK Příbram, Viktoria Plzeň a německý SW Straubing. Turnaj zahájili starosta obce Vít Mojžíš, předseda
fotbalového oddílu a generální sponzor Ondřej Zapoměl
a hlavní organizátor turnaje Václav Bezdička. Hrálo se
1x18minut ve dvou skupinách, z kterých postoupila 2+2
družstva do semifinálových bojů. Zde Most porazil Křimice 2:0 a Viktorka zvítězila nad Příbramí 2:1. Velmi
očekávaný duel o 3.místo mezi domácím Sokolem Křimice a Příbramí přinesl hezký zápas a zaslouženou remízu 1:1. To pověstné štěstíčko se naklonilo do Křimic a
po pokutových kopech si naši borci odnášejí bronzové
medaile! I finále přineslo překvapení, když neporažená a
suveréní Viktorka Plzeň prohrává s výborným Mostec-

kým fotbalovým klubem 2:4. Křimice získaly ještě jeden pohár
a to za nejlepšího brankáře Filipa Ubla.
Velké poděkování patří všem zainteresovaným, kteří tento velký turnaj o 150 sportovcích připravili.
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TJ. Sokol Křimice - oddíl všestrannosti
Ve dnech 8. a 9. 4 2017 se v Tyršově domě v Praze konal Přebor ČOS ve florbale - oblast západ, v kategoriích Ia a Ib se zúčastnili družstva
T.J. Sokola Křimice .
Výsledky : kat. Ia - nar. 2007 - 2009 - 8 míst
kat. Ib - nar. 2004 - 2006 - 4 místo
Na hřišti T.J. Sokol Plzeň - Petřín se 29.4.2017 konal Přebor Sokolské župy Plzeňské v atletice. T.J. Sokol Křimice reprezentovali:
Fleišmanová Šárka, Sýkora David, Hofrajtrová Adéla, Zahradník Jáchym, Ceplechová Nela, Vopat Matyáš, Houdková Viktorie,
Prynych Antonín, Ceplechová Veronika, Sýkora Filip, Houdková Martina, Švábek Jan, Votavová Veronika, Hofrajtr Aleš,
Projslová Jiřina, Makovec Petr, Volínová Kateřina, Čech Lukáš, Fleišmanová Eliška, Votava Zdeněk, Mlnaříková Eliška
Děkujeme cvičencům za skvělou reprezentaci a rodičům za pomoc při organizaci všech akci oddílu všestrannosti.
Zveme všechny zájemce k nácviku skladeb XVI. Všesokolského sletu
Za T.J. Sokol Křimice náčelnice Lada Šmídlová

Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce

28.9. 9:00
Soutěž agility
(Kynolog. areál)

7.10. 10:00
Dětská hasičská
soutěž
(SPŠ dopravní)

KŘIMICE.INFO

26.11. 17:00
Adventní rozsvícení
vánočního stromu
(U Pošty)

2.12. 15:00

Mikulášská nadílka
(Sokolovna)

9.12. 7:00

Zájezd na předvánoční trhy

STRÁNKA

Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce
Divadelní spolek
„JAKO HOST“
zve na divadelní komedii

Grönholmova

metoda

21.října 2017
od 19:00 hod.
v sále
T.J. SOKOL Křimice

Název tisku: KŘIMICE.INFO
Vydavatel: MO Plzeň5 - Křimice
Periodicita: Čtvrtletník
Registrace: MK ČR E 21826
( Ministerstvo kultury ČR )
Počet výtisků: 850
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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Soutěž o nejlepší květinovou výzdobu - finalisté

I letos jsme dali příležitost Vám všem se zapojit do soutěže o nejlepší květinovou výzdobu jak u rodinných domů, tak i
na oknech domů bytových. Jako minulý rok, byla možnost i letos hlasovat na internetu a vybrat vaše tři favority ze šestnácti finálových fotografií. Dále ještě porota z těchto šestnácti finalistů vybrala tři nejleší. Nejlepším třem „kytičkářům“
jak z internetového hlasování, tak i od výběrové komise, bude předána věcná cena na tradiční akci „Slámování“ v zámeckém parku v neděli 10.9. 2017

Mezinárodní sportovní hry seniorů
Lví podíl na vítězství v Mezinárodních
sportovních hrách seniorů měla i seniorka z
Křimic paní Zdeňka Melicharová. Paní
Zdeňka se do mužstva Plzeňského kraje nominovala o pár měsíců dříve v městské soutěži. Letos se tyto hry uskutečnily
11.července, poprvé v Plzni a to na atletickém stadionu ve Skvrňanech. Některé disciplíny se odehrály přímo na stadionu a některé byly přesunuty kvůli dešti do blízkých
tělocvičen. Těchto her se zúčastnilo 20
družstev z toho 5 ze zahraničí.
Podpořit naší sportovkyni přijeli nejen
senioři, ale i starosta z Křimic.

