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 T I Š T Ě N Á  V E R Z E  Z P R A V O D A J E             
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I N F O R M A Č N Í C H  P O R T Á L Ů             

W W W . K R I M I C E . I N F O  
W W W . U M O 5 . P L Z E N . E U  

Vážení křimičtí 
   spoluobčané, 

 
 
 
  

     rozloučili jsme se 
s krásným a slunečným 
létem a tím pádem  
i s posledním progra-
mem Křimického kultur-
ního léta. Myslím, že by-
lo z čeho vybírat. Jsem 
rád, že mnozí z vás si udělali čas a některý 
kulturní program v obci navštívili.  
     Děti se vrátily do školních lavic, i když 
z náhlých technických důvodů byla mateřská 
škola otevřena o týden později.  
      V obci byla zahájena výstavba kanalizač-
ního řadu, v areálu bývalé čističky vod na-
stala rekonstrukce jímky, kde se budou  
instalovat česle na hrubou nečistotu a po-
slední vodárenská rekonstrukce bude 

v křižovatce před zámkem, kde se nachází 
odlehčovací komora. Ta byla před léty upra-
vena tak nešikovně, že při každém větším 
přívalovém dešti se brzy zaplnila a odtokové 
potrubí nestíhalo odvádět odpadní vodu.  
I zde budou instalovány česle a vyřeší se pří-
padný přepad vody. V budoucnu už by ne-
mělo docházet k zatopení přilehlých obyt-
ných domů.  
      Každopádně se o tom zmiňuji i z důvodu 
omezení průjezdnosti Zámeckým náměstím 
a Plzeňské ulice. Mějme trpělivost, přinese 
to prospěch našim občanům.  
     Závěrem bych vás rád pozval na tradiční 
setkání křimických občanů se starostou ve 
čtvrtek 31. října v 16:00 v zasedací místnosti 
na městském úřadu. Budu rád za každý ná-
vrh, připomínku i kritiku. 
     Přeji Vám všem krásné podzimní dny 

Vít Mojžíš, starosta 

     U příležitosti třicetiletého výročí od same-
tové revoluce připravujeme ve Výstavní síni 
našeho úřadu ve spolupráci s občany Křimic 
výstavu dobových fotografií a dalších arte-
faktů z let 1989-90. Exponáty mohou být 
spjaty s Plzní či přímo s naší obcí. 
     Budeme potěšeni, když nám po dobu ko-
nání výstavy zapůjčíte Vaše fotografie či dal-
ší vzpomínkové předměty. Veškeré exponáty 
budou řádně zaevidovány, aby se mohly spo-
lehlivě po ukončení výstavy vrátit svému 
majiteli. Vaše „výstavní kousky“ můžete  
v průběhu října donést na městský úřad. 

Věříme, že se nám společně 
povede připome-

nout tato zá-
sadní léta 
minulého 

století. 
 

Lenka Stulíková 
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Svoz odpadu na sběrné 

místo obecní multikárou 
      Na příkaz společnosti Čistá Plzeň s.r.o. 
musíme při odvozu odpadu na sběrné místo 
obecní multikárou předkládat podepsané 
Čestné prohlášení žadatele, že z důvodu váž-
ného zdravotního stavu není schopen si od-
pad odvézt sám.  
      Proto musí každý žadatel vyplnit a pode-
psat námi poskytnuté Čestné prohlášení, 
které bude na sběrném místě odevzdáno. 
Samotný systém objednání svozu takového-
to odpadu se nemění. V případě potřeby te-
dy můžete o odvoz požádat na městském 
úřadě. Čestné prohlášení bude vyplněno bě-
hem nakládky odpadu.           Anna Hauerová 
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     Městský obvod uvolnil finance na drobné nákupy a  
opravy stávajících prvků. Na žádost obyvatel byly osazeny 
dvě lavičky. Jedna před budovou pošty a druhá na Horničce 
s výhledem na Křimice. Na hřišti u hasičárny byla opravena 

skluzavka a ve spolupráci se Správou veřejného statku byl 
nahrazen rozbitý betonový ochoz za zámkovou dlažbu a vy-
spraven sklon ke kanálku dešťové vody u bytového domu v 
ulici Průkopníků.                                                          Vít Mojžíš 

Drobné investice v Křimicích 

     Budování kanalizace ve východní části Plzeňské ulice  
přinese místním obyvatelům i nepříjemné omezení průjezd-
nosti této ulice. V I. etapě by měla být úplná uzavírka  
křižovatky Chebská x Plzeňská směrem do obce a to až  
do 14. října.  
     Ve II. etapě se tato část uvolní a nastane úplná uzavírka 
komunikace do slepé části této ulice a to do 8. listopadu 
2019. Investorem je Městský obvod Plzeň 5 – Křimice, kte-
rý za projekt a realizaci zaplatí 1,2 mil. Kč. Realizační  
firmou se stala po řádném výběrovém řízení společnost  
Cetina a Kenaur s.r.o.  

Vít Mojžíš 

Budování kanalizace v Plzeňské ulici  

  Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice 

     Připravovaný projekt veřejného parkoviště v Žitné ulici 
narazil na problém elektrického vedení položeného napříč 
pozemkem. Podmínkou souhlasného stanoviska ČEZu byla 
přeložka tohoto podzemního elektrického vedení.  
     Zastupitelé městského obvodu na minulém zasedání od-
souhlasili částku 240.000,- Kč, která zajišťuje tuto přeložku 
zrealizovat a posunout projekt ke stavebnímu povolení, kte-
ré bychom rádi získali do konce roku 2019. 

Vít Mojžíš 

Projekt parkoviště v Žitné ulici 

Budování stezky od jezu k jezu 

     Nová pěší stezka se začala realizovat koncem srpna okolo pravého ramene řeky 
Mže. Dokončena byla I.etapa cesty, která se nachází mezi řekou a polem. V příštím 
roce by měla stezka propojit oba křimické jezy a dojde i k opravě stávající lávky 
přes vochovský potok. Povrch byl zvolen opět přírodní lupek jako na cesty na Hor-
ničce nebo na Pláži.  

Vít Mojžíš 
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Závěr Křimického kulturního léta 

Události a dění v obciaa 
      

Zastupitelé schválili: 
 

- žádost o možnost získání dotace na prodloužení vodovod-
ního řadu v Plzeňské ulici a dofinancování z rozpočtu 
městského obvodu 

 

- finanční dar pro odloučené pracoviště 15.ZŠ Křimice pro 
nákup nového fotoaparátu 

 
Zastupitelé stáhli návrhy usnesení: 
 

- pronájem pozemku ve vlastnictví Sokola Křimice za úče-
lem vybudování hřiště na plážový volejbal 
Výbor Sokola Křimice chce nejprve zajistit koncepční vy-
užití zbylých pozemků pro atletické prvky. 

 

- smlouvu na pronájem zámeckého parku pro využití kul-
turních akcí MO5 
Neshoda mezi zastupiteli na výši nájmu. 

Zastupitelé zamítli: 
 

- návrh změny vyhlášky o odpadech, kde 
se navrhuje zrušení možnosti odvážet 
stavební suť do sběrných dvorů 
Zastupitelé navrhují větší kontrolu sta-
vebních firem a tímto neomezovat ob-
čany Plzně. 

 

- novelu vyhlášky o poplatku za svoz ko-
munálního odpadu o 2,2 násobek stávajících poplatků 
Zastupitelé navrhují navýšení pouze o 75%, které by po-
kryly veškeré provozní náklady. 
 

- Návrh pana Hanuse na směnu části pozemků, který by 
zrušil a přeložil stávající chodník od Chebské ulice (u 
stánku s pizzou) do  Ztracené ulice. 

Vít Mojžíš 

     Oslava křimického symbolu zelí, šermíři na zámku, pro-
hlídka pivovarských sklepů s ochutnávkou vína, výstava 
mašinek a hasičské závody. To vše proběhlo v jeden den a 
to 21. září v Křimicích. Celodenní Zelný festival se odehrá-
val před Lobkowiczkou zelárnou, kde od rána vyhrávala 
kapela, vařily se a pekly kulinářské dobroty se zelím.  
Prodávalo se zelí krouhané i kysané nebo zelné saláty.  
I pro děti byl připraven bohatý program, včetně tradičního 
šlapání zelí. 
      Ze zámku byl vypraven průvod v dobovém oblečení  
a výstřelem z děla byl otevřen i křimický zámek. Zde též by-
ly k mání velmi dobré pochutiny. Mimořádně se otevřely 
zámecké komnaty a v každé z nich byla sehrána historická 
scénka. Ve sklepě byly alchymistické laboratoře a proběhl 
zde šermířský souboj. V zámeckém parku byl k vidění so-
kolník s několika opeřenými dravci a kdo chtěl, ten se mohl 
projet na koňském povozu. 

     Odpoledne proběhly tradiční hasičské závody Křimická 
proudnice před budovou SPŠD. Zde si prověřili své doved-
nosti členi místního Sboru dobrovolných hasičů. 
     Totéž odpoledne byly poprvé otevřeny historické sklepy 
původního křimického pivovaru v areálu U Mže, které ne-
chal Městský obvod vyčistit, vyspravit a zavedl zde elektři-
nu pro osvětlení. Zde je zapotřebí poděkovat pánům Vykou-
pilovi, Vildovi a Burešovi, kteří tyto práce korigovali. V 
těchto zajímavých prostorách nemohla chybět degustace 
vína, kterou zajistil moravský vinař Stanislav Mádl. Ná-
vštěvníci měli možnost zde ochutnat deset druhů výběro-
vých vín. 
     Poslední akce byla v sokolovně a to výstava modelů ma-
šinek a ostatních železničních doplňků. Výstavu uspořádali 
Moduláři plzeňského kraje a trvala celý víkend. 
     Křimicemi tento víkend prošlo tisíce návštěvníků a dou-
fám, že spokojených. 

Vít Mojžíš 

 

Informace ze zasedání zastupitelstva MO dne 11.9.2019 
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     Letošní školní rok byl zahájen dne 2. 9. Křimické děti  
z 2. – 5. ročníku OP se těšily na kamarády a kamarádky  
a také na své paní učitelky. Prvňáčci šli ve velkém očekávání 
se svými rodiči. Všechny žáky přivítala vedoucí učitelka  
pí Hašlová a zástupkyně 15. ZŠ pí Hurtová. Do školy přišel 
také starosta obvodu p. Vít Mojžíš a popřál dětem hodně 
školních úspěchů. 
     Mateřská škola zahájila letošní školní rok o týden pozdě-
ji. Důvodem byly koberce, které po vyčištění zplesnivěly a 
musely být vyměněny. Děti si prodloužily o týden prázdniny 
a rodičům to zkomplikovalo život ohledně zajištění hlídání. 
Vše se vysvětlilo rodičům na nejbližší schůzce, kde předsta-
vili plány do budoucna paní ředitelka Kavalírová a starosta 
obce Mojžíš. 

Vít Mojžíš 

K Ř I M I C E . I N F O  

Začátek nového školního roku 2019/2020 

     Studenti Zámečku se zapojí k připomínce 30. výročí od 
událostí listopadu 1989 v rámci oslav v Křimicích dne 15.11. 
na Zámeckém náměstí. 
     Dále pak spolupracují se Západočeským muzeem v Plzni 
na doprovodné výzdobě v rámci akce  "Cesta svobody", kdy 
se pro veřejnost otevře budova Americká 42, kde bylo před 
listopadem 1989 sídlo Krajského výboru Komunistické 
strany Československa. 
     Dobová výzdoba fasády KV KSČ souvisí také s výstavou 
ZČM "Listopad 1989 aneb Na podzim padá listí a komunis-
ti". Vernisáž se uskuteční 16. října. 

Milada Kolářová 

     Ve dnech 22. 10. a 14. 11. 2019 proběhnou dny otevře-
ných dveří na SUPŠ Zámeček. Zveme všechny příznivce na-
ší školy  a především také zájemce o studium na SŠ, budou-
cí absolventy ZŠ a jejich rodiče a rodiny, celé třídní či škol-
ní kolektivy, učitele a výchovné poradce.  
     V úterý 22.10. v čase 9:00 – 17:00 hodin rádi přivítáme 
ty, kteří si chtějí prohlédnout jak budovu Zámečku na skále 
u Radčic, tak ateliéry na Zámeckém náměstí v Křimicích. 
Pro zájemce o studium i všechny návštěvníky jsou připra-
vena různá překvapení, při nichž mohou podniknout dob-
rodružnou cestu za uměním. Spatří fotografy, grafiky, malí-
ře i sochaře v akci a sami se mohou zúčastnit výtvarných 
workshopů. Ti odvážní si odnesou vlastníma rukama vyro-
bený artefakt, nebo si mohou vyzkoušet tesání do kamene. 
     Ve čtvrtek 14.11. v čase 12:00 – 17:00 hodin proběhne 
konzultační den „Ukaž, co umíš“, kam si může na Zámeček 
kdokoli přijít popovídat o tom, co tvoří, nebo si přinést se-
bou své práce ke konzultaci. Konzultace budou poskytová-
ny zdarma a v široké škále uměleckých disciplín – malová-
ní, kreslení, focení, filmování, modelování, prostorová  
a rukodělná tvorba, komiksy, počítačová grafika, animova-
ná tvorba, herní design, 3D grafika.       

Milada Kolářová 

Zapojení studentů SUPŠ a ZUŠ Zámeček  
do oslav 30. výročí od událostí listopadu 1989 

SUPŠ Zámeček chystá  
dny otevřených dveří 

  Události v MŠ, ZŠ a SŠdd  

Plzeň - archivní fotografie z listopadu 1989 Zdroj: ČT24  

     Střední průmyslová škola dopravní Plzeň se pyšní lu-
xusně přebudovanou jídelnou. Rekonstrukce vyšla na skoro 
4 miliony a proběhla během uplynulých letních prázdnin. 
Služby nabízí nejen studentům, ale i školákům 1. stupně  
OP 15. ZŠ a veřejnosti.  
     Autorkou vítězného návrhu designu školní jídelny, kde 
nechybí promítnutá dopravní tématika v podobě doprav-
ních značek či semaforů, je Andrea Opatrná. Školní jídelna 
již nutně potřebovala rekonstrukci, protože se od doby stav-
by školy v Křimicích v roce 1972 neopravovala.  

Lenka Stulíková 

Rekonstrukce školní jídelny 
křimické ZŠ a SŠ  
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Archeologický průzkum v Křimicích 
     Pro přípravu území budoucí výstavby „Městského okru-
hu, úsek Křimická – Karlovarská“ v Plzni bude končit před-
stihový archeologický výzkum v k.ú. Křimice. Probíhá zde 
výzkum polykulturního sídliště z období neolitu a z doby 
halštatské.                                                                     Vít Mojžíš 

Dlouhodobé dopravní omezení  
v Plzni v Křimické ulici 

  Události a dění v obci  . 

    K padesátým narozeninám přejeme našemu starostovi 
vše nejlepší, hlavně zdraví a mnoho pracovních i osobních 
úspěchů do dalších padesáti let.  
    Děkujeme za vlídné a pohodové prostředí na pracovišti.  
I když díky neutuchajícím nápadům starosty a vymýšlení 
nových akcí pro občany se nenudíme ani o víkendech! Od-
měnou nám je spokojenost občanů. 

 zaměstnanci úřadu a zastupitelé obce  

 

Starosta oslavil narozeniny 

      Vodárna Plzeň zahájila obnovu stávající vodovodní 
a kanalizační sítě v Křimické ulici ve Skvrňanech a to 
v úseku od křižovatky s ulicí J. Škardy až k objektu 
550/111. Stavba bude probíhat za provozu vodohospodář-
ských sítí a v určitých etapách práce tu bude omezena do-
prava. Konec rekonstrukce vodohospodářských sítí je na-
plánován na červen 2020. 
     Pro období září až prosinec 2019 nebude stopka auto-
mobilové dopravě nutná a auta budou moci Křimickou uli-
cí projíždět. Dojde ale k omezení podélných parkovacích 
stání v místech, kde se bude aktuálně pracovat. 
S částečnými uzavírkami silnice je třeba počítat jen kvůli 
stání stavební techniky nebo příčných překopech po polo-
vinách komunikace, silnice ale bude průjezdná. 
     V zimních měsících na přelomu roků 2019/2020 se Kři-
mická ulice dopravě uzavře, a to postupně po jednotlivých 
etapách. Každý ze zavřených úseků půjde však objet přes 
rovnoběžnou komunikaci Na Okraji. 
     Zhotovitelem rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě 
v Křimické ulici je společnost STAVMONTA s. r. o., nákla-
dy na akci jsou vyčísleny na zhruba 30,3 milionu korun bez 
DPH. Obnoveno bude přibližně 570 metrů litinového vodo-
vodního potrubí v profilech DN 100 – 150, včetně 240 me-
trů vodovodních přípojek. Dále dojde k rekonstrukci zhru-
ba 560 metrů kanalizační kameninové stoky v profilech DN 
300 a 500, včetně 640 metrů kanalizačních přípojek. 
     Po dokončení vodárenské akce opraví asfaltové povrchy 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, která plánuje celo-
plošnou opravu Křimické ulice. 

Vít Mojžíš 
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Koncert Báry Basikové s Andílky 

Slámování již podesáté a vyhodnocení květinové výzdoby 

      Křimické kulturní léto nabídlo 16. srpna velmi vydařený 
koncert pěveckého sboru plzeňských Andílků. Jako hosta si 
pozvali známou rockovou zpěvačku Báru Basikovou a celý 
večer moderoval a zároveň imitoval nejznámější české i svě-
tové zpěváky pan Jiří Bláha.  
      Koncert byl zahájen tanečním vystoupením, pokračoval 
padesátičlenným sborem a po přestávce vystoupila  
Bára Basiková, ke které se závěrem přidali opět členové 
skvělého sboru Andílků.  

     Velké poděkování patří manažerce Janě Kateřině Korbe-
lové, která právě vede tyto úžasné děti v Centru umění a po-
hybu. O přestávce dvou a půl hodinového koncertu popřál 
před veřejností starosta obce panu Jaroslavu Lobkowiczovi 
ke krásnému životnímu jubileu sedmdesáti sedmi letům a 
zároveň poděkoval za poskytnutí zámeckého parku k těmto 
kulturním akcím. Po celou akci zajišťoval občerstvení pravý 
londýnský doubledecker bus Davida Čecha.      

Vít Mojžíš 

  Události a dění v obci  . 

      Desátý ročník Křimického slámování proběhl poslední 
prázdninovou sobotu 31. srpna. V zámeckém parku se opět 
sešli rodiče s dětmi, kteří si chtěli vyrobit různé objekty ze 
slámy. Městský obvod zajistil vše potřebné a na místě čle-
nové kulturní komise rozdávali, stříhali a pro někoho i vy-
modelovali z drátů modely, které si účastníci akce obalovali 
svazkem slámy a nůžkami  upravovali do konečné podoby 
díla.  
     A že jich letos bylo. Nejvíce bylo samozřejmě věnců  
a srdcí. Ale byl k vidění i pejsek jezevčík, motýl, námořnická 
kotva, koník, anděl či jízdní kolo a mnoho dalších  
krásných výrobků.  
     K pohodě akce vyhrávala country kapela Wenda Gang  
a o přestávce byly předány ceny křimickým občanům, kteří 
si zasloužili o nejhezčí květinovou výzdobu obce. Starosta 
obce Vít Mojžíš si pozval krajskou radní paní Trylčovou a 
městskou náměstkyni paní Bartákovou, které předaly ví-
tězům věcné dary a od místostarostky Wagnerové a mís-
tostarosty Lobkowicze získaly diplomy a poháry. A kdo le-
tos zvítězil?  
      V kategorii ocenění kulturní komise I. místo  Procházko-
vi, II. místo  Čihákovi, III. místo  Korbelovi a Milfaitovi a 
v kategorii internetového hlasování I. místo  Čihákovi, II.  
místo Anna Štěpánová, III. místo Anna Hauerová. Mimo-
řádné ocenění získal i bytový dům v Prvomájové ulici. 

Vít Mojžíš 
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Koncert Amátovky v areálu U Mže 
     Dne 25. 7. pořádali členové KSK v areálu Restaurace  
U Mže koncert oblíbené dechové kapely AMÁTOVKA. 
Zpívali Zlata Kráčmerová a Pavel Anděl, programem 
provázela zpěvačka Zlata. Na úvod programu zazpívala 
Zlata s harmonikářem několik duetů, posléze kapela 
hrála až do 19,00 hod. Přes dlouhodobá horka zde byla 
velká návštěvnost, přijely i seniorské kluby z Černošína  
a Holýšova.  
     Tyto kluby si o přestávce v doprovodu křimických se-
niorů prohlédly náš sportovně odpočinkový areál U Mže, 
podívaly se na minigolfové hřiště a na technickou pa-
mátku – Záhorského jez.                                      Vít Mojžíš  

Sokolovna má nejen novou fasádu 
     Křimičtí sokolové získali v letošním roce dotace 
z Plzeňského kraje, od Statutárního města Plzně a z MO5. 
Většina financí jde na provozní náklady budovy, hřišť a 
trenérů. Ostatní finance se snažíme proinvestovat a to 
hlavně v budově sokolovny.  Letos se podařilo dokončit 
opravu přísálí a vestibulové haly. Tam se též snižoval 
strop, dala se nová elektroinstalace, světla a nová dlažba. 
Zrušilo se původní dřevěné zádveří a tím se zrušila i ne-
hezká klec na skladování a vybudoval se zcela nový sklad.  
      Do nového kabátu se oblékla čelní strana budovy a 
strana od fotbalového hřiště. Opravilo se rozpadlé scho-

diště a vyměnily se dveře do fotbalového kabinetu. Osadilo 
se nové osvícení a nově vznikly venkovní zásuvky. 
      Areál Sokola využívají členové nejen každý všední den 
na tréninky, ale hlavně jsou vidět zaplněná fotbalové hřiš-
tě  
i o víkendu. Tento sportovní stánek je využíván pro závody 
a turnaje a pro různá kulturní vystoupení. Rodiče si zase 
mohou vypít dobrou kávu v restauraci, než si jejich rato-
lesti pohrají na novém hřišti s dětskými prvky.  
Sportu Zdar, křimickému zvlášť!                              

Vít Mojžíš 

Křimická pouť a poutní mše 
     Ve dnech 14. – 15. 9. proběhla v Křimicích tradiční kři-
mická pouť. Pár dní před poutí se usadily na Zámeckém 
náměstí známé pouťové atrakce, které byly hlavní pouťo-
vou zábavou dětí. Díky krásnému slunečnému podzimní-
mu počasí byla letošní návštěvnost bohatá.  
      Při této akci byla otevřena i křimická kavárna „Vážka“, 
ve které si návštěvníci mohli dát kávu s dortíkem. Co se 
týká stánků, na pouti byl pouze jeden stánek s občerstve-

ním a jeden stánek s tradičními pouťovými cukrovinkami 
(perníčky, turecký med, mandle a oříšky pražené v cukru 
apod.). Jako v minulých letech, tak i letos vše zabezpečila 
fy. Lagron s.r.o. 
     V sobotu 14. 9. od 18,00 hod. se konala v zámecké kapli 
Povýšení Svatého Kříže pouťová mše svatá. Mši celebroval 
páter Igor Bibko.  

Vít Mojžíš 



     Blízkost průmyslového krajského města Plzně měla  
i v této době velký vliv na rozvoj Křimic. Mnoho občanů 
mělo své zaměstnání ve Škodovce (tehdejší závody 
V.I.Lenina), v plzeňském pivovaře nebo jiných podnicích či 
úřadech. Lidé jezdili do Plzně vlakem nebo autobusovou 
linkou ČSAD trasy Doubrava-Plzeň.  
     1. 5. 1976 byly Křimice připojeny k městu Plzni jako sou-
část Obvodu Plzeň 3 – Bory. Křimickým to přineslo některé 
výhody, například zavedení linky MHD, na druhé straně 
obec přišla o některé věci v samostatném rozhodování: 
např. byl zrušen dobře sloužící obecní mandl, místní ZŠ  
i MŠ byly podřízení školskému úřadu Plzeň-město. Nejen 
škola, ale i dobrovolné spolky a organizace byly směrovány 
pod vedení Plzně a zpočátku docházelo k různým nesho-
dám, než se vesnice přizpůsobila městu.  
     Pokračovalo budování a výstavba družstevních bytovek  
i řadových rodinných domků, upravovaly se chodníky 
v postranních ulicích. Stavěla se budova MŠ ve Vochovské 
ulici. V budově ZŠ (v současné době Zámecké náměstí) bylo 
zavedeno ústřední vytápění a postavena nová kotelna, byly 
vybudovány nové moderní WC a třídy byly moderně vyba-
veny nábytkem i moderními přístroji. Po odstěhování MŠ 
do nové budovy byla při ZŠ zřízena školní družina se samo-
statnou kuchyní a školní jídelnou. V budově školy chyběla 
tělocvična a ředitelství Střední zemědělské školy umožnilo 
žákům ZŠ používat pěknou tělocvičnu v nové budově této 
školy. Prostory v Střední zemědělské škole byly využívány i 
jinak pro obec, např. se v kinosále konaly různé slavnosti a 
besídky a také vítání občánků.  
     Kulturní i sportovní život byl v této době dostačující. 
Fotbalisté měli svoje pěkné zatravněné hřiště v areálu So-
kolovny. V sále Sokolovny se v plesové sezoně konalo něko-
lik plesů, které pořádaly místní organizace. Kulturní míst-
nost byla i v Besedě – budova na Zámeckém náměstí.      
V obci nebylo mnoho obchodů. Prodejny potravin byly dvě, 
jedno řeznictví, jedna prodejna se smíšeným zbožím, kde se 
prodával textil, drogerie a nádobí. Hospody byl dvě, U Va-
dlejchů a Sokolovna. Prodejny i hospody patřily družstvu 
Jednota. 

Podle záznamů v kronikách a vzpomínek pamětníků  
zapsali kronikáři Marie Fáková a Pavel Novotný 
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Léta sedmdesátá 

  Z naší kroniky - od historie po současnost 

     V sobotu 6. července se uskutečnil v rybářském areálu 
Retaurace U Mže koncert rockových kapel „Elektric  
Therapy“ a „Pops“. Jako předskokani vystoupily kapela žá-
ků 15. ZŠ vedená p. Krčkem a další mládežnické kapely 
s názvy „Divoký víno“, „Old skool“ a „Toxic paradise“.  
     Koncertu přálo teplé letní počasí, což bylo znát na ná-
vštěvnosti. Areál byl takřka zcela zaplněn diváky a všichni 

se skvěle bavili do půlnoci, kdy byla akce ukončena. O ob-
čerstvení se postaral tradičně dobrým způsobem hostinský 
p. Bureš se svým týmem, který byl vydatně posílen. Po do-
bu akce bylo prodáváno i teplé občerstvení.  
     Pořadatelem této hudební akce byl místní Český rybář-
ský svaz MO Křimice a Městský obvod Plzeň 5 – Křimice. 

Pavel Novotný 

Rock Fest 

Mateřská škola 

Výstavba řadových domků 

Chodníky Kozolupská 

  Události a dění v obci  . 
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Rybářský den 
     V červenci a to 13. 7. uspořádali členové MO ČRS Křimi-
ce soutěžní rybářský den. Soutěž probíhala na sádkách 
v areálu u Restaurace U Mže a začínala odpoledne úderem 
14,00 hod. Již od 13 hodiny se scházeli rybáři – soutěžící u 
prezentace, přesto jich přišlo pouze 16 (pravděpodobně 
z důvodu nestálého počasí).  
     Jako tradičně se chytalo dvoukolově po jedné hodině se 
změnou stanoviště. O krátké přestávce, kterou soutěžící vy-
užili k přemístění na druhé vylosované stanoviště, krátce, 
ale vydatně sprchlo. Nejvíce ryb v součtu délek nachytal  
p. Ivo Kašpar s výsledkem 594 cm, na druhém místě 
s délkou ryb 563 se umístil p. Michal Polák a na třetím hod-
noceném místě s délkou ryb 347 cm byl vyhodnocen p. Jiří 
Šedivý st.  
     V průběhu odpoledne byly pro děti připraveny  
2 atrakce: skákací nafukovací hrad a oblíbené malování na 
obličej. Večer pro všechny přítomné zahrála k poslechu  
i tanci skupina „BRUFEN“.  
     O občerstvení v průběhu celého odpoledne a večera se 
postaral nájemce rest. p. Michal Bureš se svým týmem. 
K občerstvení byly prodávány nejen rybí speciality, ale i po-
krmy vhodné k pivu. Zábava končila v nočních hodinách  
a někteří hosté ještě po hudební produkci poseděli. 

Pavel Novotný 

 Sport a volný časss 

     Letos se již konal 19. ročník tradiční Křimické  
neckyády, kterou pořádali křimičtí rybáři za podpory 
několika sponzorů. Diváků se sešlo poměrně dost  
a přálo i počasí. Jen plavidel ubývá.  
     Letos sjelo Mži jen 7 plavidel, ale legrace byla po celé 
trase. Vítězem se stali Lukáš Čečil a Honza Luža  
a jejich plavidlo s názvem „Nekonečný mejdan na Mži“. 
K plavidlu patřila i tradiční ohnivá show. Všichni účast-
níci si odnesli věcné ceny a tradiční trička s logem  
neckyády. Večer se tančilo a slavilo. Velké poděkování  
i obsluze Restaurace U Mže, která se postarala  
i o občerstvení.  
     Příští rok nás čeká 20. ročník a tak doufáme, že se  
přihlásí více plavidel a budeme to moci pořádně oslavit 
společně se všemi občany Křimic. 

Pavel Novotný 

Křimická neckyáda 
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      Křimické fotbalové „áčko“ vstoupilo do další sezóny 
více než bravurně. Před dvěma lety sestoupili muži 
v krajské soutěži do „B“ třídy a trenér Vonášek a jeho tým 
nepřipouští na konci sezóny nic jiného, než opětovný ná-
vrat do třídy „A“. A opravdu prvních 5 kol nedali naši sou-
peřům žádnou šanci a z každého zápasu vytěžili plných 
počet bodů. Postupně poráželi Dobřany 3:2, Chanovice 

7:1, Kasejovice 3:2, Štěnovice 7:0, Pačejov 5:0. Vítěznou 
lajnu přerušily pouze Dobřany, které ve vyrovnaném zápa-
se vstřelily gól v nastaveném čase. Důležité je také, že 
křimičtí střílí dost branek a odráží se to i v tabulce střelců. 
V první desítce máme tři kanonýry Jardu Hauera (6), Ma-
těje Bouzka )6) a Augustina Adama (4).  

Vít Mojžíš 

Fotbalisté Sokola Křimice zahájili sezónu 

 Sport a volný čas 

     Na svatého Václava 28. září se uskutečnil na novém deví-
tijamkovém hřišti 1. Křimický discgolfový turnaj pro začá-
tečníky i pro pokročilé tohoto novodobého sportu. Od rána 
měli zúčastnění možnost se seznámit s pravidly a s házecí 
technikou a následně proběhl dvoukolový samotný turnaj.   
     Celodenní akce vyvrcholila v 16:00, kdy byly předány  
nejlepším hráčům poháry, medaile a zelné placky, kterou 
sama upekla manželka křimického spoluautora tohoto tur-
naje, pana Honzy Langmaiera. Poděkování patří Katedře 
tělesné výchovy a sportu ZČU v Plzni za zapůjčení vybavení 
pro dnešní turnaj a Městskému obvodu Plzeň 5 - Křimice za 
věcné dary a přípravu hřiště.  
     V kategorii junior zvítězil Jonáš Hellus, v kategorii ženy 
zvítězila Martina Janečková, v kategorii muži Miroslav Ko-

randa a v kategorii Open nejlépe zaházel Tomáš Slováček se 
skórem 52 (26+26).  

Vít Mojžíš 

1. Křimický discgolfový turnaj 

     V sobotu 7. září za velmi nepříznivého počasí křimičtí so-
kolové uspořádali tradiční Sokolské sportovní hry. 
V dopoledních hodinách fotbalisté připravili turnaj pro  
mladší přípravku, kde si nejmladší sportovci vychutnali vů-
bec první své zápasy. V odpoledních hodinách se pro déšť 
zrušil slavnostní seskok parašutistů a samotné zahájení se 
lehce opozdilo. Letos přijela pozdravit a se starostou Vítem 
Mojžíšem zahájit letošní hry radní města Plzeň pro školství, 
mládež a tělovýchovu Lucie Kantorová.  
     Poté přišla na řadu děvčata se vzpomínkou na sletové vy-
stoupení a za nimi děti představující cvičení Zum-
ba.  Samotné hry se odehrály po uklidněném počasí nejen 
v tělocvičně, ale i na fotbalovém hřišti. Soutěžící si mohli 
vyzkoušet veškeré sporty, které nabízí křimičtí sokolové. Od 
gymnastiky, florbalu, stolního tenisu, badmintonu, šipek, 
fotbalu až po atletiku. Ta se jako jediná vyhodnocovala a 

děti mohly v několika kategoriích převzít věcné ceny, medai-
le, diplomy, poháry a vystoupat na stupně vítězů.  Letos ve 
vstupní hale byl poprvé vystaven stolní Stiga hokej, o který 
byl velký zájem hlavně ze strany 
rodičů. Přinesl ho křimičák pan 
Havlíček, který se stal v této hře 
dokonce mistrem a přivezl uká-
zat své medaile a poháry.  
     Vyzkoušet sportovní motoriku 
dětí přijel též známý žabák 
z Nadace sportující mládeže. Ne-
příznivé počasí ovlivnilo počet 
soutěžících, ale přesto přišlo na 
padesát skalních malých  
sportovců.  

Vít Mojžíš 

Sokolské sportovní hry 
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Letní kino s rekordní návštěvností 

Zásah hasičů v Radčicích 

     V rámci Křimického kulturního léta proběhlo 
v zámeckém parku promítání filmů letního kina. Osm fil-
mových představení navštívilo bezmála devětset diváků. 
Nejvíce navštíveným představením byl český film Ženy 
v běhu, na který přišlo neuvěřitelných 385 diváků. Lidem 

ani nevadilo, že už nedostali místa k sezení a tak se mnozí 
uvelebili na deku do trávy.  
     I občerstvovací stánek byl v obležení po celou dobu pro-
mítání. Všichni byli spokojeni nejen s filmem, ale i 
s krásným letním večerem.                                          Vít Mojžíš 

     Ve středu 24. července zasahovali křimičtí hasiči s dvěma 
požárními vozy u požáru chaty v Radčicích pod Zámečkem. 
Chata byla většinou využívána údajně bezdomovci  
a narkomany. Objekt se zachránit nepodařil, ale důležité 
bylo zabránit šíření požáru k okolním stavbám a hlavně do 
přilehlého vyprahlého lesa. Celkem zasahovalo šest požár-
ních aut a nikdo nebyl zraněn.                          MiroslavVavřík 

Nováčci v týmu mladých hasičů 
     Křimičtí hasiči přivítali několik nováčků do svých řad. Ti 
si osvojovali základní dovednosti, které musí každý začína-
jící hasič umět. Spojovat a motat hadice, rychle běhat a po-
máhat ostatním, když se jedná o týmovou spolupráci.  
    Tito nováčci nás svojí šikovností a rychlostí mile překva-
pili. Budeme si přát, aby jim chuť do učení nových a užiteč-
ných znalostí vydržela i do budoucna.  

Luboš Vavřík 
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Začátek topné sezóny – budou probíhat kontroly 

   Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimiceffh 

      Ve středu 28. srpna se uskutečnilo 
setkání s jubilanty, kteří mají své na-
rozeniny ve třetím čtvrtletí roku. Na 
tato setkání jsou zváni senioři z naše-
ho obvodu ve věku 70, 75, 80 let a vý-
še. Tentokrát se akce zúčastnili   
pouze 4 oslavenci.  
     Vzhledem k termínu se mnozí 
omluvili z důvodu prázdninových po-
bytů s vnoučaty na chalupě, ale i pro 

velmi teplé a dusné počasí.  
     A tak si čtyři muži—oslavenci užili příjemné komorní od-
poledne s panem starostou Mojžíšem, tajemníkem Plochým 
a zastupiteli pí Wagnerovou a p. Fleišmanem.  

     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.  
    Všichni přítomní jubilanti jsou našimi dlouholetými obča-
ny s pozitivním vztahem k obci, a proto přinášeli během se-
tkání mnoho zajímavých postřehů pro zlepšení života v obci. 
Ať už se jedná o zvýšení bezpečnosti na cestě ke křimickému 
hřbitovu či poukázání na místa, kde by nejen senioři uvítali 
lavičku k odpočinku. 
     Při odchodu byly všem přítomným předány dárky, které 
připravil Klub seniorů. 

Lenka Stulíková 

  Události a dění v obci  . 

Setkání s jubilanty 

     Upozorňujeme občany, kteří stále porušují zákon 201/2012 
Sb. o ochraně životního prostředí a spalují materiály, které mají 
vliv na úroveň znečištění ovzduší (lakovaný nábytek, plasty, 
barvy apod.), což je zjevné na fotografiích, které nám jejich 
sousedé zasílají na úřad, že budou v letošním roce probíhat 
kontroly.  
     Pokud vznikne důvodné podezření, že majitel porušuje  po-
vinnost plynoucí ze zákona, je kontrolující orgán oprávněn 
vstoupit do jeho obydlí. Majitel bude muset předložit protokol 
o revizi kotle a prokázat zdroj používaných paliv. Dle odebrané-
ho vzorku spalin se zjistí, jaká paliva se používala. Za přestupek 
lze uložit pokutu až 50 000,- Kč.   
     Proto znovu apelujeme na občany, aby pokud možno před-
cházeli takovým situacím a spalovali ve svých kotlích jen to,  
co je povoleno. Při večerní procházce Křimicemi je dle zápachu 
a pohledu na komín některých domů zřejmé, čím se topí.  
A protože nám to zákon již umožňuje, budeme situaci řešit  
finančním postihem.   

Anna Hauerová 

Vítání občánků 
      V neděli 29. září se uskutečnilo již potřetí Vítání občánků 
v tomto kalendářním roce. Pan starosta Vít Mojžíš spolu  
s místostarostkou Marcelou Wagnerovou přivítali 9 nových 
občánků Křimic. Slavnostního obřadu se účastnili novoro-
zenci křimických rodáků, ale i několik miminek z novosta-
veb v Konopné ulici. 
      Ani tentokrát nechybělo milé vystoupení velmi šikov-
ných dětí z naší mateřské školky a 1. stupně základní školy. 

Paní učitelky s dětmi připravily básničky, písničky a dokon-
ce nám jeden z vystupujících zahrál na flétnu. Miminka toto 
vystoupení pozorně sledovala . 
      Poté pan starosta osobně pogratuloval občánkům i rodi-
čům, kteří se podepsali do pamětní knihy. Miminka dostala 
dárkovou tašku a pamětní list, maminky tradiční květinu. 

Lenka Stulíková 



Hledáme nové volejbalisty/tky 

     V sobotu 7. 9. uspořádal místní klub kynologů tradiční soutěž 
pro všechna plemena a křížence psů s názvem „Punťa Cup“. Na 
této akci se sešli majitelé malých i velkých plemen. Pejskové se 
svými páníčky soutěžili před hodnotícími komisemi v několika 
disciplínách.  
     Po vyhodnocení byly vyhlášeny výsledky po jednotlivých sku-
pinách a závěrem vyhlášen vítězný pejsek titulem „Punťa roku“. 
Pro všechny vyhodnocené pejsky byly připraveny pamlsky a dár-
kové medaile. Nejlepší obdrželi i poháry.                           Vít Mojžíš 

 Sport a volný časss 

Punťa Cup 2019 

     Po prázdninách se spolek Vochomůrky, z.s. zase vrací k 
pravidelné činnosti a to cvičením rodičů s dětmi v zasedač-
ce ÚMO vždy ve čtvrtek od 9:00 hodin. Dne 5.10. proběhl v 
Křimické sokolovně již 5. Nerf turnaj. Vochomůrky nezahá-
lely ani o prázdninách a díky spolupráci s rodem Lob-
kowiczů Vás v létě při cestě z Křimic do Vochova vítala na-
zdobená mašinka z balíků slámy.  
     Mezi nejnovější zprávy patří budování nových prostor 
pro realizování volnočasových aktivit dětí a mládeže ve Vo-
chově, a to v bývalém zemědělském objektu rodu Lob-
kowiczů, i zde se zase ukazuje křimicko-vochovská spolu-
práce. V nových prostorách Vochomůrky již nyní realizují 
projekty podpořené z ESFČR - jediné mikrojesle v celém 
Plzeňském kraji a chystají se na otevření dětské skupiny.  

Vochomůrky, z.s. 

Z činnosti spolku Vochomůrky, z.s. 

    Hraješ volejbal? Přidej se mezi nás. Každou středu chodí-
me hrát od 18:30 na venkovní hřiště k hasičárně (za Sarace-
nou), v zimním období pak od 20:00 do tělocvičny střední 
průmyslové školy dopravní v Křimicích.  
     Pokud máš zájem si s námi zahrát, ozvi se na emailovou 
adresu: michaelaces@seznam.cz. 

Šipkaři sbírají body! 
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     V neděli 8.9. začala Křimickým šipkařům nová sezóna. 
Po roční zkušenosti v A lize je to tentokrát B liga skupina 
jih. Na úvod jsme dostali za soupeře BSOD Přeštice.  
Výhru 10:8 museli Úleťáci doslova ubojovat, když zápas 
rozhodli až v samém závěru.  
     I neděle 29.9. přinesla Křimickým Úleťákům výhru a to 
již třetí  v řadě. V předehrávaném utkání čtvrtého kola 
2.b.ligy vybojovali cenné body na domácích terčích Chřes-
týšovců Plzeň. Úleťáci drželi od začátku mírný náskok. Po 
čtyřhře vedli hosté 5:4. V criketu zahrála parádně dvojice 
Rada Hiršl kteří v dramatickém legu zdolali sehraný domá-
cí pár Žížala Chromiak. Po 15té hře je stav 8:7 pro hosty a 
očekává se drama. Fleišman ml. s Hiršlem však těsně vy-
hrávají 2:1 své zápasy a je rozhodnuto. V posledním zápase 
pak Růžek přidává další bod. Celkem tedy výhra Úletu 11:7.  

Vít Mojžíš 

Turnaje 
přípravek 

Fotbal Sokol Křimice 
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  www.krimice.info  
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Rozsvícení vánočního stromečku 

1.12.2019 od 17.00 hod u pošty 
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Placená inzerce 


