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Vážení
spoluobčané,
již zítra se dočkáme
otevření dalšího sportovně-relaxačního hřiště v Křimicích. Nachází
se na konci slepé části
v Učňovské ulici a je
rozděleno na tři oblasti.
Hlavní je sportovní víceúčelové hřiště s asfaltovým povrchem a
vedlejší dvě plochy jsou osazeny relaxačními
a dětskými prvky. A tak Vás srdečně zvu na
slavnostní zahájení v pátek 17.11. ve 14:00.
Hned po zahájení začne exhibiční zápas pro
vás všechny, kteří si přinesou svoji hokejku a
dobrou náladu.
Již nyní připravujeme další investice relaxačních a sportovních ploch v Křimicích.
Jedna bude na území zdejšího Sokola a druhá bude u řeky Mže pod sokolovnou, kde
kdysi bývala plovárna. Lemující polní cesta
mezi radčickým dřevěným mostem a soko-

lovnou získá v příštím roce nový moderní
povrch z betonových prefabrikátů, který ocení nejen cyklisté. Dále jsme získali zdarma
písek na vytvoření pláže a hřiště plážového
volejbalu v této lokalitě. Více přineseme
v příštím zpravodaji po zpracování návrhů a
studie.
Abychom pořád jen nesportovali, tak
mám dobrou zprávu i pro řidiče, kteří nemohou zaparkovat v Žitné ulici. Podařilo se
nám domluvit odkup pozemků s vidinou, zde
vybudovat dvacet parkovacích míst. Neberte
mi prosím za slovo, ale rád bych parkoviště
viděl do konce příštího roku.
Do konce letošního roku máme stále dost
daleko, přesto bych Vás rád pozval na setkání u rozsvícení vánočního stromku, který letos bude o něco dříve a doufám, že se potkáme i při koncertě Rybově Mši v zámecké
kapli a zpívání vánočních koled v kapli na
Horničce.
Krásné podzimní dny Vám všem přeje
Vít Mojžíš, starosta

TENTO ZPRAVODAJ JE
DISTRIBUOVÁN BEZPLATNĚ
DÍKY POMOCI A OCHOTĚ
KLUBU SENIORŮ

Slavnostní otevření hřiště v Učňovské
Zveme všechny občany 17.11. 2017 ve 14:00 na slavnostní otevření multifunkčního sportovního hřiště s dětskými a seniorskými relaxačními prvky. Sehraje se zde street hokejový
zápas, tak jak se hrávalo za
pradávnými léty – bez
chráničů a s tenisákem.
Stačí si vzít pouze hokejku
a sportovní obuv. Budou
zde zapůjčeny rozlišovací
dresy. Ostatní si zatím budou moci vyzkoušet další
relaxační prvky a od 15:00
se budou testovat všechny
možnosti tohoto hřiště.
Basketball, nohejbal, volejbal a fotbálek. Podle chuti
přítomných. Pro děti bude
připraven sladký dárek a
pro dospělé horké nápoje.
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Z činnosti MO 5 Křimice

Setkání jubilantů se starostou
Tradiční setkání křimických jubilantů se
starostou se uskutečnilo 20.září 2017
v zasedací místnosti budovy ÚMO5. Své
kulatiny přišli společně oslavit čtyři ženy a
devět mužů. Nejstarší účastníci pánové
Zdeněk Tománek a Josef Fiala se vůbec
necítili na prožitých osmdesát pět let.
Úvodním slovem zahájil setkání nejstarší zastupitel pan Fleišman. Po té popřáli
všem oslavencům starosta Mojžíš, místostarosta Lobkowicz a o činnosti Klubu
seniorů pohovořila krátce paní předsedkyně Hladíková. Jubilanté zavzpomínali na
mládí i na současnou dobu a ke konci
všichni vzhlédli krátká videa o Křimicích.
Při odchodu dostali oslavenci drobný
dárek od pana starosty.

Setkání občanů se starostou
Ve čtvrtek 26.října proběhlo tradiční setkání starosty s
občany Křimic. Po přivítání a
zahájení tohoto setkání proběhla video prezentace o investičních, kulturních a sportovních akcí v Křimicích od
minulého setkání. Pan starosta Vít Mojžíš a pan tajemník
Ladislav Plochý nastínili další
investiční výhledy pro příští
rok 2018 jako jsou parkoviště,
relaxační a sportovní plochy,
chodníky a cyklostezky.
Setkání tradičně zakončil
hudební vložkou pan Jiří Hlobil se svojí družinou tentokráte s názvem „Středověká hudba s Guttou“.

Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice
V poslední době se množí stížnosti nejrůznějších orgánů a organizací na špatné či chybějící označení domů a budov v Křimicích. Zejména neoznačené budovy orientačním číslem
způsobují pak nejen ztíženou orientaci občanů, ale i zhor- šení činnosti integrovaného záchranného
systému
a
dalších
veřejných
složek
při
obsluze
řízení.
Označování budov je povinnost daná zákonem o obcích vlastníkům budov. Jak má být
označení budovy provedeno, určuje dále vyhláška ministerstva vnitra a manuál jednotného
vizuálního stylu města Plzně. O přidělení čísla vlastníkovi budovy rozhoduje Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně, kam by se také v případě nejasností měl vlastník budovy
obrátit. Každý občan, který se stane vlastníkem budovy v obci, která má být označena čísly,
je povinen zajistit si rozhodnutí o přidělení označení budovy a označení realizovat. Pokud
toto bezodkladně není provedeno, jedná se o postup v rozporu se zákonem. Z tohoto vyplývá
i možnost sankce ze strany správního orgánu. Tabulky s čísly se umisťují tak, aby byla čísla
viditelná, a vždy tabulka s číslem orientačním pod tabulku s číslem popisným. Pořízení tabulek s čísly a připevnění zajišťuje vlastník budovy na vlastní náklady. Čísla popisná
a orientační musí být na tabulkách o rozměrech 330 mm x 210 mm s arabskými číslicemi.
Tabulka evidenční je bílá s červenými čísly a červe- ným rámečkem. Tabulka orientační je
červená s bílými čísly a bílým rámečkem. Výrobu tabulek zajišťují soukromé firmy.
KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci
Oprava komunikace
ve Vochovské ulici
V sobotu 21. října firma Eurovia Silba a.s. dokončila
celoplošnou rekonstrukci asfaltového povrchu v ulici Vochovská v části od Žitné ulice po točnu autobusů.

Nástěnka na Brůdku
V Křimicích v lokalitě na Brůdku byla instalovaná
městským obvodem nová informativní nástěnka. Budou
se zde informovat křimičtí občané nejen o akcích v obci,
ale bude zde i úřední vývěska.

Schodiště opraveno !
Na schody v nedobrém technickém stavu upozornili
křimičtí spoluobčané místní úřad. Vedení obce okamžitě
reagovalo a nechalo ve spolupráci se Správou veřejného
statku města Plzně toto schodiště zrekonstruovat, natřít
zábradlí, vysekat prorostlé keře a na přilehlém chodníku
srovnat vyboulenou zámkovou dlažbu.

Divadlo v Křimicích
Křimická sokolovna ožila opět divadelním duchem.
21.září se zde představil divadelní soubor „Jako Host“ s
nemilosrdnou komedií Grönholmova metoda. Hra poukazuje na náročné a někdy i nepochopitelné nároky na post
vysokých manažerů nadnárodních firem. Souboj šesti
kandidátů o lukrativní manažerský post. Na ostří nože a
bez pardonu.

Uzávěrka a vydání dalšího zpravodaje KŘIMICE.INFO

Uzávěrka 9.3.2108

Roznos 16.3.2018
Z činnosti MO 5 Křimice

Termín veřejného zasedání zastupitelstva MO5 Plzeň-Křimice
6.12.2017 od 17.30
v zasedací místnosti ÚMO5 Křimice
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Události a dění v obci
Drakiáda bez větru
V neděli 5.11. uspořádali křimičtí hasiči setkání příznivců papírových draků. Letos byl problém najít volnou plochu na kopci, kde byla veškerá pole zoraná, nebo čerstvě
osetá. Proto padla volba na luka za „Ovčínem“. A toho dne
nastal další problém, ve 14:00 bylo absolutní bezvětří. Za
další půlhodinku začalo lehce pofukovat a k oblakům své
draky dostal pouze silný vytrvalec. V tomto ohledu příroda
vyhrála. Minulý víkend by naopak vítr odnesl s drakem i
jeho majitele. I přesto přišlo mnoho rodin se svými ratolestmi a užily si krásného podzimního odpoledne.

Podzimní slavnost ve školce
Ve čtvrtek 19.10.2017
se na zahradě mateřské
školy konala podzimní
slavnost „Dělání, dělání,
podzimní smutky zahání“, na které si děti společně s rodiči vyzkoušely
různé pracovní činnosti,
které se budou v životě
hodit. Návštěvnost byla

velká, po splnění všech
úkolů na děti čekala sladká odměna a na závěr
jsme si opekli buřty, jablka a brambory.

Ve školce se sportovalo
Starosta obce Vít Mojžíš a ředitel organizace Pohyb a
zdraví Přemysl Švarc se dohodli, že opět zařadí tělovýchovný
program Pohyb 1P do křimické školky. V úterý 17.10. si děcka mohla vyzkoušet svoji sportovní pohyblivost a motoriku
pod profesionálním dohledem. Celý projekt míří především
k rodičům a k jejich postojům kam by své ratolesti mohli
sportovně nasměrovat. Projekt Pohyb 1P se zaměřuje na
zjištění pohybové úrovně
předškoláků a
snaží se v nich
zábavnou formou povzbudit pozitivní
vztah ke sportu.

18. ročník dětské hasičské soutěže
Dne 7.10. se v areálu místní průmyslové školy konal 18.ročník soutěže pro mladé hasiče a to v kategorii mladších a starších družstev. Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 34 družstev z Plzně a jejího blízkého okolí. Nejúspěšnějším kolektivem mladších bylo družstvo z Litic, které obsadilo hned dvě místa na stupni vítězů, na třetím místě se umístili soutěžící z
Doubravky. Mezi staršími kolektivy byly nejúspěšnější děti z Hradiště, na druhém a třetím místě Újezd a Božkov. Obě naše družstva z Křimic se umístila na pěkném čtvrtém místě v obou kategoriích. Soutěž si vyzkoušelo i naše družstvo nejmenších dětí, které vzniklo nyní na začátku školního roku. Tyto děti se zúčastnily, aby nasály atmosféru hasičských soutěží
a vyzkoušely si jednotlivé disciplíny a to mimo bodované kategorie. Ti nejlepší si odvezli v obou kategoriích hodnotné ceny
a putovní pohár, který věnoval MO Plzeň 5. Po poledni se všichni soutěžící odebrali, kterých letos bylo kolem 140ti, ke
svým domovům kam si odvezli za své snažení dárkové předměty a sladkosti.
Za SDH Křimice,
Luboš Vavřík, místostarosta
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Události a dění v obci
Zelí fest Křimice
Krásné počasí přilákalo v sobotu 23.9. do Křimic stovky lidí. V
areálu Lobkowiczké zelárny a na náměstí se konal tradiční Zelný
festival. Kromě zelné krouhanky, kysaného zelí , zelných salátů a
zelné šťávy si lidé odnášeli i dobrou náladu. Tu jim navodila dobrá muzika a výborné jídlo, v kterém samozřejmě nemohlo chybět
zelí. Pro děti byly připraveny různé soutěže jako hod zelím do koše, slalom mezi zelnými hlávky, nebo si mohli vyzkoušet, jak se
šlape zelí. V tento den byl otevřen mimořádně i křimický zámek,
kde probíhaly prohlídky interiérů, muzea s dobovou zemědělskou
technikou a výstup na věž, kde byl tento den úžasný výhled do
širokého okolí. Součást prohlídek byla i výstava papírových modelů hradů a zámků z Čech, Slovenska, Německa a exotického
Japonska.

Stáří, posečkej ještě chvíli...
Dovoluji si připomenout, že pod tímto mottem se občas vyjadřuji k aktivitám křimických seniorů. Činím tak i tentokrát.
V příštím roce 2018 oslavíme deset let samostatné organizace seniorů v Křimicích. Prošli jsme různými organizačními
změnami a v současné době zní náš statutární název KLUB SENIORŮ KŘIMICE spolek.
Za tu dobu jsme zažili mnoho veselých, příjemných a přátelských chvil. Scházeli jsme se na společných výletech, procházkách, při hudbě nebo při různých společenských a sportovních akcích. Zastupitelstvo našeho obvodu Plzeň 5 – Křimice,
v čele se starostou, podporuje trvale naši činnost a jsme hodnoceni jako jedni z úspěšných spolků v Křimicích. Ale
v poslední době se nám nedaří získávat nové členy. V roce 2012 jsme měli sto členů, k dnešnímu dni kolem osmdesáti.
Stárneme, trápí nás nemoci, odcházíme…
A proto se obracím na křimické „mladé seniory“ (věk 60 – 65 - 68 let). Přijďte a třeba si založte svoji mladší partu. Vyberete si aktivity, které se vám budou líbit. Výlety na kole, lyžích, pěšky, různé kulturní a sportovní akce. Nebo cokoliv
jiného podle vašeho vkusu – bude na vás, co si vyberete. Přijďte a přesvědčte se, jak je to příjemné, milé a někdy i poučné,
když strávíte svůj volný čas v kolektivu svých přátel. Věřte nám, máme s tím své zkušenosti.
Eliška Hladíková
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Události a dění v obci

Strašidelné hemžení
Strašidelné hemžení, Helloween, nebo karneval. Je jedno jak se tato akce nazývá. Tradiční akce Sokolů, obce a křimického zámku
se opět náramně povedla. V sobotu 4.11.
praskala ve švech zdejší tělocvična nejmenšími strašidýlky, piráty, nebo princeznami. Moderátor Zdeněk Fleišman to s DJ Péťou rozjížděl a děti tančily a soutěžily až do tmy. Za šera se na nádvoří sokola shromažďoval dav lidí
s lampióny a v 17:00 vyrazil průvod v čele s
Terezou na osedlaném koni směr zámecký
park. Ze zámeckého balkónu je přivítal Fantomas s Dráculou a pozval je na prohlídku zámeckého sklepení, kde na ně čekaly další nadpřirozené bytosti. Tajemní mniši, rytíř, vlkodav, Jezinky a čertík s mumií. Letos navíc přibyla výstava lesních skřítků ze Šumavy a ohnivé show v podání skupiny Hell Fire.

Výstava panenek a skřítků na zámku v Křimicích
V neděli 12.11. ve 14:00 na křimickém zámku byly slavnostně zahájeny dvě výstavy
najednou. V přízemí výstava panenek a ve sklepích lesních skřítků. V zaplněném velkém sále přivítal správce zámku Petr Koudelka manžele Lobkowiczových a oba vystavovatele slečnu Havlovou a pana Poláčka. Po krátkých úvodních slovech majitele zámku a autorech výstav se návštěvníci mohli pokochat tisíci kusy různorodých panenek
všech velikostí a ručně vyrobených pohádkových bytostí. Výstava bude pokračovat do
konce ledna 2018 a to každou středu (12-15 hod.) a každou sobotu (13-16 hod.). Charitativní akce "Panenky pro dětský domov Domino" potrvá do 20.12. Zapojit se můžete
tím, že přinesete nepotřebnou panenku hračku a vložíte ji pod vánoční stromeček přímo na výstavě.
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Události a dění v obci
Křimické slámování 2017
Osmý ročník křimického Slámování se uskutečnil 10.září
po vydatném dešti. A tak se zdálo, že dorazí podstatně méně
lidí. Opak byl pravdou a letošní akci hodnotil hlavní propagátor Martin Moravec jako jednu z nejlepších. Zámecký
park lemovaly stánky s výrobky z přírodních materiálů a na
podiu hrály country kapely R.U.S a Country Pocket. Vyvrcholením bylo letos vystoupení skvělých The Dixie Hot
Licks. Seskupení hrálo více než hodinu a bylo doprovázeno
několika tanečníky. Děti s rodiči, nebo prarodiči se vrhli na
haldu čerstvé slámy a tvořili všelijaké figury různých tvarů.
Od nejmenších srdíček až po velikou žirafu. Rodina Černých
například vyrobila velblouda pro křimický betlém. Někdo si
své výrobky odnesl domů a někdo je nechal k dispozici na
výstavu v parku. Již tradičně se zde vyhlašují výsledky soutěže „O nejhezčí květinovou výzdobu obce“. Na pozvání starosty obce Víta Mojžíše přijela na návštěvu a předávat ceny náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje paní Mgr. Ivana
Bartošová a nemohl chybět ani pan Ing. Jaroslav Lobkowicz, který věnoval hlavní ceny soutěže-květiny a thuje. Komise
soutěže vyhodnotila nejkrásnější květinovou výzdobu paní Mgr. Vlasty Čihákové a nejvíce hlasů z internetu získala paní Radka Nádraská.

Křimická pouť
Křimická pouť oslavována na křesťanský svátek „Povýšení svatého kříže“ letos
připadla na sobotu 16.září. V 10:00 v zámecké kapli poprvé sloužil mši svatou páter Bibko, který letos nahradil pátera Verčimáka. Křimický kněz má na starost ještě
kostel ve Vejprnicích, v Malesicích a kapli
ve Vochově. Po mši obdaroval starosta
obce každého přítomného pouťovým koláčkem.
Kolotoče, autodrom, střelnici a další
stánky se sladkostmi obstarává každoročně pan Lagron z Klatov. I když pravidelně
v tuto dobu prší a je chladno, navštíví tyto
pouťové atrakce spousta křimických i
přespolních rodin.
V rybářské restauraci U Mže tento den
opět pořádali soutěž o nejkrásnější pouťový koláč, kterou letos vyhrála paní Alena
Marečková.
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Z naší kroniky - od historie po současnost

Vzdělanost a spolková činnost v letech 1920 - 1939
V minulém čísle časopisu KřimiceInfo bylo hovořeno o ekonomické stránce života v Křimicích. V tomto čísle nastíníme kulturní a spolkovou činnost občanů. V roce 1908 vznikla Dělnická tělovýchovná jednota a v roce1912 byl založen
Sokol. Podle dostupných pramenů (pamětníků) se cvičilo v hostinci Na Knížecí. Vznikl fotbalový klub Sparta a kroužek
šachistů. Prvním starostou Sokola byl zvolen Bohumil Kranda, zdejší učitel. Velkým přínosem pro sokolskou činnost
byla stavba a otevření místní sokolovny. 30. března 1930 byl položen základní kámen a 7. září v tomto roce byla sokolovna slavnostně otevřena. Celková investice stavby včetně hostince a kina dosáhla téměř ¾ miliónu korun plus mnoho hodin práce dobrovolníků. Sokolovna byla využita i pro konání plesů a divadelních představení. Dalším důležitým
spolkem byl sbor dobrovolných hasičů. První valná hromada se konala 9. června 1907 v hostinci Na Štěpánce. Sbor začal naplno pracovat po 1. světové válce a pořizoval hasičskou techniku. V roce 1934 zakoupili hasiči v Brně automobilovou stříkačku zn. Tatra. Činnost hasičů se stále rozvíjela a členové sboru se zúčastňovali různých cvičení a soutěží. Vel-

1937 - 25 let TJ. Sokol Křimice, shromáždění v tělocvičně

1918 - Hasičský sbor Křimice

Události a dění v obci
Akce našich rybářů
Český rybářský svaz z.s. MO Plzeň Křimice
Křimičtí rybáři oznamují, že jako tradičně každý rok budou prodávat vánoční kapry u své Restaurace U Mže.
Prodej začíná 20.12.2017 od 12:00 hodin a následné dny od 9:00 do 17:00 hodin a to do vyprodání. Ke každému kapru
dostanete šálek svařeného vína zdarma. Po celou dobu prodeje ryb bude i otevřena zdejší restaurace.
Restaurace u Mže (Roští)
25. 11. 2017 od 19:00 hodin Vás zve Restaurace u Mže na před adventní retro diskotéku v podání d. j. Pavla Potlouka
Poety.
2. 12. 2017 v 18:00 hodin zve všechny občany na rozsvícení vánočního stromečku a zazpívat si koledy k restauraci U Mže.
Kdo chce, ať si přinese podepsanou vlastní ozdobu na stromeček. K občerstvení mimo jiné bude
svařené víno i špekáčky na grilu.
25.12.2017 od 19:00 hodin Vás dále zveme do Restaurace u Mže na tradiční vánoční diskotéku v podání Láďa Lenčeše.
31.12.2017 od 19:00 hodin přijďte na silvestrovskou zábavu do restaurace U Mže.

Kalendář pro rok 2017 v prodeji
Tradiční kalendář s křimickými fotografiemi je již od
pondělí 6.11.2017 v prodeji na ÚMO Plzeň 5 Křimice.
Tento velký nástěnný kalendář stojí stejně jako loni 100,-Kč
a i letos jej svými fotografiemi vyzdobil známý křimický fotograf pan Ludvík Hladík. Letošní kalendář obsahuje fotografie křimických zákoutí a dominant a tak věříme, že
i letos se bude líbit. K prodeji samozřejmě bude i při slavnostním rozsvícení vánočního stromu u Pošty v neděli
26.11.2017 a při zpívání vánočních koled v kostelíku Na
Horničce v sobotu 24.12.2017.
KŘIMICE.INFO
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Z naší kroniky - od historie po současnost

Vzdělanost a spolková činnost v letech 1920 - 1939
mi často se zde hrávalo ochotnické divadlo, pořadatelem
byl Sokol. Dle záznamů se
v Křimicích zastavil slavný
herec Jaroslav Vojta. Pro zábavu i vzdělávání občanů
sloužila obecní knihovna, která navázala činnost na působení Národní Jednoty pošumavské. Kulturní akce pořádala také zdejší škola obecná.
Byly
to
různé
besídky
k výročím republiky, narozeninám prezidenta Masaryka a
dětská cvičení spojená se Sokolem. Přínosem pro kulturní
a spolkový život bylo zavedení
elektřiny do všech domů
v obci.
Podle archivních záznamů
M. Bělohlávka zpracovala kronikářka Marie Fáková

1946 - Dramatický spolek „Pokrok“ - hra Fidlovačka

Sport a volný čas
Sportovní sokolské hry v Křimicích
Sokolské sportovní hry letos zahájili opět parašutisté seskokem na
fotbalové hřiště. Sportovce přivítal pan Zdeněk Fleišman a zároveň
zahájil i letošní hry. Tradičně si zde mohli děti i dospělí vyzkoušet disciplíny, které se celoročně praktikují v křimické sokolovně. Kromě
gymnastiky, atletiky, florbalu, fotbalu, stolního tenisu, badmintonu a
šipek si těšila velkému zájmu také střelba z luku do slaměného terče.
Letos se poprvé těchto her zúčastnili zástupci Nadace sportující mládeže s maskotem žabákem a přímo na hřišti testovali děti, jakou mají
motoriku pohybu. Když měli sportovci splněné všechny disciplíny,
obdrželi sladkou odměnu a drobné dárky. Ti nejlepší navíc získali diplomy, medaile a věcné ceny. Letos se hodnotily dvě atletické disciplíny a to hod kriketovým míčkem a skok z místa. Kdo měl ještě dostatek
sil, mohl využít skákací hrad, nebo se projet na segwayi. V průběhu
sportovního odpoledne vystoupili cvičenci zdejšího sokola, kde předvedli nácvik na všesokolský slet, následovaly mladé
cvičenky zumby a na street work outové rampě předvedli svůj um chlapci z Kings Plzeň. Závěrem starosta Sokola a obce
Vít Mojžíš poděkoval všem přítomným a pozval děti do tělocvičny, kde se promítal film Kniha džunglí.
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Události a dění v obci
Vánoční strom usazen
Dne 12.11. byl umístěn vánoční stromek na tradiční místo
před poštu na Chebské ulici. 11 metrový smrk věnoval pan
Petr Omáčka z Plzeňské ulice. Křimičtí hasiči jej ozdobí v
sobotu 18.11. a slavnostní rozsvícení je naplánováno na neděli 26.listopadu. Těšíme se na setkání!

Jak jsme volili
Volby do Poslanecké sněmovny skončily a my vám přináší-

me zprávu jak se volilo v Křimicích. Velké rozdíly nehledejte, po celé republice se volilo hodně podobně. Andrej B. získal více než počítal, jedna pravice posílila (ODS) a druhá
pohořela TOP09-díky Kalouskovi). Velmi pohořely levicové
strany (KSČM i ČSSD-díky Sobotkovi) a skokani voleb se
stali Piráti. Postrašil a tím i posílil japonský samuraj Tomio.
A tak jsme v očekávání jak se volební lídři domluví a jakou
programovou shodu a toleranci projeví pro sestavení nové a
ještě lepší vlády

Další opravy v sokolovně
I letos opravovali křimičtí sokolové svůj majetek. V září byla dokončena rekonstrukce pánských toalet a pokračovalo
se s další výměnou oken, tentokráte v přísálí a na chodbě.
Dále se vyměňovaly poškozené plaňky a rýgle na dřevěné
hradbě v Plzeňské ulici. Přepažením a rozdělením kabin
vznikla další opravena šatna pro malé fotbalisty. Veškeré
investice hradili sokolové z části dotací Plzeňského kraje,
města Plzně a městského obvodu a také z darů firem Kovošrot Suda a NT Magnetics.
Tímto jim velmi děkujeme!

KŘIMICE.INFO

EKO tým OP Křimice
Členové ekotýmu – Žaneta Dlouhá, Šárka Fořtová,
Sophie Maciarzová, Jakub Šuchman, Lucie Tůmová, Laura
Vopatová – na 1. schůzce připravili pro kamarády OP Křimice informační nástěnku.
Společně s ostatními spolužáky 5. ročníku se pustili do
veršování o vodě. Básničky si můžete přečíst na šatně 3. a 5.
ročníku. Jsou opravdu vyvedené. Zároveň ekotým vyzval
všechny děti, aby se také pustily do veršování na téma
„voda“.
Ivana Kaslová

STRÁNKA
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Sport a volný čas

Naši florbalisté
V nejvyšší regionální florbalové soutěži „trojiček“ 1.liga BLMF se v letošní sezóně křimičtí hráči museli z kapacitních důvodů sdružit s týmem TJ Tlučná „B“. Mají odehráno devět zápasů, z toho 3 výhry, 2 remízy a 4 prohry. Prozatím se naši borci
drží v polovině tabulky (8.místo), která je velmi vyrovnaná.
Dosavadní výsledky:
TJ Tlučná B – Sokol Křimice
EJPOVICE
TJ Tlučná B – Sokol Křimice
Sokol Koterov
TJ Tlučná B – Sokol Křimice
Pošta Strašice
TJ Tlučná B – Sokol Křimice
topýr FbC
TJ Tlučná B – Sokol Křimice
EJPOVICE
TJ Tlučná B – Sokol Křimice
KAPACITY
TJ Tlučná B – Sokol Křimice
Sokol Letná
TJ Tlučná B – Sokol Křimice
TJ Tlučná B – Sokol Křimice

5:3

TJ

5 : 0 k T.J.
4:4

AC

9:3

Ne-

1:2

TJ

1:7

FBC

4:4

TJ

1:7
1:6

Západočeská drť
SLAVOJ

Velmi dobře si vedou ve statistikách tito naši hráči:
Nejlepším střelcem křimického týmu je Tomáš Vykoupil, který je na 4.místě s 11 góly.
Nejlepším nahrávačem křimického týmu je David Strolený, který je na 5.místě s 8 asistencemi.
Aktivní soupiska hráčů:
Buchta Vlastimil, Haltuf Daniel, Hejkal Martin, Kohout Tomáš, Lauda Václav, Matoušek Matouš, Otta Tomáš, Reitmaier
Jan, Strolený David, Strolený Tomáš, Vykoupil Tomáš.
Neaktivní soupiska hráčů:
Bejlek Ondřej, Lejsek Petr, Losleben Lukáš, Vykoupil Michal, Zeman Petr.

Události a dění v obci
Křimičtí prvňáčci 2017/2018
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Sport a volný čas
Fotbal 1. A třída : Křimice - Žichovice 2:1
Křimičtí fotbalisté získali cenné 3 body na domácí půdě s mužstvem Žichovic. Po předchozích nezdarech naši borci hráli opatrně a na hřišti bylo vidět
více soupeře, který měl více ze hry. Po
třiceti minutách se ala karty obrátily.
Nejdříve zahrozil Venca Bezdička zmařeným lobem a o tři minuty padl první
gól křimického Tomáše Křena. V druhé
půli byla oboustranná přetahovaná a až
v 76.minutě Venca Bezdička po přihrávce skóroval již skoro do prázdné branky. Zvýšený tlak ke konci zápasu přinesl
Žichovickým gól útěchy a celková úprava skóre 2:1.
Sestava Sokol Křimice:
V. Hinterholzinger T. Křen , J. Zapoměl , P. Kratochvíl
(75. V. Vyskočil ) , J. Dytrt ,V. Kuneš (84. A. Adam ) , T. Čechura , M. Brousil , J. Vonášek , V. Bezdička ,90.F. Šváb )

Naši šipkaři
Po delší odmlce způsobené předehráním zápasů se Úlet představil na domácí půdě v 6.kole šipkové ligy. Soupeřem
jim tentokrát bylo nýřanské "béčko" aktuálně poslední tým tabulky. Souboje prvního s posledním velmi často svádí k
podcenění či k předčasné euforii a řečech o jasném vítězství. Od všech těchto zákeřností se křimičtí chtěli oprostit a
většina z nich měla ještě v paměti utkání stejných soupeřů kdy nýřanští na půdě Úletu vedli po devíti hrách 0:9. Do zápasu vstupují Hiršl s Belšánem na straně domácích a Brož s Jandovským na straně hostů = 0:2. Naštěstí dnes dobře
hrají Růžek s Fleišmanem a srovnávají na 2:2. Stejná písnička se opakuje. Belšán a Hiršl svoje zápasy nezvládají = 2:4
a Růžek s Fleišmanem zachraňují 4:4. Kapitán stojí před nelehkým rozhodnutím u týmových her. Střídat či nestřídat,
to je otázka a je pouze na jeho intuici a zkušenostech posoudit zda Hiršla s Belšánem posadit na lavičku a zapojit do
hry Radu s Janouškovcem, kteří se v rozehrávce jevili velmi slušně. Nakonec to jsou podle mého názoru právě týmové
hry, které zápas překlopily na stranu domácích. Kapitán ponechal sestavu bez změn a tah se mu vyplatil. Belšán i Hiršl
podpořeni
bezchybnými
Fleišmanem ml. a Růžkem
předvedli šňůru 7 bodů a stav
11:4 umožňuje prostřídání náhradníků. Janouškovec fantastickou hrou poráží Brože, Rada svým typickým způsobem
naleptá soupeřovu psychiku a
vyhrává nad Jandovským a
Tatu, který v těchto slaví narozeniny sahá po bodech v utkání se Šefflem. Byl opravdu
blízko a mohl si dát hezký dárek v podobě cenného vítězství
neboť v 73 letech je každé vítězství parádní. Křimice tak
stále drží čelo tabulky a bez
ztráty kytičky pokračují soutěží podobně jako Viktorka Plzeň, jejíž výhra nad Slávií dokreslila příjemné nedělní odpoledne a podvečer. Dnes
chválíme Růžek, Fleišman,
Janouškovec a Rada. Hosté
Jandovský a Brož.

KŘIMICE.INFO
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Sport a volný čas

Fotbal muži: Křimice—Horažďovice

2:1

V sezóně 2017/2018 v podzimní části se křimickým fotbalistům zatím herně nedaří. Po devíti kolech jsou na 4.místě, ale
odzadu. Zatím se podařilo vyhrát v základním čase pouze dvakrát a to v Mrákově, který je beznadějně poslední a na domácí půdě porazili silné Horažďovice. Ty se zrovna neukázali v nejlepším světle a naši borci s jistotou deklasovali hosty hlavně na spálené šance. Nakonec Venca Bezdička dával oba góly a to minutu před koncem první půle a další v 76.minutě.
Mohl jich dát minimálně pět. To se nepodařilo a ke konci zápasu začali našim borcům zatápět i hosté z Horažďovic. Ze
zvýšeného tlaku vytěžili pouze jednu branku a křimičtí sokolové mohli na konci zápasu slavit zasloužené tři body.
Sestava: V. Hinterholzinger - T. Křen
(90. T. Kroupa ), J. Vonášek, J. Dytrt, V. Kuneš ,T. Čechura, M. Brousil, P. Kratochvíl, V. Bezdička(90. M. Zach ), J. Calta
(77.F. Šváb ), P. Dobrý (83. R. Vyleta ).

1. ročník memoriálu Josefa Hodka
Na počest bývalému předsedovi křimických fotbalistů
(rok od jeho úmrtí) se uskutečnil žákovský turnaj v neděli
1.října. Představila se zde všechna křimická družstva a tým
Košutky. Turnaje se zúčastnila i rodina Pepíka Hodka a
slavnostní výkop provedl jeho syn Milan.
Čest jeho památce!

Fotbal - mladší žáci znovu stříbrní
Dne 13.11.2017 reprezentovali naši mladší žáci fotbalového
klubu Sokol Křimice a to jako jediní ze západočeského kraje na halovém turnaji Černošicích u Prahy. Na turnaji se
zúčastnilo 8 mužstev ( Mělník, Chabry 2x,Všeradice, Karlštejn 2x,Čechie/Vltavan, Křimice)
Po 3.výhrách ve skupině ,vyhráli naši kluci i semifinále s
těžkým soupeřem z Karlštejna. Ve finále jsme bohužel po
velkém boji prohráli s týmem Chabry 0:2, ale po chvíli velkého zklamání, zavládla nakonec v týmu velká radost i ze
stříbrných medailí. Jenom ještě perlička nakonec ,ze dvou
odehraných turnajů během jednoho měsíce mají dvě stříbra.
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T.J. SOKOL KŘIMICE
pořádá

Turnaj v badmintonu
*čtyřhry*

T.J. Sokol Křimice, oddíl všestrannosti pořádá
dne 2.12. 2017 od 1500 hod.
v sokolovně

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
Vstup: děti
dospěláci

Příjem dárků od 1400hod. v sokolovně.

Plesová sezóna
(Sokolovna)

16.12. 20:00
Ples fotbalistů

Registrace a zápisné (100,-Kč/osoba) od 8:30
Informace a rezervace na e-mail: sokol@krimice.info

Zveme sportovní nadšence všech kategorií
KŘIMICE.INFO

T.J. SOKOL KŘIMICE
pořádá

Turnaj

3. 2. 15:00

Stolní tenis

10. 2. 20:00

14.1.2018 v 9:00 hod

Dětský maškarní ples
Zahrádkářský ples

16.12.2017 v 9:00 hod

30,-- Kč
30,-- Kč

3. 2. 15:00

Dětský maškarní ples

24. 3. 20:00

Společenský ples ÚMO 5

Registrace a zápisné (100,- Kč) od 8:30
Informace a rezervace na e-mail:
sokol@krimice.info
Sokolovna, Plzeňská 158, Plzeň-Křimice
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Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice
Optimalizace svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů na území statutárního města Plzně
Povinnost zajistit oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BIO odpadů) ukládá obcím
zákon o odpadech, kterou statutární město Plzeň splnilo obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzně č. 5/2014.
Legislativa dále stanovuje způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu, který může obec provádět prostřednictvím sběrných dvorů, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob nebo kombinací těchto způsobů.
Zákon o odpadech dále stanovuje tzv. hierarchii nakládání s odpady. Na prvním místě je vždy snaha o předcházení vzniku
odpadů (kompostování přímo v místě vniku BIO odpadů), dále je třeba hledat cesty k jeho využití (např. kompostování
v kompostárnách nebo využití v bioplynových stanicích) a až jako poslední možné řešení je odstranění odpadů
(skládkování).
Nový systém sběru BIO odpadů na území města Plzně umožní jednak každodenní bezplatné odkládání BIO odpadů na
sběrných dvorech (již stávající systém toto umožňoval), odkládání do sběrných nádob (240l hnědé nádoby) a do velkoobjemových kontejnerů. Poslední možností je komerční objednání „vlastní“ nádoby do domu od společnosti Čistá Plzeň,
s.r.o. za daných podmínek a příslušnou úhradu dle ceníku.
Město Plzeň se nově rozdělí na dvě oblasti, a to na červenou a zelenou. V červené zóně, kde převládá zástavba bytových
domů, bude zachován nádobový sběr do hnědých nádob, protože je zde produkce kuchyňských BIO odpadů konstantní po
celý rok, tedy nedochází zde k sezónním výkyvům produkce BIO odpadů. Nově tedy dojde k doplnění nádob do oblasti
sídlištní zástavby Městského obvodu Plzeň 4, kde doposud nebyly, a to ke stávajícím stanovištím nádob pro tříděný odpad. Naopak v oblasti zelené, kde převládá zástavba rodinných domů a rekreačních objektů, vzniká vyšší produkce BIO
odpadů s významnými sezónními výkyvy díky odlišné struktuře BIO odpadu na zahradách (posekaná tráva, větve, listí
atd.). Zde budou v pravidelných intervalech dle harmonogramu
přistavovány velkoobjemové kontejnery na konkrétních stanovišBIO odpad
tích. Podrobnou mapu s rozdělením města do obou zón, přesnými
Co patří
Co nepatří
stanovišti velkoobjemových kontejnerů a harmonogramem svozu
jsou k nalezení na webových stránkách https://odpady.plzen.eu/ .
zbytky ovoce a zeleniny
zbytky jídla, kosti
Cílem optimalizace svozu BIO odpadů je jednotný plně funkční
listy, natě, slupky
odřezky masa
systém sběru BIO odpadů pro celé území města Plzně, který bude
odpovídat potřebám konkrétního území. Realizací této optimaliza- rozdrcené skořápky z vajíček
oleje a tuky, ryby
ce dojde k narovnání dostupnosti služby sběru BIO odpadů na územléčné výrobky
mí města pro všechny občany a do budoucna se také předpokládá kávová sedlina, čajové sáčky
zvýšení efektivity oddělného shromažďování BIO odpadů.
okrasné rostliny
chorobami napadené rostliny
Celý projekt bude zahájen dne 1. 1. 2018, s tím že během prvního měsíce rozjezdu dojde k přesunu nádob v rámci navržených obkousky dřeva, větví, kůry
skořápky ořechů, pecky
lastí. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny až s prvními
tráva, listí
slupky od melounu
pracemi na zahradách, tzn. začátkem vegetačního období, vždy
nejdéle od 9:00 do 18:00.
sláma
listí ořešáku
V tabulce níže je uvedeno, co lze a nelze do nádob a velkoobjepopel z uhlí
mových kontejnerů na BIO odpad odkládat.

Události a dění v obci
První kavárna v Křimicích
Křimice se konečně dočkaly. V pondělí 6.11. se otevřely dveře první kavárny. Obě majitelky, Kateřina Matějková a
Lenka Kohoutová společně se starostou
obce Vítem Mojžíšem přestřihli slavnostně pásku a provoz kavárny byl oficiálně zahájen. Během chvilky se zaplnila
všechna místa včetně dětského koutku.
Místní si přišli ochutnat výbornou kávu
značky Julius Meinl a k němu samozřejmě zákusek.
K mání jsou i domácí perníčky, sušenky a výborný slaný koláč. Ke kávě si
můžete zapůjčit i knihu, nebo se zdarma
připojit na WI-FI. Samozřejmostí je i
prostor pro nejmenší návštěvníky v kočárku. Nová kavárna nese jméno Vážka,
nachází se na Zámeckém náměstí a je
otevřena každý den od 10 do 18 hodin.

