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Vážení
spoluobčané,
letošní rok se nám
blíží k první půli a
v Křimicích se stále
něco buduje. Rád
bych vás informoval
o tom, že rekonstrukce Zámeckého náměstí a Tlumené
ulice je již u konce. Cyklostezka podél Chebské s novou zastřešenou zastávkou u Rozvodny je v polovině výstavby.
V tomto měsíci by měly být obnoveny
chodníčky mezi bytovkou a garážemi v Žitné
ulici. Dokončuje se nové dětské hřiště
s horolezeckým kamenem a lanovkou na
sokolovně. V letních měsících dojde
k opravám silnic na Brůdku a v Minské ulici
a k rozšíření krajnice ulice Plzeňská od Ovčína k ulici K Rozvodně. U balíkové pošty
vznikne napojení chodníku od zastávky
„Pošta logistika“ k chodníku u Stavebnin
Škopek. Máme první nabídky firem k I. fázi
rekultivace nábřeží řeky Mže tzv. “Pláž“. Letos by se měla zpřístupnit řeka dřevěným
schodištěm zakončeným molem a vytvoření

imitace písečné pláže s kombinovanou dřevo
-kamennou zídkou.
Za co jsem ale nejvíce rád, je fakt, že se
konečně v tomto měsíci bude vybírat firma
na výměnu vodovodního řadu mezi Brůdkem a Prvomájovou ulicí. Tím dojde
k navýšení tlaku vody v křimických domácnostech. Souběžně dochází k výběrovému
řízení firmy na výstavbu nového parkoviště
naproti poště.
Co se týče Křimického kulturního léta,
čeká nás po dlouhé době velký koncert pod
širým nebem v zámeckém parku. Koncert
Lenky Filipové. Zpěvačka má v repertoáru i
francouzské a anglické písně a tak se bude
při této příležitosti prezentovat před koncertem stánek s francouzskými delikatesami a
v pravém londýnském busu double-deckeru
ochutnáte anglické pochutiny.
Padat hvězdy uvidíte při Rock Festu
v areálu U Mže, když vám zazpívá Michal
Šindelář a kapela X-Cover.
A tak vám všem přeji dle klasika „Léto budiž
pochváleno!“
Vít Mojžíš, starosta

Radary se záznamem monitorují rychlost
TENTO ZPRAVODAJ JE
DISTRIBUOVÁN BEZPLATNĚ
DÍKY POMOCI A OCHOTĚ
KLUBU SENIORŮ

2 0 1 8

Upozorňující radary zachycující rychlost vozidel byly
umístěny na vjezdech do obce
na Chebské ulici. Právě tuto
dvoukilometrovou rovinku si
občas řidiči motorových vozidel pletou se závodní dráhou.
V části průmyslové zóny je
ohrožováno mnoho přecházejících zaměstnanců zdejších firem a na straně druhé místní
obyvatelé mají problém vyjet
ze svých pozemků. Tak snad
tyto
elektronické
prvky
„zpomalí“ neukázněné řidiče.

Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice
Upozornění pro pejskaře
Městský úřad se správou zámku v Křimicích instalovaly v zámeckém parku schránky s igelitovými sáčky pro psí výkaly. Soukromý park je otevřen pro veřejnost s laskavým svolením rodiny
Lobkowiczových a nejen křimičtí zde nacházejí klid a relaxační
oázu. Chodí sem mnoho maminek s nejmenšími dětmi a ti rádi
prozkoumávají přírodu přímo na zemi. Asi tušíte, na co děcka občas narazí……
Někteří majitelé psů si tento prostor pletou s divokou přírodou
a nechávají zde volně pobíhat své miláčky, což by asi tolik nevadilo. Ale čím dál častěji zapomínají po nich uklidit své „poklady“.
Prosím nezapomínejte a využívejte nových schránek s igelitovými
sáčky na psí exkrementy.
Byla by velká škoda, aby se park kvůli těmto nešvarům uzavřel.
Děkuji za pochopení.
Vít Mojžíš

Poplatky za psy
Upozorňujeme občany, že do 30.6.2018 jen nutné uhradit poplatek za psa. V případě neuhrazení v tomto termínu bude
vyměřen poplatek v trojnásobné výši. Každý pes, jehož držitel má trvalý pobyt v Plzni-Křimicích, musí být přihlášen
a očipován. V součinnosti s městskou policií budou průběžně
probíhat kontroly a za nepřihlášeného psa budou udělovány
pokuty ve výši 1000,- Kč.
Pokud dojde k úhynu psa nebo jakékoliv jiné změně, je nutné
tuto skutečnost nahlásit co nejdříve kvůli zániku poplatkové povinnosti.
Anna Hauerová, finanční a poplatkové odd.

Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Rekonstrukce Zámeckého náměstí dokončena
Dne 25. května firma Swietelsky dokončila rekonstrukci
Zámeckého náměstí a Tlumené ulice. Rozpočet celé akce je
6,7 mil. Kč. Byla zde vybudována dešťová kanalizace, rekonstruovala se kanalizace odpadních vod a přeložily se slaboproudé sítě.
Došlo k rozšíření veřejného osvětlení a v části náměstí vystřídaly
dlažební kostky původní asfalt. Vysadily se nové stromy. Před
střední uměleckou školou Zámeček vznikly nové zpomalovací prvky a ochranné sloupky, protože se tato část zprůjezdnila v režimu
obytná zóna. Právě v prostoru před školou je nataženo vodovodní
potrubí z řeky, které by mohlo v budoucnu napájet vodní prvek.
Starosta obce by tam rád viděl kašnu, fontánu nebo podobný menší prvek, ale odbor památkové péče doporučují pouze rybník, který
tam před čtyřiceti léty býval.

Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice
Sečení trávy v obci
Ke konci loňského roku vypršela smlouva firmě Cubr, která měla na starost výhrab listí a seč trávy v Křimicích. Do letošního výběrového řízení se již nepřihlásila a tak v Křimicích seče firma RONVIS Group – údržba zahrad Plzeň. Bohužel
po první i druhé seči jsme nebyli spokojeni. Zástupce firmy jsme si pozvali na úřad, prošli jsme si terén a poukázali na
nedostatky. Firma naše připomínky akceptovala a slíbila nápravu.
Vít Mojžíš

Události a dění v obci
Čtu, čteš, čteme
Dne 17.4. 2018 proběhla v ZŠ Křimice akce Čtu, čteš, čteme. Při této příležitosti knihovnice V. Kučerová a spisovatel
a malíř Alois Anderle představili dětem knihu Pohádkové příběhy ze šumavských hvozdů pro děti a dospělé.
Alois Anderle tuto knihu sepsal se svým kamarádem Vladimírem Štindlem a opatřil ji svými ilustracemi. Spolu
s křimickou knihovnicí dětem z této knihy přečetli zajímavé úryvky i celé kapitoly. Děti se aktivně zapojily do vtipné
diskuze s malířem a spisovatelem Anderlem.
zapsala V. Kučerová, foto: I. Kaslová, V. Švarcová

Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Informace ze

Uzávěrka a vydání příštího

zasedání zastupitelstva

zpravodaje KŘIMICE.INFO

Zasedání zastupitelstva se uskutečnilo dne 18.4.2018.
Schváleno:
- Zůstatek hospodaření za rok 2017: 1.903.010,- Kč
převedeno do fondu rezerv
- Dotace pro spolky:
Sokol Křimice 600.000,- Kč
Český kynologický svaz 15.000,- Kč
Český rybářský svaz 100.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů 80.000,- Kč
Český svaz včelařů 4.000,- Kč
Tělovýchovný klub 10.000,- Kč
Úlet Křimice (Šipkaři) 17.000,- Kč
Klub seniorů Křimice 30.000,- Kč
Roska 2.000,- Kč
Hospic sv. Lazara 2.000,- Kč
- Přijetí dotace pro MŠ – vývoj vzdělávání 145.152,- Kč
- Prodej městského pozemku o celkové výměře 150m²
pro Český svaz rybářů v Křimicích
Zamítnuto:
- Návrh města Plzně regulovat cenu přepravy osob
a zavazadel v MHD

Uzávěrka

14.9.2108

Roznos

21.9.2018

Termín veřejného
zasedání zastupitelstva
MO Plzeň 5 - Křimice
13.6.2018 od 17.30 hodin
v zasedací místnosti
ÚMO Plzeň 5 - Křimice

Události a dění v obci
10. Společenský ples v Křimicích

Jarní zásahy křimických hasičů

Desátý Společenský ples obce Křimice se uskutečnil v
sobotu 24. března ve vyprodané sokolovně, kde se tančilo
v rytmu profesionální kapely Epigon. U vchodu se s každým příchozím přivítal starosta obce Vít Mojžíš s manželkou a návštěvníci plesu si ihned vylosovali tombolu, do
které bylo věnováno sponzory rekordních 235 cen a stejně
bylo i přítomných.
Moderátor Zdeněk Fleišman na úvod přivítal vzácné
hosty, kromě náměstkyně hejtmana přišlo i osm starostů a
místostarostů z okolních městských obvodů a obcí. V programu plesu vystoupila tento večer skupina Hell Fire se
světelnou show a skvělé taneční seskupení „Užovky“, které
imitovaly Akvabely a parodii na Pobřežní hlídku.
Na tomto plese byl tradičně vyhlášen vítěz soutěže o
nejlepší nakládané zelí a zelným králem se stal letos
Pavel Denk ze Slovan. Po půlnoci vyhlásil starosta obce
sportovní soutěž v hula hop a vítězům věnoval dort a lahev
speciálního rumu Republika. Právě Československé republice, která letos slaví 100 let své existence, byl věnován
tento ples.

30. března ve večerních hodinách zasahovala naše zásahová jednotka dobrovolných hasičů u požáru rodinného
domu v obci Malesice.
Požár kotelny, přístavku a části krovu samotné budovy
likvidovala společně s družstvy profesionálních hasičů
z HZS Plzeňského kraje. Včasným a efektivním zásahem
byla většina domu před šířícími se plameny uchráněna.
K dalšímu požáru vyjížděla 3. dubna, tentokrát do obce
Radčice. Tam likvidovala společně s jednotkami HZS Pk
požár jednoho hektaru trávy a křovisek v blízkosti ulice
K Zámečku.
M. Vavřík, Velitel JSDH Plzeň-Křimice

Nová cesta na Horničce
Noc kostelů v Křimicích
Desáté výročí Noci kostelů oslavili 25. května i křimičtí
v kostele Narození Panny Marie na Horničce. Městský obvod ve spolupráci se sestrami ze Salesiánského střediska
„Křimická“ pořádali tradiční koncerty pěveckého sboru
Musica Amica, Salband a sólové zpěvačky Marie Nocarové
s doprovodem. Součástí této akce byla též výstava linorytů
základní umělecké školy a deskových maleb ze SSUPŠ Zámeček. Nechyběla ani tradiční ochutnávka mešního vína.
Na závěr ve 22:00 proběhla modlitba za Plzeň, její obyvatele a za naši zemi.

Městský obvod vyšel vstříc nejen obyvatelům žijících na
pravé straně ulice Prvomájová nad viaduktem a v ulici Na
Horničce. S laskavým svolením majitele pozemku Jaroslava Lobkowicze obec nechala vybudovat i v této lokalitě cestu ze zbůžského lupku.
Tento přírodní materiál nenaruší vzhled přírody jako
betonové chodníky a jistě usnadní křimickým obyvatelům
lepší příchod ke svým domovům. Nyní už se nebudou na
této rušné komunikaci řidiči vyhýbat chodcům či maminkám s kočárky.

Události a dění v obci .
Robotická soutěž s křimickou ZŠ a SPŠD
V pondělí dne 14.5.2018 jsme se se žáky 5. třídy – F. Ceplecha, V. Kouba, M. Psutka, F. Slepička, J. Šuchman
a studenty SOUE zúčastnili 1. ročníku Robotické soutěže v Techmánii v Plzni, kterou pro všechny zúčastněné pořádal Plzeňský kraj. Této soutěže se zúčastnilo 18 tříčlenných družstev ze základních škol a stejný počet družstev ze středních škol
z Plzeňského kraje. Každá střední škola měla pod patronátem družstvo ze základní školy. Cílem této soutěže bylo vyrobit
z Merkuru pojízdného robota, naprogramovat ho tak, aby dokázal projet stanovenou dráhu a v cíli se zastavil. Vzhledem
k tomu, že to byl opravdu první ročník a mnoho školáků
a studentů se s programováním teprve seznamovalo, nebyla na startu nouze o úsměvné zážitky.
Splnit podmínky soutěže se podařilo pouze třetině zúčastněných družstev. Náš robot byl připraven na jedničku, v testovacích jízdách projel vždy stanovenou dráhu,
ale při ostrém startu mu odešla jedna z nejdůležitějších
součástek a nefungovala mu celá jedna strana. Ale chlapci to brali velice sportovně a užívali si soutěž plnými
doušky. Velkým zážitkem byla pro ně prohlídka Techmánie. Už nyní se těšíme na další ročník, kde budou muset
roboti zvládnout cestu labyrintem.
Šárka Sobotková

Velikonoce na křimickém zámku
Již poněkolikáté proběhly tradiční oslavy Velikonoc
v křimickém zámku na Velký pátek. Výrobu a prodej velikonoční dekorace přijeli představit řemeslníci z celého
plzeňského kraje. Nechyběla ani lidová muzika Plzeňský
MLS, která vyhrávala nejen uvnitř zámku, ale i na nádvoří. Každý návštěvník si mohl vyrobit vlastní kraslici nebo
uplést proutěnou pomlázku. K mání byly i tradiční pokrmy jako jsou bochánek, nádivka či zelný štrůdl. Výbornou
kávu zajišťovala děvčata z místní kavárny Vážka.
Zahradnictví Lobkowicz nabízelo i jarní výsadbu květin
a zeleniny. Mimo jiné počasí umožnilo návštěvníkům i
pohled shora ze zámecké věže nebo si mohli prohlédnout
výstavu obrazů a výrobků zdejší mateřské, základní
a střední umělecké školy.
V sobotu 31.března přijel do zámecké kaple pronést
boží slovo a velikonoční modlitby samotný tepelský opat
Filip Zdeněk Lobkowicz.

Křimická májka v areálu U Mže
Další vydařená společenská akce v Křimicích. Místní
rybáři a štamgasti rybářské restaurace společně s městským úřadem uspořádali v pondělí 30. dubna tradiční
pálení čarodějnic. Již den před akcí postavili nazdobenou
májku a připravili velkou vatru s čarodějnicí. Tu společně
podpálili pan Antonín Danihlík a starosta Vít Mojžíš.
Tímto se definitivně všichni rozloučili s loňskou paní
zimou a děti se vrhly na opékání buřtů, kterých se letos
rozdalo 250 kusů. Program byl zahájen promenádou dětských masek čarodějnic a čarodějů. Soutěž moderovali
pánové Zdeněk Fleišman a Miloslav Štorkán, nejhezčí
masku vybíral čaroděj Potlouk Poeta. Pro všechny zúčastněné černokněžníky byla připravena sladká odměna.
Před západem slunce začala k tanci a poslechu vyhrávat kapela Proměny a to až do pozdních nočních hodin.
Občerstvení jako obvykle skvěle zajišťoval majitel restaurace V Roští Michal Bureš s personálem. Májku nikdo

Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Starosta obvodu přivítal nové občánky Křimic
V neděli 20. května se v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 –
Křimice uskutečnilo Vítání občánků. Tentokrát pan starosta Vít Mojžíš slavnostně přivítal 10 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 potřásl každému z novorozených občánků pravicí. Rodiče se podepsali do pamětní knihy a dětem byl předán dárkový balíček a pamětní list.

Na závěr každá maminka obdržela květinu z rukou starosty.
Lenka Stulíková

Setkání s jubilanty
Tradiční setkání jubilantů se starostou se uskutečnilo ve
středu 16. května v zasedací místnosti na městském úřadu
v Křimicích. Starosta obce Vít Mojžíš si s každým oslavencem přiťukl skleničkou a všem popřál mnoho zdaru do dalších let doma v Křimicích. Zástupce Klubu seniorů pan
Zdeněk Fleišman poinformoval přítomné o jejich bohaté
činnosti a vybídl je, ať se těchto akcí účastní i dnešní oslavenci.
Poté se jubilanti vzájemně představili a povyprávěli
o svém bohatém životě nejen v Křimicích. Mnozí z nich dokonce zažili válečné nálety na Škodovku nebo cvičili na posledním povalečném Všesokolském sletu v roce 1948.
Závěrem jako vždy byly promítány krátké reportáže z

obce. Při odchodu byly všem přítomným předány dárky,
které připravila kulturní a sociální komise.

Den sousedů – Sousedské hry v Křimicích
V sobotu 26. května se uskutečnil v Křimicích v rámci
Evropského dne sousedů první ročník závodu pod
názvem „Sousedské hry“. Pořadatel Městský obvod
Plzeň 5 – Křimice připravil na nově zrekonstruovaném Zámeckém náměstí běžeckou závodní trať s netradičními překážkami a vyzval k účasti své blízké sousední obce. Pozvání
přijali a závodů se zúčastnili družstva z Vochova, Malesic
a Radčic.
Starostové obcí sestavili svá družstva ze zastupitelů,
úředníků a z řad místních organizací. Přesně v 15:00
odstartoval závody moderátor Zdeněk Fleišman a pět hlávek zelí začali závodníci přemisťovat od startu do cíle

v kolečku, v popelnici, v proutěné nůšce a dokonce i na hlavě. V poslední etapě závodu se musel dokutálet velký slámový balík do cíle, kde na každého sportovce čekala štamprlička zelné šťávy. V průběhu Sousedských her si mohli
diváci i účastníci her poslechnout irské a skotské písničky
v podání country kapely Zuzana a spol. Nebylo důležité
dnes zvítězit, ale sejít se se sousedy a pobavit se. A to se
opravdu povedlo. V tomto prvním ročníku zvítězili borci
z Malesic a příští Sousedské hry v roce 2019 se uskuteční
v sousedních Radčicích. Všichni obdrželi pamětní listy, medaile, věcné ceny a křimický starosta obce Vít Mojžíš předal
vítěznému družstvu putovní pohár.

Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice
Lepší výhledy v křižovatkách
Na základě podnětů od občanů Křimic i častým dopravním kolizím zažádalo ÚMO Plzeň 5 o souhlas Dopravního inspektorátu Policie ČR s umístěním několik
betonových květináčů na nepřehledná místa. Na těchto
parkovacích stáních často stávaly i větší automobily a zakrývaly výhled do křižovatky.
Jedná se o křížení ulic Kozolupská x Prvomájová a
Květinová x Chebská. Věříme, že jsme i tímto krokem významně přispěli k bezpečí nejen našich obyvatel.

Co s tím?
Úřad dostal nabídku zcela
zdarma včetně odvozu získat tyto
3 betonové skruže.
Jsou nové a byly nabídnuty
stavební firmou jako nevyužitý
materiál.
Prosím čtenáře, zda by nenavrhli
účel a místo využití těchto betonových prvků.
Děkujeme za zasílání Vašich
nápadů.

Události a dění v obci .
Dětský den v zámeckém parku
V sobotu 2. června si přišlo oslavit svůj svátek MDD ke dvěma stovkám dětí do zámeckého parku v Křimicích. ÚMO Plzeň
5 ve spolupráci s místními spolky zorganizoval pro děti soutěžní
odpoledne. Ve 14 hodin zahájil program skvělý pěvecký sbor
Berušky z 15.ZŠ, poté bylo rozdáno 194 soutěžních kartiček, kde
děti plnily na osmi stanovištích různé sportovní a vědomostní
disciplíny.
Velký zájem byl i o doprovodný program jako malování na
obličej nebo tvořivé dílničky v podání ZUŠky Zámeček. Pro větší odvážlivce byl připraven elektrický simulátor vodního surfu.
Letos byli velkou atrakcí i živí poníci, kteří poctivě vozili děti
celé tři hodiny.
Tradičně zde předvedl kynologický klub ukázku závodů v
Agility—probíhačka pejsků přes různé překážky. Na úplný závěr
dětského dne vypustili do prostoru místní hasiči bublinkovou
pěnu, do které se vrhla většina rozzářených dětí. Akce byla
ukončena v 18:00 za skvělého počasí. Velké poděkování patří
zaměstnancům úřadu, zastupitelům, členům místních spolků a
všem ostatním, kteří se podíleli na programu a organizaci. Nemenší dík patří i rodině Lobkowiczových, kteří umožnili tuto
úspěšnou akci v tak krásném prostředí, jako je křimický park.

Z naší kroniky - od historie po současnost
Léta válečná – 1938-1945
V sousedním Německu se dostal k moci Hitler s nacistickou stranou a začali
horečně zbrojit. V českém a moravském
pohraničí – Sudetech - žila početná menšina Němců s Čechy až do této doby svorně vedle sebe. Po nástupu Hitlera a nacistů k moci bylo po svornosti. Němci vytvářeli ozbrojené bojůvky a pod vedením nacisty Henleina vyvolávali provokační akce
vůči Čechům – Hitler měl záminku pro
odtržení Sudet a připojení k německé říši.
Došlo k tomu v září 1938 v Mnichově, kde
na Hitlerův pokyn byla podepsána tzv.
Mnichovská dohoda se zástupci Británie,
Francie a fašistou Mussolinim – bez zástupce české vlády. Sudety byly připojeny
k říši německé a české obyvatelstvo muselo utéct do vnitrozemí.
Křimice byly poslední českou obcí
na silnici Plzeň-Rozvadov-Norimberk.
U Kozolup byla hraniční závora a na kraji
Křimic u Ženíšků byl zřízen celní úřad
s kanceláří finanční stráže.
Dne 15. března 1939 vjela německá
okupační vojska do zbytku republiky
a byl vytvořen Protektorát Čechy a Morava (Böhmen und Möhren). Tento den se
tragicky zapsal do historie českého národa – do Křimic vjela německá kolona
v 16 hodin odpoledne od Malesic přes
Radčice. Ten den padal sníh a vál silný
vítr, jako by ošklivé počasí předvídalo
následné tragické události. V obci byla
umístěna vojenská jednotka za Horničkou, kde byla protiletadlová baterie. Na
úředních budovách, na škole i obchodech
musely být německé nápisy, pod nimi
české. Vlály prapory s hákovým křížem,
český státní znak nahradila německá orlice. Ve škole byla zavedena povinně výuka
němčiny.
Protektorátním prezidentem byl jmenován Hitlerem Emil Hácha, ale ve skutečnosti vládl německý protektor Von
Neurath. Nejhorší byla německá policie –
gestapo. Její tvrdou pěst pocítili i křimičtí
občané – zejména komunističtí odbojáři a
Sokolové. Gestapáci zatýkali (na udání) a
vyslýchali v Plzni v budově gestapa velmi
krutými metodami. Zatčení pak byli vězněni v koncentračních táborech. Většinou
měli poznamenáno „návrat nežádoucí“ a
z 25 vězněných byli 3 popraveni. Začala
nejhorší válka v historii lidstva.
Podle záznamů v kronikách obce
zpracovala Marie Fáková

Události a dění v obci
Stáří, posečkej ještě chvíli…

aneb krátké zprávičky ze života křimických seniorů.
DOSTUPNÁ ŠUMAVA je projekt, který umožňuje starším a méně pohyblivým lidem navštívit krásná a méně dostupná místa Šumavy. Členové našeho klubu se tohoto zájezdu zúčastnili v loňském roce na jaře a na podzim a letos
v květnu. Protože je to velmi oblíbená akce, pojedeme ještě
v měsíci září. Pořízené fotografie jsou z Rokyty, Chalupské
slatě a z Bučiny.

Ani velmi silný déšť ve čtvrtek 23. května nám nepokazil
dobrou náladu při naší pravidelné akci - POSEZENÍ POD
LÍPOU. Místo pod lípu jsme se usadili do restaurace a hudební skupina BOBELIN nám vyhrávala z verandy.

Jednou měsíčně chodíme na pravidelné vycházky do
okolí. Přiložená fotografie je z vycházky z Letkova do Božkova přes polesí Pytel. Za příjemného jarního počasí jsme
ušli 8 kilometrů.

Nemáte chuť se k nám přidat? Třeba ve středu, kdy hrajeme pravidelně dopoledne minigolf a petangue.

Sport a volný čas
Turnaje starší fotbalové přípravky
Letošní ročník fotbalového turnaje starších přípravek
Cortusa Cup pořádali křimičtí sokolové 19. května. Pozvání
přijalo sedm týmů zvučných jmen. Hrálo se systémem každý s každým na 17 minut čistého času bez vyřazovacích soubojů. Letošní turnaj vyhrála Sparta Praha před Viktorií Plzeň a Mostem.
Našim mladým borcům, kteří obhajovali z loňska třetí
místo, se turnaj vůbec nevyvedl. Prohráli s výše uvedenými
týmy a navíc ještě s Klatovami, Rokycanami a Karlovými
Vary bez jediného vstřeleného gólu. Nejlepším hráčem se
stal Kyryl Doloh ze Sparty a nejlepším golmanem Standa
Babák z Mostu. Věcné ceny, medaile a poháry předávali bývalý reprezentant Roman Vonášek a šéf křimických fotbalistů Ondřej Zapoměl.
Naši nejmladší borci se rychle oklepali a zklamání si
rychle vynahradili hned v sobotu 2. června na turnaji O pohár MO1 pořádaný TJ Košutkou Plzeň. Sokol Křimice zde
získal krásné druhé místo hned za Kohouty z Rokycan. Prohráli pouze s vítězem a remizovali s Chrástem. Košutku,
Žlutice, Petřín, Bolevec a Přeštice zdárně porazili.
Gratulujeme.

Městský přebor starších přípravek
Utkání

Výsledek

Sokol Křimice - SENCO Doubravka

7:0 (5:0)

Dioss Nýřany - Sokol Křimice

0:12 (0:7)

Sokol Křimice - Spartak Chrást

10:0 (5:0)

Sokol Křimice - Košutka Plzeň

7:0 (3:0)

TJ Přeštice - Sokol Křimice

0:7 (0:3)

SENCO Doubravka - Sokol Křimice

1:7 (1:1)

Sokol Křimice - Dioss Nýřany

7:0 (3:0)

Spartak Chrást - Sokol Křimice

4:3 (1:2)

Následující zápasy městského přeboru
starších přípravek
Utkání

Termín

Sokol Křimice - PETŘÍN PLZEŇ

Neděle 10. 6. 2018 16:00

Sokol Křimice - TJ Přeštice

Neděle 24. 6. 2018 16:00

Šipky: Úlet Křimice – Asfaltéři Plzeň 14:4
Nadstavbová část ligy se blíží ke konci. Poslední domácí
utkání Úletu bylo soubojem prvního s posledním a vše by
tak mohlo napovídat hladkému průběhu. Nicméně domácím komplikuje zpočátku situaci nepřítomnost Hiršla, který se objevuje se až za stavu 4:4, kdy za domácí drží prapor
nahoře Fleišman ml. a Růžek, kdežto Belšán s Radou neochotně odevzdávají body hostům. Ale jakoby mávnutím
kouzelného proutku s příchodem Hiršla hru domácí zpřesnili a do konce zápasu již neztratili jediný zápas. Skóre se
tedy zastavilo na 14:4 a to již utkání přihlíží i starosta obce
Vít Mojžíš, který přišel hráčům Úletu poděkovat za úspěšnou reprezentaci, blahopřát k postupu do nejvyšší soutěže
a také předat slíbené nové dresy. Došlo i na symbolický přípitek a malé pohoštění v přátelské atmosféře. Křimickým
chybí k zakončení veleúspěšné sezóny a ozdobení třešničkou na dortu v podobě vítězství nejen v základní skupině ale i ve

Sport a volný čas
Fotbal: I.A třída mužů Křimice – Mochtín 3:1
Nedělní (20.5.2018) zápas I.A třídy mužů v Křimicích rozhodli ve svůj prospěch domácí fotbalisté již v prvním poločase. Mochtín se sice v druhé půli zlepšil, ale na body nedosáhl. Domácí jsou sice na sestupovém 14. místě tabulky, přesto
byli fotbalovější, bojovnější, důraznější a šli cílevědomě za vítězstvím. Do vedení poslal Mochtín Jiří Dolejš, když v
18.min. šikovně tečoval hlavou míč do sítě centrovaný z rohového kopu – 1:0. Pak ale již stříleli góly jen domácí hráči. Ve
29. min. srovnal na 1:1 dorážkou Venca Kuneš, o pouhou minutu později posílá Křimice do vedení Martin Mašek, který
zůstal ve vápně neobsazený, pohodlně zakončuje k tyči – 2:1. Mochtínu se vůbec nedařilo a ve 39. min. znovu inkasovali.
Tentokráte po prohraném autovém vhazování na půlce soupeře založili domácí rychlý brejk, který gólově zakončuje Tomáš Křen – 3:1. Po přestávce se Mochtín sice viditelně zlepšil, vyrovnal hru, ale brankově se nikdo z hostujících hráčů neprosadil. Domácí se dostali dvakrát do brejkových akcí, ale výsledek se již neměnil.
Sestava TJ Sokol Křimice:
V. Hinterholzinger - V. Kuneš , M. Mašek (60. J. Rada), J. Zapoměl , J. Vonášek, T. Křen, M. Škoda, T. Čechura, J. Volena, M. Brousil, A. Adam.

Fotbal: Městský přebor mladších žáků Sokol Křimice - Spartak Chrást 1:2 (1:2)
V prvním poločase měli více ze hry chrástečtí fotbalisté,
ale v druhé půli se hra začala vyrovnávat. I přes zvýšený tlak
ke konci zápasu naši borci díky střelci Martinovi Šindelářovi
pouze výsledek zkorigovali čestnou brankou ve 29.minutě.
Sestava Křimice:
Úbl Filip, Fischer Lukáš, Serynek Dominik, Slavotínek Matouš, Šindelář Martin, Záhrobský Michal, Kalina Petr, Hertl
Patrik, Sklenárik Tomáš, Loukota Filip, Mareš Filip
náhradníci:

Braha Jonáš, Novotný Tomáš

#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

1.

FC Rokycany

9

8

0

1

51:18

23

2.

Dioss Nýřany

9

7

0

2

40:25

21

3.

Baník Stříbro

9

7

0

2

29:16

21

4.

Spartak Chrást

9

7

0

2

30:15

20

5.

TJ Přeštice

9

6

0

3

45:23

19

6.

Sokol Blovice

9

6

0

3

48:31

18

7.

Sokol Křimice

9

4

0

5

34:32

12

8.

Koho Rokycany

9

3

0

6

24:31

9

9.

Plzeň-Letná

9

3

0

6

19:35

8

10.

SLOVAN Plzeň

9

2

0

7

25:52

6

11.

TJ Zruč

9

1

0

8

11:50

3

Sport a volný čas
Možnost chytání ryb na sádce v Křimicích
Od května do září Vás každou sobotu a neděli od 13:00
do 18:00 hodin zve rybářský spolek na chytání ryb na náhonu pod rybářskou chatou Restaurace U Mže. Ulovit zde
můžete kapra či pstruha.
Lidé si mohou za mírný poplatek půjčit prut, návnadu,
vidličky a podběrák. Rybářský lístek není podmínkou.
Pokud si budete chtít ulovenou rybu zakoupit, platný ceník je vyvěšen v půjčovně rybářského náčiní.
Maximální počet chytajících je 20 osob. Další informace na stránkách: http://www.rybarikrimice.cz nebo
http://restauraceumze.cz.
ČRS z.s. MO Plzeň - Křimice

Křimičtí senioři zlato neobhájili

Slet Sokolské župy Plzeňské

Sportovních her seniorů Plzeňského kraje se opět zúčastnil tým z Křimic. Letos hájili barvy v zelených dresech
Marcela Wagnerová, Zdeňka Melicharová, Jan Šedivec,
Karel Hauer a Stanislav Pytlík. Soutěžilo se v několika disciplínách a v několika kategoriích. I když naši borci přivezli několik individuálních medailí, obhájit vítězství z
loňska se jim nepodařilo.
Tradiční sportovní klání seniorů se uskutečnilo v úterý
15.5. opět v areálu 1. ZŠ na Lochotíně, kde doplnil náš tým
ještě Zdeněk Fleišman jako moderátor a Eliška Hladíková
jako rozhodčí.

Dne 26.5.2018 se v Blovicích konal Slet Sokolské župy
Plzeňské. V programu bylo předvedeno 9 sletových skladeb. Cvičenci a cvičenky T.J. Sokol Křimice se předvedli
ve třech skladbách: Děti, to je věc - mladší žactvo; Cirkus starší žactvo a Siluety - dorostenky a ženy.

Prodej živých i uzených ryb
Dne 27.4.2018 začal v areálu u Mže prodej živých a uzených kaprů a pstruhů.
Prodej živých ryb
Prodej uzených ryb

čtvrtek od 15:00 do 18:00 hod
a pátek od 14:00 do 18:00 hod.
pátek od 14:30 hod (do vyprodání zásob)

Objednávky na tel.

723 237 807 nebo 725 040 597
ČRS z.s. MO Plzeň - Křimice

Lada Šmídlová - náčelnice TJ Sokol Křimice

Sport a volný čas
Úspěšní křimičtí atleti

Děti z MŠ a ZŠ slavily na
sokolovně

Den 28.4.2018 se na hřišti TJ Sokol Plzeň – Petřín konal
atletický přebor Sokolské župy Plzeňské.
Sokol Křimice v závodě zastupovalo šest žákyň a dva žáci.
Na Mezinárodní den dětí 1. června zvou již poněkolikáté
Ve velké konkurenci zástupci Sokola Křimice vybojovali křimičtí sokolové děti z místní mateřské a základní školy na
2 zlaté a 1 bronzovou medaili.
fotbalové hřiště a do tělocvičny. Tam společně s učitelkami
Lada Šmídlová - náčelnice TJ Sokol Křimice a se zástupci křimického klubu seniorů připraví různé
soutěže. Letos přijeli i dobrovolní hasiči a předvedli dětem
svoji výstroj a výzbroj.
Pro předškoláky byl připraven ještě animační hudebněpohybový program s animátorkou Culinkou. Protože děti již
písničky znaly předem, dokonale si tento program užily.

Křimičtí předškoláci
na Sportovních hrách

Ke krmítkům přibyly i budky

Třída Motýlků se zúčastnila 15. května Sportovních her
mateřských škol na atletickém stadionu ve Skvrňanech. Letos se soutěžilo v těchto disciplínách: skok daleký z
místa, hod míčkem z místa, člunkový běh 4×6 metrů, podlézání a přeskakování překážky a závěrečná štafeta.
Pro nesoutěžící děti, které přijely pouze fandit, byla navíc připravena řada doprovodných akcí. Křimičtí nejmladší
sportovci se umístili na skvělém pátém místě z celkového
počtu 24 mateřských škol. Všechny týmy nakonec obdržely
drobné ceny a diplomy.

Spolupráce obce a dětského kroužku „Mladý řemeslník“
pokračuje. Děti vyrobily po krmítkách i budky pro ptáčky.
Obec se zavázala, že je rozmístí na klidná místa v Křimicích
a to se opravdu stalo.
Za to děkujeme pánům Karlu Hauerovi a Stanislavu Pytlíkovi. Starosta obce vyzval mladé řemeslníky k dalšímu
úkolu a pověřil je výrobou hmyzího domečku.

Z činnosti MO Plzeň 5 - Křimice
Pietní akt v Křimicích
Letošní pietní akt byl naplánován na sobotu 21.dubna. Po poledni přijel malý konvoj historických vojenských vozidel
na Křimické náměstí, kde byla též malá výstava dobových fotografií.
Slavnostního zahájení se ujaly mažoretky Maršálky za doprovodu dechové hudby ze ZUŠ Chválenická. Pozvání přijali
a projevy pronesli zástupci z ambasády Spojených států amerických, Plzeňského kraje, statutárního města Plzně, vojenského krajského velitelství, leteckého historického klubu a další.
Poté položili tito vzácní hosté květiny ke všem třem pomníkům světových válek a americkým letcům, u kterých stáli
čestnou stráž křimičtí hasiči, Městská policie a členové veteránského klubu. Závěrem zazpívali žáci z křimické základní
školy a symbolicky přeletěl několikrát nad hlavami diváků historický dvouplošník Boeing B 75 z blízkého Classic trainers
klubu v Líních. Počasí letos křimickým občanům přálo a tak si mohli v klidu po skončení akce ještě chvilku posedět při
poslechu světových hitů v podání výše zmiňované kapely.

Sport a volný čas
Na III.ročníku Křimická 8 padl rekord
V sobotu 7. dubna se sešlo rekordních 88 sportovců na III. ročníku běhu „Křimická 8 a dětská 2“, který pořádají společně MO5 Plzeň – Křimice s TJ Sokol Křimice. Opět nám přálo ideální počasí a závod osmičky odstartoval starosta Sokola a
obce Vít Mojžíš přesně v 10:00. Zde vyběhlo 61 borců a to v kategoriích od 16-39 a 40-59 let. O pět minut později následoval start mladších a starších žáků, kteří běželi 2 km. Byl připraven též závod pro nejmenší děti do 5 let, který se uskutečnil
na fotbalovém hřišti. Ty získaly všechny
sladkou odměnu a účastnický list.
Mezitím již dobíhali žáci ze dvoukilometrové trasy a v kategorii do deseti let
zvítězil Adam Hubený a Matylda Houdková. V kategorii do patnácti let zvítězil
Filip Sýkora a Veronika Benešová.
V hlavním závodě v kategorii do 39 let si
doběhl pro vítězství Tomáš Koranda a
Julie Soukupová. V kategorii do 59 let
zvítězil Jaroslav Šmíd (29:44), který si
vylepšil svůj traťový rekord z loňského
závodu. Ve stejné kategorii zvítězila Helena Adamcová.
Poté následovalo vyhodnocení a ocenění nejlepších běžců, kteří obdrželi mimo medailí, diplomů i též sladkou odměnu. Vítězové získali navíc ještě poháry a
ti nejrychlejší zlaté vavřínové věnce. Děkujeme všem pořadatelům a dobrovolníkům, kteří tento závod připravili.

Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice
Úklid Křimic
Již od roku 2015 náš městský obvod spolupracuje
s plzeňským úřadem práce na projektu „Veřejně prospěšná práce“, který pomáhá najít práci dlouhodobě nezaměstnaným
a nezaměstnatelným především z důvodu nedostatečné kvalifikace. Křimický městský obvod v rámci tohoto projektu nabídl
práci čtyřem nezaměstnaným. Z doporučených osob úřadem
práce jsme si vybrali čtyři muže na úklid obce, úpravu zeleně
a na ostatní pomocné práce.
Všichni čtyři vybraní muži se stali zaměstnanci obvodu, ale
placeni jsou úřadem práce právě v rámci zmíněného projektu.
Těmto pracovníkům bylo zajištěno pouze pracovní náčiní
a pracovní pomůcky, také se nám podařilo zdarma obstarat vyřazenou multikáru a dva traktůrky z plzeňské ZOO, která byla zprovozněna a slouží k úklidu obce.
Pracovníky a multikáru mohou po dohodě využívat, a také je využívají, i všechny křimické spolky. Tuto službu samozřejmě mohou využívat i křimičtí hůře se pohybující občané například k odvozu nejrůznějšího odpadu. Vždy je však potřeba
se předem domluvit na telefonním čísle 378 036 805.
Při úklidu Křimic se můžete ještě potkat s dvěma dalšími muži a jednou ženou. I tito pracovníci pracují v rámci projektu úřadu práce. Jedná se o projekt "Veřejné služby" a pracovníci pracují zcela zdarma, pouze pokud odpracují 20 hodin
týdně, tak jim budou ponechány dávky hmotné nouze v plné výši, pokud odpracují více, bude jim dávka úřadem práce navýšena o stravenky. Jestliže lidé pobírající dávky hmotné nouze odpracují méně než 20 hodin, tak je jim dávka automaticky snížena na minimum.
Věříme, že obě tyto služby jsou pro občany přínosem a jsou vnímány pozitivně, stejně tak jako zlepšení čistoty
a upravenosti naší městské části. Pokud to bude jen trochu možné, tak v této službě budeme pokračovat i v dalších letech.

Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce

Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce

Název tisku: KŘIMICE.INFO Vydavatel: MO Plzeň 5 - Křimice Periodicita: Čtvrtletní Registrace:

MK ČR E 21826

