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Vážení
spoluobčané,
máme za sebou
první jarní den, ale
zima se stále odejít
nechystá. Trochu nám
to ovlivňuje chod některých
stavebních
prací, konkrétně na
Zámeckém náměstí.
Revitalizace a rekonstrukce tohoto místa
má být ukončena do konce dubna letošního
roku.
Právě na Zámeckém náměstí bychom rádi
v květnu uskutečnili I. ročník Sousedských
her v rámci Evropského dne sousedů 2018.
Oslovili jsme naše nejbližší sousedy a to
městské obvody Radčice a Malesice a obec
Vochov. Na první pracovní schůzce jsme
společně domluvili termín akce, místo konání, počet soutěžících jednotlivých týmů obcí
a nastínili netradiční disciplíny.

Mezi sportovním náčiním nebude chybět
ani sláma ani zelí. Víc neprozradím,
každopádně si přijdete jako diváci na velmi
atraktivní podívanou. Na akci je připraven
i doprovodný program a zajištěné občerstvení.
Ve spolupráci s kulturní komisí jsme pro
Vás i letos připravili velmi bohatý program
„Křimického kulturního léta“, které bude
zahájeno v pátek 15. června koncertem
Lenky Filipové. Podrobný program získáte
v příštím čísle tohoto zpravodaje.
Závěrem bych Vás rád pozval na veřejné
zasedání zastupitelstva ve středu 18. dubna,
kde budeme prezentovat návrh nové
tělocvičny, která by se měla stavět vedle
mateřské školy ve Vochovské ulici. Uvítáme
od Vás každou Vaši připomínku či podnět.
Těším se na viděnou při společenských
akcích nejen za hezkého počasí.
Vít Mojžíš, starosta

TENTO ZPRAVODAJ JE
DISTRIBUOVÁN BEZPLATNĚ
DÍKY POMOCI A OCHOTĚ
KLUBU SENIORŮ

Z Křimic pěšky bezpečně až na Brůdek
Městský obvod Plzeň 5 - Křimice, po dohodě s majitelem pozemku panem Vladimírem
Lobkowiczem, obnovuje cestu podél silnice v ulici Prvomájová, a to v úseku od viaduktu až
na kopec „Hornička“. Je zde prováděn výřez náletových dřevin, odstranění pařezů a vyrovnání terénu budoucí cesty. Po dokončení vznikne 1,5m široká a 300m dlouhá přírodní cesta,
která umožní chodcům dojít z Křimic až
na Brůdek, aniž by
museli chodit po nebezpečné frekventované silnici.
Na Horničce bude
obnovená stezka napojena na již stávající
přímou polní cestu.
Vydat se můžete i delší trasou, která je značena jako cyklotrasa
č. 2151.
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Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice

Nový zaměstnanec stavebního odboru ÚMO Plzeň 5
Na základě výběrového řízení bylo opět obsazeno
pracovní místo referenta stavebního odboru ÚMO 5
v Křimicích.
Náš nový kolega, pan Tomáš Kasal, byl v prosinci loňského roku, tedy ihned po svém nástupu, zařazen na stavební úřad na ÚMO Plzeň 3, aby získal cenné zkušenosti.
Seznámil se zde s probíhajícími řízeními a přebral nazpět
několik nevyřízených žádostí o stavební povolení. Oficiálně
pak nastoupil v Křimicích od 1. ledna 2018.
Vzhledem k časté nepřítomnosti pracovníka v kanceláři
z důvodu povinných školení či kontrol staveb v terénu je
vhodné sjednat si termín osobní návštěvy stavebního odboru předem na tel: 378 036 802. Předejdete tím případným komplikacím a zároveň bude mít náš kolega možnost
se připravit na setkání s Vámi.

Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Osvětlení v ulici K Rozvodně
Na základě podnětu zastupitele Václava Seiferta, který
zpracoval návrh doplnění osvětlení v ulici K Rozvodně,
zadal starosta obce V. Mojžíš realizaci Správě veřejného
statku. V této ulici bylo veřejné osvětlení pouze v první
části, a to od ulice Plzeňská. V současné době přibyly další
lampy, které osvětlují celou ulici až k autobusové zastávce.
Zároveň byl vyklizen příkop od odpadků a vyřezány náletové dřeviny. Tímto se stává tato část Křimic zase o něco
bezpečnější.

Také Brůdek bude mít veřejné osvětlení
Na žádost křimických obyvatel nechal Městský obvod Plzeň 5 - Křimice v lokalitě Brůdek vypracovat projektovou dokumentaci pro vybudování veřejného osvětlení v rozsahu dle přiloženého obrázku. Jsou zde zahrnuty autobusové zastávky,
přechod pro chodce i Evansova ulice. Doba řízení o umístění stavby je cca 12 měsíců. Předpokládaná realizace tímto proběhne nejdříve v roce 2019 resp. 2020.

KŘIMICE.INFO

STRÁNKA

Události a dění v obci
Den španělské kuchyně na 15.ZŠ
V rámci projektu Den španělské kuchyně připravila
15.ZŠ jídelníček z Pyrenejského poloostrova. Do akce je
škola zapojena ve spolupráci s Asociací školních jídelen
České republiky. Pozvaní hosté i žáci této školy si pochutnali na polévce Andaluské gazpacho, na hlavním menu
Valencijske paelle a dezertu v podobě pomerančů
s medem a olivovým olejem. Paní ředitelka představila
přítomným projekt a hosté ze španělského velvyslanectví,
zástupci kraje a města na oplátku poděkovali za vzornou
přípravu v jídelní kultuře této školy.
Pozvaný starosta Křimic Vít Mojžíš seznámil přítomné
s tím, že i křimická škola též oslavila Den španělské kuchyně.
Mgr. Ivana Kaslová

Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Informace ze

Uzávěrka a vydání příštího

zasedání zastupitelstva

zpravodaje KŘIMICE.INFO

Výběrová řízení:
1) Zadání projektové dokumentace „Nová tělocvična u
MŠ“ – zvítězila firma Atelier A CZ s.r.o.
2) Provádění seče a výhrabu listí pro rok 2018 – zvítězila
firma Ronvis Group s.r.o.
3) Výstavba dětského hřiště v Plzeňské ulici (Sokolovna)
– zvítězila firma Miloš Hýbl
Schváleno:
1) Oprava a doplnění kamerového systému na hřišti u
hasičárny a na hřišti ve Vochovské ulici
2) Použití mikrobusu zdarma pro křimické spolky, školu
a školku (max 30.000,- Kč na organizaci)
3) Výměna kabelu a uložení sítí ČEZ v souvislosti
s výstavbou nových RD a BD v Konopné a Vochovské
ulici za podmínek demontáže stávající trafostanice
vedle školky
4) Prodej městského pozemku manželům Slámovým
v lokalitě „Hawai“ z důvodu již dlouhodobého pronájmu a bez městských záměrů využití
Zamítnuto:
1) Prodej městských pozemků p. J. Djakovi (Žitná ul.) a
p. J. Bendovi (Brůdek) z důvodu městských budoucích záměrů využití

Uzávěrka

1.6.2108

Roznos

8.6.2018

Termín veřejného
zasedání zastupitelstva
MO Plzeň 5 - Křimice
18.4.2018 od 17.30 hodin
v zasedací místnosti
ÚMO Plzeň 5 - Křimice
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Události a dění v obci

Zimní olympiáda v MŠ

Turnaj v mariáši

I děti z křimické mateřské školy prožívaly zimní olympiádu aktivně. Vytvořily české družstvo a závodily mezi
sebou ve třídě, venku na svahu a v tělocvičně zdejšího
Sokola. Samozřejmě nechyběl ani olympijský oheň a
medaile.

V sobotu 17. února se již podruhé sešli vyznavači čertovských listů v křimické sokolovně. Konal se zde první letošní republikový „Major turnaj“ Ligy ČSM v licitovaném mariáši 2018. Turnaj byl zcela otevřený, jedinou kvalifikační
podmínkou účasti byla znalost pravidel a herních principů
licitovaného mariáše.
Akce se zúčastnilo 78 hráčů, nejúspěšnější jednotlivci
byli pan Zdychanec a Horek z družstva „Plzeňácí“, na třetím místě skončil pan Munia z týmu Alda Team Pardubice.

Účast žáků na recitační soutěži
Ve středu 28. 2. 2018 se pět děvčat z OP ZŠ Křimice zúčastnilo obvodního kola recitační soutěže. Děvčatům se
účast v soutěži velmi povedla. V první kategorii si 3. místo
vybojovala Terezka Marková ze 3. ročníku. Ve druhé kategorii děvčata obsadila obě postupová místa. 1. místo získala
Lucie Tůmová z 5. ročníku a 2. místo Klárka Šlechtická ze
4. ročníku. Obě děvčata budou reprezentovat naši školu v
okresním kole, které se bude konat 17. března 2018 od
10.00 h v internátech SOUE ve Skvrňanech.
Všem děvčatům za účast v soutěži moc gratulujeme a
postupujícím budeme držet palce.

Šárka Sobotková

Novodobý křížek v Křimicích
Věděli
jste,
že
v Křimicích jsou nově
postavená Boží muka
v podobě litinového
kříže? Nalézají se
v lokalitě Brůdek a
nechal je postavit společnými silami spisovatel Jan Drnek, který
zde žije. Křížek byl
vysvěcen 1. ledna 2014
františkánským knězem. Účastni tohoto
aktu byli mimo jiné
náměstek primátora
Petr Náhlík a ředitel
Exodu Třemošná Miroslav Svoboda.

Maškarní plesy v křimické sokolovně
V Křimicích se každoročně koná několik maškarních bálů. Dětský karneval pořádal oddíl všestrannosti Sokola Křimice. V sobotu 3.2. se zaplnila tělocvična dětmi v maskách.
Diskotéka, soutěže a jako na správném plese i bohatá tombola. Akci moderoval jako obvykle skvělý křimický moderátor Zdeněk Fleišman, kterému velmi děkujeme za dobře
odvedenou práci.
Sokolové pořádali i další maškarní ples, tentokrát pro
dospělé. Akce proběhla 3.3. opět v sále Křimické sokolovny.
Plnému sálu masek hrála skupina TRIO BELLS.
KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci .

Seniorský ples a ochutnávka zelí
Křimičtí senioři zavítali opět po roce do sálu hotelu York, kde pořádali maškarní ples a nechyběla ani komická divadelní scénka. Letos ve spolupráci s panem Hlobilem nacvičili hru o tom, jak důležité je křimické zelí pro vyšší důchod. Senioři
se museli vrátit do školních lavic a doplnit si vzdělání, ale v jejich věku jim to už tolik nejde, a tak se dočetli, že na paměť je
nejlepší křimické zelí. Po jeho konzumaci se jim podařilo školní rok dokončit a od starosty obce obdrželi certifikát o navýšení důchodu. Poté nastala promenáda v maskách a volná taneční zábava.
V prostorách restaurace hotelu York probíhala soutěž o nejlépe naložené kysané zelí. Profesionální i laická porota hodnotila z patnácti donesených vzorků jak od soukromníků, tak ze zeláren. Výsledky budou zveřejněny na Společenském plese 24. března.

Křimičtí sokolové nacvičují na slet
Křimičtí sokolové poctivě nacvičují na letošní XVI. Všesokolský slet 2018. Své zástupce mají v kategoriích nejmenších dětí, žen i mužů. V Plzeňském kraji budete moci vystoupení vidět poprvé 7.dubna v Měšťanské Besedě na Sokolském plese a pak budou následovat veřejná společná cvičení ve Spáleném Poříčí, Blovicích, Klatovech a nakonec
v Plzni na Letné 16. června. Letošní Všesokolský slet se
uskuteční na nejmodernějším stadionu Prahy v slávistické
Eden aréně v prvním týdnu v červenci.
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Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice

Starosta obvodu přivítal nové občánky Křimic
V neděli 21. ledna se v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice uskutečnilo Vítání občánků. Tentokrát pan starosta Vít
Mojžíš slavnostně přivítal 9 malých novorozenců mezi občany Křimic. Slavnostním setkáním provázela přítomné děti,
jejich rodiče, prarodiče a přátele zastupitelka našeho obvodu paní Marcela Wagnerová. Po krátkém přivítání předala slovo
dětem z křimické mateřské i základní školy, které měly připravené krátké hudební a poetické pásmo.
Po tomto milém programu pronesl slavností proslov starosta obvodu pan Mojžíš a popřál každému z novorozených
občánků. Rodiče se podepsali do pamětní knihy a dětem byl předán dárkový baliček a pamětní list. Na závěr každá maminka obdržela květinu z rukou starosty.

Z činnosti Městské policie

Setkání jubilantů se starostou

9.ledna - 08.50 hod. - Při kontrolní činnosti si str. Koželuhová na Prvomájové ul. (za viaduktem, směrem na Vejprnice), povšimla stojícího vozidla v protisměru s rozsvícenými výstražnými světly. Při příchodu na místo uviděla na silnici ležícího muže a mladou ženu, která právě telefonem
zajišťovala příjezd záchranné služby.
Žena strážnici sdělila, že jela směrem do Křimic a na silnici po levé straně spatřila ležet muže, kterému ihned spěchala poskytnou první pomoc. Str. Koželuhová požádala
ženu, aby přinesla z auta lékárničku a umístila výstražný
trojúhelník. Poté zkontrolovala a ošetřila muže, který silně
krvácel z pravé části hlavy a drobně chroptěl. Zraněného
uložily do stabilizované polohy, byl při vědomí a začal částečně komunikovat. Uvedl, že se mu udělalo špatně.
Na místo přijela hlídka PČR - obvodní oddělení Skvrňany, následně RZS (sanitní vůz č. 236) a muže si převzal
do své péče záchranář - zdravotník č. 496. Zraněného
muže odvezli do Fakultní nemocnice Plzeň.
Totožnost muže byla zjištěna PČR.

I v letošním roce se starosta MO Plzeň 5 - Křimice
setká v každém čtvrtletí s občany, kteří oslaví své jubilejní
narozeniny.
Ve středu 14. února proběhlo takovéto první setkání
v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Vzhledem k vrcholící chřipkové epidemii se bohužel dostavilo jen 7 z Vás,
jubilantů. Po slavnostním zahájení byla přítomným představena prezentace o investičních, kulturních a sportovních
akcích v Křimicích. Každému z jubilantů osobně popřál pan
starosta Mojžíš, místostarosta Lobkowicz a přítomní
zastupitelé.
Všichni oslavenci zavzpomínali na svůj život v Křimicích či za jakých okolností je sem osud zavál. Pan
starosta opět uvítal věcné
podněty ke zlepšení v naší
obci a jejím okolí.

Rekonstrukce odstavné plochy dokončena
Nad areálem „U Mže“, na žádost místní rybářské organizace, nechal Městský obvod Plzeň 5 – Křimice zrekonstruovat takzvanou odstavnou manipulační plochu nad starými
pivovarskými sklepy. Okolo budovy se zachovala původní
dlažba – plzeňský kámen a zbytek plochy se doplnil kamennou dlažbou. Celý prostor se nechal odizolovat, aby
sklepy zbytečně nevlhly.
Tato plocha slouží též ke krátkodobému parkování.
Rekonstrukce byla zahájena ke konci roku 2017, ale povětrnostní podmínky umožnily stavbu dokončit až letos
v únoru.
KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci .
Krmítka pro Křimice od kroužku „Malý řemeslník“
Ve středu 7. 2. 2018 se děvčata z kroužku „Malý řemeslník“ setkala s panem Vítem Mojžíšem, starostou ÚMO
Plzeň 5 – Křimice, aby mu předala krmítka pro ptáčky.
Na
výrobě
krmítek
se
podílela
společně
s chlapci, kteří dokončují pro Křimice i ptačí budky.
V nejbližší době budou také předány.
Kroužek „Malý řemeslník“ funguje na OP 15. ZŠ v Křimicích od října 2017 v rámci spolupráce se SOUE
v Plzni, Vejprnická 56. Umožňuje žákům rozvíjet se po
technické a manuální stránce pod vedením mistra odborné výuky. Všechny výrobky si odnášejí děti domů. Žáci
mají kroužek zdarma včetně dopravy, kterou pro ně zajišťuje obec Křimice.
O kroužek je veliký zájem. Už nyní se do něj hlásí noví
žáci, kteří od září nahradí spolužáky páté třídy.

Šárka Sobotková

Křimické vepřové hody v sokolovně
Již potřetí se uskutečnily tradiční zabijačkové vepřové
hody v Křimicích. V sobotu 17. února se sešlo opět mnoho
příznivců tohoto zvířátka a zavítali na nádvoří zdejší sokolovny. Letos svůj řeznický um předvedli zaměstnanci
Pernareckých uzenin.
V úvodu představil spíkr akce Zdeněk Fleišman světaznalého harmonikáře Pepíčka Pospíšila a jeho kolegu,
který ho doprovázel na vozembouch. Pak následovalo
bourání vepře zavěšeného na trojnožce. Profesionální
část odmoderoval přímo majitel uzenin pan Čech.
Ihned na místě si lidé za doprovodu tradiční zabijačkové muziky pochutnávali na čerstvém ovaru, polévce či jitrničkách. Domů si odnášeli jelita, tlačenku nebo výbornou paštiku. K zabijačce a masopustu patří i koblihy a ty
jako každý rok rozdával starosta obce pan Mojžíš. V půl
druhé přijely koňské povozy a kdo chtěl, mohl se nechat
odvézt na masopust do vedlejších Radčic.

Na poště našli neznámou látku
Do areálu České pošty v Křimicích spěchali 5. března ve
večerních hodinách hasiči ze stanic Košutka a Plzeň-střed.
Tamní pracovníky, kteří třídí zásilky, překvapila neznámá
krystalizující látka a nemohli si být jistí, jestli je či není
nebezpečná. Co byla podezřelá látka zač, teď musí zjistit
odborníci v Třemošné. Pošťákům ale újma zřejmě nehrozila.
Podle mluvčího hasičů Petra Poncara se látka dostala přímo do třídícího stroje. „Malé množství, asi jeden centimetr čtvereční látky, uniklo nejspíše z dopisu, a poté na vzduchu zkrystalizovalo. Jednotky provedly měření charakteru
látky, kontrolu případného odparu do ovzduší a odebraly
vzorky. Jednotky nenaměřily žádné hodnoty, které by jakkoliv ohrožovaly zdraví či životní prostředí,“ ujistil
Poncar. Hasiči včera vzorky předali dál. „Přesný druh
uniklé látky teď určí v chemické laboratoři Třemošná, která si vzorky převzala,“ dodal mluvčí.
Zdroj: Plzeňský deník

ČÍSLO

I

B Ř E Z E N

2 0 1 8

STRÁNKA

Z naší kroniky - od historie po současnost

Vítězství pracujícího lidu v Křimicích 1948
Po takzvaném vítězství pracujícího lidu nad kapitalismem 25.února 1948 se děly nové pořádky i v Křimicích. Okamžitě
byli zbaveni funkcí Místního národního výboru (MNV) Jiří Šiler a Jaroslav Jílek. Předsedou se stal soudruh Šlajs. Ten se
stal již 3.března 1948 též předsedou akčního výboru Sokola a začaly první čistky a vylučování členů Sokola. Křimičtí Sokolové, kteří se zúčastnili posledního Všesokolského sletu, byli označeni za reakcionáře a ihned byli vyloučeni - náčelník
Wedlich, Karnet, Kadlec a Šůs. Anna Maurerová a další obdrželi kárné důtky. Sokolové přestali chodit do kina, restaurace
a prakticky přestali i cvičit. Sokolník byl obviněn, že agituje proti cvičení v socialistickém Sokole. Starosta Sokola Pelíšek
rezignoval a složil funkci.
Sliby, že se hospodářské pozemky místním statkářům zabírat nebudou, netrvaly dlouho. Za krátký čas byla vyhlášena
kolektivizace a bylo založeno Jednotné zemědělské družstvo (JZD). Zpočátku přesvědčování zdejších sedláků vstoupit
dobrovolně do JZD nikam nevedlo a tak komunisté přitvrdili a největší rebely nedobrovolně vystěhovali z obce a byly jim
zabaveny majetky. Byli to Josef Kroupa, Jaroslav Jílek a Miloslav Waltr. Lobkowiczům byl zabaven statek i zámek. Celou
rodinu následně vystěhovali do bytu správní budovy pivovaru. Dále v Křimicích byly zavírány hostince a drobným živnostníkům zabaveny provozovny. Začala největší loupež v historii českých zemích, která nebyla dodnes zcela potrestána a napravena!
„K mému dědovi se 3. ledna 1950 dostavilo několik lidí v čele s předsedou národního výboru v Křimicích. Sdělili mu, že
naše pozemky přecházejí do nuceného nájmu Státního statku. Ve stejný den k tomu dostal i písemný výměr. Samozřejmě
protestoval, protože to bylo protiprávní. Celá záležitost byla pouze politického rázu. Jenže vše již bylo rozhodnuto. Předseda národního výboru mu řekl, že pouze vykonává rozkaz. Mezi čtyřma očima se mu dokonce přiznal, že ví, že to je nezákonné, ale že se musí podrobit tlaku a teroru,“ vysvětluje Jaroslav Lobkowicz.
Komunistický režim popravil 248 lidí, 4.5 tis. lidí zemřelo ve vězeních, 200 tis. lidí bylo uvězněno jen za to, že měli jiný
politický názor a téměř 300 lidí režim zabil při pokusu uprchnout z této země. Zdevastoval venkov, kulturu i školství.
Mnoha lidem zničil jejich život. Je třeba to všem soudruhům (a to nejen těm z KSČM) neustále připomínat.

Vzpomínáme
Zemřela slavná sokolka z Křimic
Dne 9. března 2018 zemřela slavná sokolka Anna Maurerová (roč. 1924), která
působila i v křimickém Sokole. V Československu zakládala mezinárodní házenou žen a moderní (uměleckou) gymnastiku, kterou osobně praktikovala. Její
láska byl Sokol. Poprvé začala cvičit v Křimicích, kam se s rodiči přistěhovala.
Zúčastnila se s ním i Všesokolského sletu v roce 1938 jako dorostenka a v roce
1948 jako žena. Za účast posledního sletu byla komunisty pokárána důtkou a tak
se rozhodla ze Sokola odejít. Na cvičení nezanevřela a aktivně provozovala moderní gymnastiku až do roku 1962. Poté se vrhla na tvorbu choreografie.
Jejím největším úspěchem se stala bronzová medaile, kterou získala roku 1977
na mistrovství světa v Basileji jako trenérka a choreografka národního družstva
moderní gymnastiky. Medaili získaly československé reprezentantky za velmi
náročnou skupinovou skladbu s kužely, kterou Anna Maurerová vymyslela.
Po roce 1990 se paní Maurerová znovu zapojila do obnoveného Sokola. Dokonce ještě v roce 2004 (ve svých 80 letech) cvičila v kategorii veteránek a získala ocenění v Jablonci nad Nisou. Jejím hlavním zájmem však zůstala choreografie a estetický pohyb – spojení tance a gymnastiky. Vytvářela velké choreografie pro sokolské slety. Novátorská byla hlavně skladba pro ženy „To všechno přines čas“,
která byla určena pro sokolský slet v roce 2006. Čest její památce!
KŘIMICE.INFO
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Život křimických občanů v období mezi světovými válkami
Konec 1. světové války a vznik samostatné Československé republiky uvítali
lidé v Křimicích radostně. V den vyhlášení
Československa
uspořádali
v podvečer slavnostní průvod, nesli červenobílé vlajky a z budov snímali vše, co
připomínalo nenáviděné RakouskoUhersko. První léta po válce již tak radostná nebyla. Byl nedostatek potravin,
otopu a šířily se různé infekční nemoci.
V dalších letech se vše dostávalo
z poválečné krize a nastala prosperita.
Obec se začala rozvíjet. V roce 1927 byl
zaveden elektrický proud do domácností i do veřejných prostranství. Pouliční
osvětlení mělo 30 žárovek a osvětlovalo
náves a hlavní ulici.
Na vnějších okrajích obce si někteří
občané začali stavět rodinné domky a
vilky. Tak vznikla dnešní Květinová ulice, východní část dnešní Žitné ulice, několik domků v dnešní ulici K Nádraží a
v blízkosti nádraží a také u silnice na
Plzeň za sokolovnou. Domky byly komfortněji vybavené, místnosti byly větší
s velkými okny, kolem domků byly zahrádky. Také starší domy měnily vzhled.
Místo doškových střech se pokládaly
tašky nebo eternit. Starobylý ráz si udržovaly selské statky, mnohé z nich měly
krásné brány i štíty (některé se uchovaly
dodnes). Více se dbalo na čistotu a hygienu. V roce 1934 se v obci začala budovat kanalizace. Vedla od statku pana Jílka č.p. 9 středem silnice (dnešní Prvomájová) k železničnímu mostu a odtud
vedla přípojka k nádraží. Kanalizaci pořídila obec nákladem 100 000 Kč tehdejší měny. Obec také dala postavit hřbitov
v roce 1932 a první občan zde byl pochován roku 1933.
Z původní zemědělské obce se stávala
obec dělnická a úřednická. Statky byly
většinou zachovány a majitelé pracovali
na svých polích. V obci přibývalo dělníků, kteří pracovali v blízké plzeňské Škodovce, byli zde železničáři, pracující u
státní dráhy, úředníci ze státní správy a
živnostníci, kteří měli svoje dílny a malé
obchody.
Křimičtí občané se také uměli dobře
bavit. Byl zde ochotnický spolek, který hrál hlavně veselohry. Velký úspěch měla Jiráskova „Lucerna“, kterou hráli
v zahradě hospody „Na Knížecí“. Po dostavění sokolovny se hrálo v sále a bylo zde otevřeno kino. Konaly se tu také plesy,
oblíbené byly sokolské šibřinky. Na konci masopustu chodily obcí maškary. V květnu se konaly staročeské máje, které bývaly krásné pestrostí krojů, hlavně plzeňských. Sedláci se pochlubili jízdou na vyzdobených koních. Vyhrávala hudba, tancovalo se a zpívalo. K tomu patřily dobré koláče a dobré pití. Jak je vidět, křimičtí občané se uměli dobře bavit i
v minulosti.
Podle archivních pramenů zpracovala kronikářka Marie Fáková
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Naši florbalisté
Křimičtí florbalisté hrající pod týmovým názvem
TJ Tlučná B – Sokol Křimice si v nejvyšší florbalové soutěži BLMF lehce pohoršili a z 8. místa spadli na místo desáté. Individuální statistiku si ale vylepšil David Strolený,
který se v tabulce nahrávačů vyšplhal na 4. místo s 19 gólovými asistencemi. Naopak náš nejlepší střelec Tomáš
Vykoupil se propadl ze 4. místa na 14. (15 branek).
Křimický brankář Tomáš
Strolený si drží slušné 7. místo
s průměrem obdržených branek 4,19. Protože Tomáš Vykoupil a David Strolený mají
povinnosti i ve florbalové divizi, kde hrají za FBŠ SLAVIA Fat
Pipe Plzeň, muselo křimické
družstvo poslední tři zápasy
obětovat (skrečovat) a tím pádem si připsalo tři kontumační
David STROLENÝ
prohry.

Výsledky zimní části
Tým

Výsledek

Soupeř

TJ Tlučná B - Sokol Křimice

0:4

FBC Plzeň Letná

TJ Tlučná B - Sokol Křimice

5:0k

Západočeská drť

TJ Tlučná B - Sokol Křimice

3 : 10

SLAVOJ

TJ Tlučná B - Sokol Křimice

5:2

TJ Sokol Letná

TJ Tlučná B - Sokol Křimice

4:3

Netopýr FbC

TJ Tlučná B - Sokol Křimice

1:2

AC Zkáza Plzeň

TJ Tlučná B - Sokol Křimice

5:9

FBC Plzeň Letná

TJ Tlučná B - Sokol Křimice

4:3

FBC Falcons Nepomuk

TJ Tlučná B - Sokol Křimice

5:2

Diablos

TJ Tlučná B - Sokol Křimice

0:5k

FBC Falcons Nepomuk

TJ Tlučná B - Sokol Křimice

0:5k

Fbc Chlumčany

TJ Tlučná B - Sokol Křimice

0:5k

FBC KAPACITY

Fotbalová jarní sezóna začíná
Křimičtí fotbalisté v jarní sezoně zatím vítězně
nevyšli. S Bukovcem
prohráli
v prodloužení 1:2
a s Mrákovem
2:3. Došlo k výměně trenérů. Vyletu vystřídal Vonášek, který hrával mimo jiné i za Spartu Praha. Nově nastoupili noví hráči,
záložník Martin Mašek ze Všerub
a útočník Patrik Lambor z Přeštic.
Momentálně se nachází Sokol Křimice na 13. místě tabulky. Naši fotbalisté mají ještě mnoho zápasových
příležitostí k tomu se polepšit, aby se
vyhnuli nepříjemným barážovým
zápasů na konci sezóny.
A tak jim přijďte zafandit!

Tým

Z

V

R

P

Skóre

B

PK

1

TJ Start Tlumačov

17

15

2

0

58:11

49

2

2

TJ Zruč

17

12

2

3

49:22

38

0

3

SSC Bolevec

16

10

1

5

35:23

31

0

4

TJ Sokol Mochtín

16

9

2

5

36:30

31

2

5

FK Nepomuk

17

7

5

5

36:32

30

4

6

FK Horažďovice

16

8

3

5

42:37

28

1

7

TJ Sokol Plzeň - Černice

17

8

3

6

32:29

27

0

8

TJ Košutka Plzeň

17

6

5

6

37:31

26

3

9

TJ Sokol Kralovice

17

5

8

4

42:39

25

2

10

SK Plzeň - Bukovec

16

6

1

9

37:57

20

1

11

FC Rokycany B

16

5

3

8

44:45

18

0

12

TJ Žichovice

16

4

3

9

22:33

18

3

13

TJ Sokol Křimice

17

4

4

9

21:38

17

1

14

FK Svéradice

16

5

1

10

36:54

16

0

15

TJ Keramika Chlumčany

16

1

4

11

19:40

11

4

16

TJ Sokol Mrákov

17

3

1

13

27:52

11

1

Fotbalisté na turnaji v Praze
Žáci fotbalové akademie Sokola Křimice získali skvělé třetí
místo na dobře obsazeném turnaji v Praze.
„Po špatném začátku turnaje (10 týmů), jsme začali hrát a bojovat jako tým, za co chceme všem klukům s trenérem (Kamil
Bárta) poděkovat a vše se najednou obracelo. Všechny tři další
zápasy jsme vyhráli a zvláště boj o 3. místo se Všeradicemi jsme
po skvělém konci zvládli perfektně. Pochvala veliká pro celý tým,
takhle si to s bojovností a nasazením představujeme. Další medaile a pohár do naší sbírky. Turnaj hráli kluci již v nových dresech. Přinesli nám štěstí,“ komentoval turnaj trenér Martin
Mareš.
KŘIMICE.INFO
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Křimický Úlet postupuje na republiku
Dne 20. ledna bylo předehráno poslední kolo základní části šipkařské soutěže Plzeňsko B - západní
divize. Na domácí půdě zvítězil lídr soutěže křimický
Úlet nad šipkařským celkem Hegeš 01 Plzeň, a to velkým rozdílem 14:4.
Tímto vítězstvím si zajistili nejen prvenství
v tabulce, ale i postup na celorepublikový turnaj nejlepších týmů, který se uskuteční 2. června 2018
v Králíkách.
Pogratulovat a poděkovat šipkařům za vzornou reprezentaci obce přišel starosta obce Vít Mojžíš. Kapitánovi mužstva Zdeňkovi Fleišmanovi mladšímu předal
vlajku obce a popřál hodně štěstí v dalších bojích.

Ping-pong: Hofman obhájil titul popáté
V neděli 14. ledna uspořádali zdejší sokolové již šestý ročník Křimice Open ve stolním tenisu. Osmnáct
borců se rozdělilo do čtyř skupin, ve kterých se poté
hrálo systémem každý s každým. Nejlepší dva z každé
skupiny postoupili mezi finálovou osmičku a vyřazovacím způsobem se propracovali do semifinálových bojů.
Tam si poradili Hofman s Podrackým a Haluska
s Houdkem. O bronz bojovali poražení, kde zvítězil table tenisový nestor s osmi křížky na krku Jaroslav
Houdek! Finále bylo velmi napínavé, když Haluska nečekaně vyhrál první set. Křimický borec Petr Hofman
se začal více soustředit a nenechal si ujít pátý titul za
sebou. Zvítězil 3:1 na sety.
Ve skupině útěchy uspěl Alois Hiršl ml. a skončil na
krásném pátém místě. Dále se umístili na 6. místě Poucha, 7. Hiršl starší, 8. Čáslava. Nejmladší účastníci turnaje byli žáci Lukáš Krpata z Křimic a Michal Bohdan
z Radčic. Věcné ceny, medaile a diplomy předávala
Katka Volínová a vítězi turnaje předal putovní pohár
starosta obce a Sokola Vít Mojžíš.

Novoroční pochod 2018
Novoroční pochod organizoval již tradičně Klub seniorů Křimice. Letos byla trasa pozměněna a to pouze ve směru
cesty. Vyráželo se z areálu U Mže kolem řeky Mže do Malesic. Dále se pokračovalo polní cestou ke Kyjovské kapli, kde se
tradičně udělalo několik fotografií. Pochod byl zakončen
v restauraci Radčický dvůr.
Byla zde pro zúčastněné připravena česneková polévka i
malá štamprlička od pana starosty
Mojžíše,
který
se pravidelně též pochodu
zúčastňuje.
Důležité bylo, že se opět občané Křimic sešli, popřáli
mnoho zdaru v novém roce a
hlavně trošku spálili několik
kalorií nabytých z vánočních
svátků a silvestra. Počasí bylo
slunečné s ostřejším větrem a
polní cesty byly místy velmi
rozbahnělé.
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Turnaj v badmintonu Křimice Open 2017
V sobotu 16. prosince pořádali křimičtí sokolové tradiční vánoční turnaj badmintonu ve čtyřhře. Turnaje se zúčastnilo 18 hráčů nejen s Křimic, ale i z okolních obcí
a Plzně. Hrálo se na dvě skupiny systémem každý s každým
a dále se pokračovalo vyřazovacím způsobem. Celkem se
sehrálo 28 zápasů. Poslední čtyři dvojice byly opravdu
hodně vyrovnané a nakonec zvítězil favorizovaný pár Kovačič – Jedlička, když porazili Šůchu s Kubičkem 2:1 na
sety. V boji o bronzové medaile byli lepší Sekera – Sedláček, když zvítězili nad dvojicí Kříž – Šmíd. Ve skupině útěchy se na pátém místě umístil smíšený pár Beneš – Kosková, když porazili dvojici Staník – Pražák. Další umístění na
7. místě Slavotínek – Uhel, na 8. místě Dytrt – Šmucer.
Starosta obce a Sokola Vít Mojžíš, který turnaj organizoval, předal těm nejlepším hráčům putovní pohár, medaile,
diplomy a věcné ceny věnované Úřadem městského obvodu Křimice a sponzorskou firmou MOBE

Události a dění v obci
Slavnostní rozsvícení stromu

Zájezd do předvánočního Amberku

Týden před adventní nedělí se v Křimicích rozsvítil vánoční strom na tradičním místě před poštou. V neděli
26.11. v 16:30 byl zahájen sváteční program moderátorem
akce Zdeňkem Fleišmanem, který uvedl pěvecký sbor
Sluníčka z 15.ZŠ. Poté se chopil slova starosta obce Vít
Mojžíš, pozdravil se s příchozími, poděkoval za košatý
smrk panu Petru Omáčkovi a též hasičům nejen za krásnou výzdobu stromu, ale i křimických ulic.
Svátečním slovem ho následoval místní duchovní páter
Igor Bibko. Přesně v 17:00 všichni odpočítali slavnostní
rozsvícení, který letos provedla nejstarší občanka obce
paní Božena Jeslínková, která již oslavila své neuvěřitelné
třiadevadesáté narozeniny. Starosta si s ní připil teplou
medovinou na zdraví a program pokračoval dalším vystoupením kapely Salesiánského střediska ze Skvrňan.
Letos byl poprvé ozdoben a rozsvícen též vysazený smrček, který bude v
budoucnu
tím
hlavním živým
vánočním stromem. Nově přibyly i prodejní
stánky, kde bylo
možné zakoupit
svíčky z včelího
vosku, med a
cukroví. Zastupitelé a zaměstnanci úřadu zajišťovali prodej
křimického kalendáře a keramických zvonečků.
Starosta s tajemníkem pomáhali rozlévat svařák či teplou medovinu.
Tímto všem děkujeme včetně Sportbaru Sára.

Křimický úřad pořádal
v sobotu 9.12. předvánoční
zájezd do německého města Amberk. Dva autobusy
pana Bokra dorazily do
města před desátou hodinou ranní a všichni účastníci zájezdu mohli vyrazit do
zachovalého
historického
centra.
Před radnicí se nacházel
menší vánoční trh, kde většina
ochutnala potřebný horký svařák a
bílou klobásku. Samozřejmě pochutin se nabízelo daleko více. Byl
dostatek času, aby se navštívila i obchodní „štráse“, kde si
každý našel „svůj“ obchůdek a nebo se mohlo zaběhnout
vykoupat do blízkých vyhlášených kurfiřtských lázní. Zachovalé měšťanské domy, goticko-renesanční radnice,
středověké hradby, krytý most s opevněním, starý a nový
zámek, to jsou místa, která by stála navštívit Amberk i
v letních měsících.
Nasáti předvánoční adventní atmosférou jsme přijeli
do Křimic o šesté hodině večerní.
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V Křimicích se stal prezidentem Jiří Drahoš
Druhé kolo celorepublikové volby českého prezidenta
probíhalo v pátek a sobotu 26.-27.ledna. Finálový souboj
dvou kandidátů byl velice vyrovnaný. V Křimicích přišlo
k volebním urnám rekordních 1081 voličů (65,5%) a
551 hlasy (50,97%) si zvolili za prezidenta profesora
Jiřího Drahoše.
Většinu hlasů 52,14% získal i v celé Plzni (kromě
MO Plzeň 1). Ale 2.853.390 (51,36%) českých občanů rozhodlo o celkovém vítězství a tímto i znovuzvolení
Ing. Miloše Zemana prezidentem České republiky.
Dalšími volbami, které náš městský obvod čeká, budou
na podzim tohoto roku všeobecné volby do zastupitelstev
obcí.

Tříkrálová sbírka v Křimicích
I letos navštívili tři králové náš městský úřad. Zahráli,
zazpívali koledy a označili rámy dveří úřadu svěcenou křídou počátečními písmeny svých jmen Kašpar + Melichar +
Baltazar.
Samozřejmě zaměstnanci úřadu též přispěli na dobrotivou tříkrálovou celorepublikovou sbírku určenou na charitativní účely. Tentokrát se v Plzni a okolí vybíralo do 150
zapečetěných kasiček a Městská charita Plzeň získala celkem 721 437 Kč, které budou dále přerozdělovány
potřebným. Děkujeme moc pracovníkům i dobrovolníkům
Salesiánkého hnutí mládeže Plzeň, že do Křimic jakožto tři
králové zavítali i letos a požehnali nám celý rok 2018.

Filipínci věnovali Jezulátko do Křimic
Vzácná návštěva zavítala v pátek 22. prosince na zámek
v Křimicích. Před koncertem tradiční České mše vánoční
se sešli starosta a místostarosta obce Vít Mojžíš a Vladimír
Lobkowicz s filipínským velvyslancem jeho excelencí panem Juanem Dayangem. Ten přivezl do České republiky
vzácný obraz vytvořený na mořské mušli s výjevem pražského Jezulátka a věnoval ho křimické zámecké kapli Povýšení svatého Kříže.
Pan velvyslanec Křimice navštívil již před čtyřmi roky,
kdy obdržel od studentů střední umělecké školy Zámeček
obrazy, jako morální podporu při největší přírodní katastrofě na této planetě v posledních desítek let. Přes Filipíny
se v té době přehnal tajfun Haiyan, poničil většinu území
Filipínské republiky a usmrtil přes deset tisíc lidí.
Po slavnostním předání obrazu si vyslechla zcela zaplněná kaple Českou mši vánoční od J.J.Ryby v podání interpretů z divadla J.K.Tyla.

Mše a návštěva biskupa v Křimicích
V neděli 17. prosince se konala v zámecké kapli adventní mše svatá, kterou sloužil páter Marek Sklenář od Salesiánů. Po této mši, na pozvání starosty obce, zavítal na výstavu Betlémů a panenek plzeňský biskup Mons. Tomáš
Holub. Po prohlídce výstavy zbyl ještě krátký čas na milé předvánoční posezení v kavárně Vážka, kde pan biskup přislíbil odsloužit mši svatou
v zámecké kapli při nějaké vhodné příležitosti v příštím roce.
Jsme rádi, že si bývalý vojenský kaplan z válečných misí udělal čas na
Křimice i v tak nabytém předvánočním programu.
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30. dubna 2018
od 17:00 hodin
v Areálu U Mže

Dětské rybářské závody

26. května 2018
od 9:00 hodin
v Areálu U Mže
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Divadlo na zámku v Křimicích 2018
Již 18. sezónu pořádá Divadelní spolek Jezírko na začátku léta festival divadelních představení v křimickém zámku a zámeckém parku. V termínech 2. - 3. 6. a 8.—10. 6.
nabídnou 5 večerů zábavy.
Zveme Vás na letošní premiéru komedie "Audit ovčí stolice", dále z minulých let hry "Rusalka", "Zakázané uvolnění", "Krysař", "Sluha dvou pánů" a možná i další. Více na
www.jezirko.info nebo v předprodeji.
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Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice

Představení studie nové tělocvičny
Zveme všechny občany Křimic na veřejné řádné zasedání zastupitelstva MO Plzeň 5 - Křimice ve středu 18. dubna
v 17:30 v zasedací místnosti ÚMO5. Na programu je mimo jiné představení studie tělocvičny, která bude umístěna mezi
konečnou zastávkou autobusu MHD a mateřskou školou. Za každé Vaše podněty či připomínky budeme rádi. Na tomto
zasedání bude představen i Strategický plán města Plzně.

