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Vážení
spoluobčané,

mrazivým počasím
se nám přihlásila zima
a my jsme společně
přivítali první adventní
neděli
rozsvícením
vánočně ozdobeného
křimického
stromu.
Novou
vánoční
výzdobu čtyř stromečků na Zámeckém
náměstí si budete moci prohlédnout třeba
při procházce nebo návštěvě křimického
zámku. Tam jsme pro vás připravili týden
před Vánoci výstavu Betlémů, v kapli Mši
svatou s páterem Verčimákem nebo Rybovu
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Českou mši vánoční v podání sólistů divadla
JKT. Jsem rád, že se nám začalo dařit i
v investičních akcích jako je pěší stezka na
Brůdku, chodník v Kozolupské ulici nebo
hřiště v Žitné ulici. Ale i „pouze“ rozšířený
pruh pro chodce v Plzeňské a Chebské ulici
jistě zpříjemní našim občanům chůzi na
vozovkách. Tímto ale nenaplňujeme pouze
předvolební sliby, ale snažíme se vyhovět i
průběžným požadavkům našich spoluobčanů.
Proto vás milí spoluobčané
vyzývám, pokud máte nějaké podněty ke
zlepšení života v Křimicích, neváhejte nás
s vaším nápadem navštívit na úřadě.
Přeji Vám klidnou adventní dobu a těším se
na zpívání koled na Horničce.
Vít Mojžíš

„KORELA“ v novém
Nově rekonstruované hřiště v Žitné
ulici dostalo novou podobu. Opravená
podezdívka, plot a nainstalované nové
dřevěné hrací prvky pro nejmenší děti.
Přibyla betonová plocha s konstrukcemi
Street work-outových posilovacích prvků.
V zimních měsících položíme chodníček a
zjara se ještě zbytek plochy oseje trávou.
Nebude chybět ani osvěžující vodní pítko.
Při vyhlášení soutěže o název staronového hřiště byla jasná volba. Hřiště ponese jméno
"KORELA".

TENTO ZPRAVODAJ JE
DISTRIBUOVÁN BEZPLATNĚ
DÍKY POMOCI A OCHOTĚ
KLUBU SENIORŮ

Cesta nejen pro „kolečkáře“
Na žádost městského obvodu získala
prašná cesta v aleji od seniorského domu
Longevita ke "Hrázi" nový asfaltový povrh.
Tímto se docílilo ideálního povrchu pro příjemné procházky, in-line bruslaře, cyklisty
a hlavně pro invalidní vozíčkáře. Nový asfaltový povrch pokračuje na stezce od hráze
k dřevěnému mostu v Radčicích. Tak se
uzavírá trojúhelník, který tvoří přibližně 2,5
km příjemného prostředí v přírodě mezi
Křimicemi a sousedními Radčicemi.
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Z činnosti MO 5 Křimice
Setkání se sestrou „JAYOU“
Přesně před dvaceti lety přijela na pozvání plzeňského biskupa
sestra sv.Josefa Jaya (Ďžaja) z Indie. Letos sestra Jaya Thressiama Mathew oslavuje nejen své životní jubileum 60 let, ale i ocenění Cenu Charity ČR. Na pozvání starosty obce Víta Mojžíše přijeli sestry "Josefky" i na Úřad městského obvodu. Sestře Jaye bylo
poděkováno za její služby u křimických nemocných seniorů a popřáno mnoho zdaru do dalších let.Pozvání na přátelské posezení
přijal i jejich dlouholetý kamarád „Fredy“ Otásek z Křimic, který
pomohl celé setkání zorganizovat.

Společné posezení křimických seniorů
Ve čtvrtek 20. října pořádal v hotelu YORK Klub seniorů
Křimice
Společné
posezení
seniorů.
Po úvodním slovu předsedkyně Klubu seniorů Křimice
paní Elišky Hladíkové pozdravil všechny přítomné i starosta Městského obvodu Plzeň 5 – Křimice pan Vít Mojžíš.
Zároveň všem křimickým seniorům poděkoval za jejich pomoc při zajišťování křimických akcí a popřál mnoho zdraví
a elánu do dalších let. K poslechu hrála skupina KYSELINY
a slovem tradičně provázel křimický spíkr pan Zdeněk
Fleišman.

Setkání jubilantů se starostou
Na středu 14. září 2016 pozval starosta našeho městského obvodu pan Mojžíš ke společnému posezení křimické
občany, kteří ve třetím čtvrtletí oslavili své životní jubileum. Posedět a popovídat si přišlo devět žen a tři muži. Uvítací řeči se ujal pan zastupitel Fleišman. Před volnou zábavou všem oslavencům k jejich významnému životnímu jubileu osobně popřál pan starosta Mojžíš i místostarosta pan
Lobkowicz. Pro oslavence bylo připraveno malé pohoštění a
na závěr všichni obdrželi od vedení městského obvodu
drobné dárky a přání k prožití mnoha dalších let ve zdraví a
spokojenosti v Křimicích.

Ve středu 16. listopadu 2016 se konalo další společné
posezení křimických občanů, kteří v posledním čtvrtletí
letošního roku oslavili své životní jubileum. Posedět a popovídat si přišlo devět žen a tři muži. Uvítací řeči se jako
tradičně ujal pan zastupitel Fleišman. Poté všem oslavencům k jejich významnému životnímu jubileu osobně popřál
pan starosta Mojžíš a za Klub křimických seniorů paní
Eliška Hladíková.
Pro oslavence bylo jako obvykle připraveno drobné
pohoštění, drobný dárek s přáním pevného zdraví do
dalších let a hodně spokojenosti v naší obci.
KŘIMICE.INFO

Vítání občánků
V sobotu 12. 11.
2016 se odpoledne
uskutečnilo tradiční
vítání občánků. Akce
se konala v zasedací
síni ÚMO Plzeň 5 –
Křimice od 15,00 hod.
Pozvánku přijalo 10
rodin s malými dětmi.
Přítomné děti, jejich
rodiče, prarodiče a
přátele přivítala zastupitelka obvodu pí Vítovcová. Po krátkém přivítání přivítala děti z mateřské školy, které měly připravené krátké pásmo. Po tomto úvodu
slavnostní slovo pronesl starosta obvodu Vít Mojžíš. Krátké
pásmo přednesly i děti
ze základní
školy a poté
se již rodiče
podepisovali
do pamětní
knihy. Každému
občánkovi
byl předán
dárkový baliček, pamětní
list na tuto akci
a každá maminka z rukou
starosty obdržela malou kytičku.
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Události a dění v obci
Výměna kanalizace na Zámeckém nám.
Na větší nepříjemnosti se musí připravit lidé ze Zámeckého náměstí v Křimicích. Celkovou rekonstrukci tohoto
náměstí v roce 2018 bude předcházet sejmutí vzdušného elektrického vedení a celková výměna kanalizace
splaškových vod, která právě probíhá. Po částech se vyjímá staré potrubí, instaluje nové a posléze se ihned zahrnuje. Bohužel se tak děje pro nás v nejnevhodnější době,
kdy vrcholí zelárenská sezona, školní rok v plném proudu
a blíží se doba vánoční. Na poradách této akce jsme jasně
navrhovali nejvhodnější datum pro tuto akci v létě o
prázdninách 2016. Bohužel nebylo splněno. Jak obtížná je
manipulace v zelárně a přístupy do střední školy a přileh-

lých domů by vám z určitostí pověděli dotčené osoby zde
pracující a žijící. Tak přeji pevné nervy stavbařům, které
čeká nejtěžší fáze kolem sousoší Piety a hlavně zde bydlícím spoluobčanům. Určitě nakonec budeme všichni spokojeni, že budeme mít opět krásné náměstí.

Chodník v Kozolupské
Na žádost křimických občanů zajistil Městský obvod
vybudování chodníku se zámkovou dlažbou v ulici Kozolupská.
Jedná se o část mezi ulicí Prvomájovou a K Nádraží.
Tato část byla v minulosti zarostlá přerostlými a napadenými jehličnatými stromy a keři. Vzhledem k tomu, že
v uvedeném místě je také umístěno stání kontejnerů na
separovaný odpad, musel každý, kdo třídí odpad, procházet po silnici.
Nejen z tohoto důvodu nechal náš městský obvod letos
na jaře tyto poškozené dřeviny vyřezat a celou část uklidit. Dnes na tomto místě vznikl krásný nový chodník ze
zámkové dlažby.
Občané Křimic tak již nebudou muset s tříděným odpadem po vozovce, ale ke kontejnerům dojdou pohodlně
a bezpečně po novém chodníku.
Chodník přinese i větší komfort a bezpečí i křimickým
školákům, kteří tak nebudou muset dvakrát přecházet
Kozolupskou ulici a po novém chodníku dojdou až ke své
škole.

Úprava krajnice na Chebské pro pěší
Na základě žádostí křimických občanů
nechal náš městský obvod ve spolupráci se
správou a údržbou silnic Plzeňského kraje
zvětšit a zpevnit krajnici podél Chebské ulice od benzínové pumpy Euro Oil až
k chodníku do Ztracené ulice.
Věříme, že tato úprava přispěje
k bezpečnosti nejen chodců, ale i řidičů pohybujících se po Chebské ulici.
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Události a dění v obci
Pěší stezka na Brůdku
Náš městský obvod ve spolupráci se sousedním Městským obvodem Plzeň 3 nechal na základě četných žádostí
pro obyvatele Brůdku vybudovat zpevněnou pěšinu podél Vejprnické ulice. Občané, kteří budou chtít jít pěšky do
Skvrňan či Vejprnic, nebudou již muset chodit s obavami po velice frekventované Vejprnické ulici, ale mohou využít novou bezpečnou pěšinu. I když pro tuto pěšinu muselo být vytvořeno místo podél komunikace a prořezány náletové dřeviny a keře, přesto se jedná pouze o provizorní řešení. Plnohodnotný chodník zde bohužel vzhledem k malým rozměrům nelze vybudovat, ale věříme, že i tato provizorní pěšina
bude občany využívána a přispěje k větší bezpečnosti nejen
chodců, ale i řidičů.
Další vyslechnutou žádostí obyvatel Brůdku bylo zajištění
kontejnerů na separovaný odpad, který náš městský obvod
ve spolupráci se společností čistá Plzeň zajistil.
Kontejnery na PLAST, PAPÍR a SKLO jsou umístěny u autobusové zastávky ve směru na Vejprnice a již si mnoho obyvatel Brůdku k nim našlo cestu.

Zájezd na „Staročeský bál“
V úterý 11. 10. uspořádali členové KSK zájezd do Holýšova na „Staročeský bál“ Pořadatelé vítali a odměnili nižším
vstupem tradiční staročeský oblek – kostým. Z Křimic byl
vypraven místní minibus s řidičem p. Pavlem Novotným.
Pro naše účastníky byly připraveny 2 stoly, neboť panuje
velká součinnost KSK s akcemi pořádanými pí Zlatou
Kráčmerovou – organizátorkou. Celý sál holýšovského kulturního domu byl zaplněn. Již na úvodní skladby se objevily první taneční páry. K poslechu, tanci i zpěvu hrála „Malá
muzika Nauše Pepíka“. Akce končila kolem jedenácté hodiny večerní a všichni byli s touto zábavou velmi spokojeni.

KŘIMICE.INFO

„Na zámku o zámku“
„Na zámku o zámku, aneb o zámku na zámku“. Tak zněl
název pořadu hovory s majitelem křimického zámku Ing.
Jaroslavem Lobkowiczem.
V sobotu 17. září si ve velkém sále křimického zámku
připravil množství otázek směřovaných na jmenovaného
představitele křimického šlechtického rodu moderátor Petr
Koudelka. V průběhu pořadu pokládali své dotazy křimickému knížeti i přítomní diváci. Na všechny položené otázky
pan Jaroslav Lobkowicz velice vstřícně odpovídal.
Po necelých dvou hodinách sklidil potlesk ve stoje i za
to, že určitě takovéto příjemné setkání milerád zopakuje.

STRÁNKA

5

Události a dění v obci
Křimické slámování
V sobotu 3. září se v rámci Křimického kulturního léta uskutečnilo tradiční křimické
„Slámování“. Letos se „Křimické slámování“ opět vrátilo do zámeckého parku. Děti si za
pomoci rodičů nebo prarodičů vyzkoušely ze slámy vyrobit různé předměty a figurky. Akci
připravil opět pan Martin Moravec ve spolupráci s MO Plzeň 5 – Křimice.
Program zpestřily hudbou folkové a countryové skupiny. Na prostranstvích byly ukázky
tradičních řemesel – pletení košíků, drátkování, výroba ozdob z textilu a slámy. Celému
dni vévodilo krásné teplé slunečné počasí. Během dne se na
této akci v zámeckém parku
vystřídalo více než 500 návštěvníků
z
Křimic
i
z přilehlého okolí. K vidění byly krásné výrobky, mezi kterými dominoval kocour a brontosaurus. Většinu výrobků si tvůrci odnesli do svých domovů, některé výjimečné zůstanou vystaveny v zahradě. Později
některé z výtvorů uvidíte ve výstavní síni na křimickém
ÚMO, kde bude zpřístupněna výstava věnovaná této tradiční
křimické akci.
V průběhu „Křimického slámování“ byla rovněž vyhodnocena soutěž o „Nejlepší květinovou výzdobu.“
Soutěž měla letos prvně dvojí vyhodnocení. První vyhodnocení provedla odborná porota a druhé občané pomocí hlasování na webových stránkách a na Facebooku.
Vítězem u odborné poroty se stala květinová výzdoba paní Radky Nádraské, druhé místo obsadila květinová výzdoba
rodiny Tomaševských a na třetím místě se umístila květinová výzdoba paní Anny Hauerové. Internetové hodnocení
ovládla květinová výzdoba paní Anny Hauerové, na druhé místo hlasující vybrali květinovou výzdobu paní Radky Nádraské a třetí nejkrásnější květinovou výzdobu má podle hlasujících paní Martina Tichá.
Vítězově obdrželi věcné ceny,
které předali starostové městských obvodů Křimice pan Vít
Mojžíš a Malesice pan Miroslav
Cudlman spolu s paní senátorkou Miladou Emmerovou. Děkujeme všem, co nechali své zahrady, balkony i okna krásně rozkvést a věříme, že i příští rok
budou celé Křimice rozkvetlé.
parádníka vyhrála fenka Megie s majitelkou Andreou
Ďurišovou. Všichni vítězové obdrželi věcné ceny, poháry a
V sobotu 17. září v dopoledních hodinách se uskutečnil diplomy.
“Punťa cup” organizovaný křimickou kynologickou organizací. Soutěž proběhala v místím kynologickém areálu a bohužel byla velmi ovlivněna nepříznivým počasím. Do soutěže
se přihlásilo celkem 19 pejsků. Ti byli po veteri- nární
prohlídce rozdělení do 3 kategorií – malá plemena, velká
plemena a kříženci. Navíc byla hodnocena soutěž pes šikula
a pes Parádník.
Po vyhodnocení byl v kategorii velká plemena vyhlášen
jako nejlepší pejsek Amy s majitelkou Patricií Beran, v kategorii malá plemena se stal vítězem pejsek Alwin s majitelkou
Kateřinou Flídrovou a mezi kříženci zvítězil pejsek Happy s
majitelkou Adrianou Miláčkovou. Soutěž o psa šikulu vyhrála fenka Sárinka s majitelkou Ivanou Sýkorovou a titul psa

„Punťa CUP“

ČÍSLO

LISTOPAD

IV

2016

STRÁNKA

6

Události a dění v obci
Křimická pouť
Závěr Křimického kulturního léta patřil i letos tradičně
křimické pouti. Pouťové atrakce byly na Zámeckém náměstí
připraveny již ve čtvrtek 15. září. Jako první se na atrakcích
opět zdarma povozily děti z naší mateřské školky. Rodiče
s dětmi chodili na pouť již odpoledne v pátek 16. září, kdy
bylo ještě příznivé počasí.
Hlavní pouťový den 17. 9. se kvůli dešti příliš nevydařil,
přišlo jen málo návštěvníků.
Večer byla v restauraci U Mže uspořádána soutěž „O nejlepší pouťový koláč“, po kterém následovala pouťová zábava. Bohužel i tato zábava byla velmi ovlivněna nepříznivým
deštivým počasím.
V neděli se počasí trošku umoudřilo a tak pouť opět ožila
a přilákala na Zámecké náměstí více návštěvníků. Především po obědě bylo vidět malé děti jak si s radostí jdou
užít všech přistavených pouťových atrakcí.

Prohlídky Křimického zámku
U příležitosti Festivalu zelí v sobotu 24. září jste se mohli
podívat i do interiérů zámku rodiny Lobkowiczů v Křimicích. Již v dopoledních hodinách provázel osobně kníže Jaroslav Lobkowicz skupinku bývalých studentů škodových
závodů, kteří zde v padesátých letech byli ubytováni, když
zámek sloužil jako internát.
V poledne za doprovodu hudby středověkých bubeníků
doprovázely pana knížete a kněžnu jejich komtesy po Zámeckém náměstí, kde rozdávaly pozvánky na prohlídky
zámku. Již před druhou hodinou odpolední se shromáždila
stovka nedočkavých návštěvníků před branami křimického
zámku. Prohlídky byly individuální a tak se netvořila žádná
fronta, pouze při počátečním prodeji vstupenek. Uvnitř
zámku jste mohli v každé místnosti narazit na postavy v
dobovém přestrojení a zeptat se jich na nejrůznější dotazy
týkající se křimického zámku.

Poutní mše v zámecké kapli
V sobotu 17. září se slavila poutní Mše svatá k svátku
Povýšení svatého kříže v zámecké kapli, která nese stejné
jméno.
Mše byla o to zajímavější, protože ji sloužili dva kněží.
Páter Verčimák jako představitel západní církve (římský
katolík) a páter Bibko jako představitel církve východní
(řecký katolík). V kapli byla všechna místa na sezení obsazena.
Závěrem bylo poděkováno rodině Lobkowiczově za
poskytnutí soukromé kaple v jejich zámku a za objednání
této sváteční Mše starostovi obce Vítu Mojžíšovi, který
rozdával všem odcházejícím pouťové koláčky.

Kalendář na rok 2017
Jako každý rok tak i letos nechal náš městský obvod pro
všechny zájemce vyrobit nástěnný kalendář s fotografiemi
života v Křimicích. Kalendář na rok 2017 nese název
„Křimice — místo společných setkání“ a jak název napovídá, jedná se o fotografie z různých akcí pořádaných v průběhu
roku. Tento kalendář si může
každý zájemce zakoupit za částku 100,- Kč na našem úřadu, případně na vánočních akcích pořádaných městským obvodem.

KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obci
Strašidelné rejdění
Dne 29. 10. od 15,00 hod. uspořádali křimičtí sokolové ve spolupráci s ÚMO Plzeň 5-Křimice v tělocvičně tradiční
„Strašidelné hemžení“. Zábavné odpoledne vyplnily různé soutěže a hry.Pro všechny děti byla diskotéka. Na závěr odpoledne za večerního šera se všichni z tohoto reje včetně dalších příchozích vydali s lampionovým průvodem do zámeckého
parku. Pro účastníky bylo připravené překvapení. Po příchodu do zámeckého parku začal ohňostroj a laserova show, posléze návštěvníky ze zámecké terasy průvod přivítal hrabě Drácula. Po přivítání se otevřela brána do strašidelného sklepení. Zde se všichni návštěvníci mohli nechat postrašit nadpřirozenými bytostmi. Celé odpoledne a večer se mimořádně líbil,
lampionového průvodu se zúčastnilo několik set účastníků a zámecké sklepení si prohlédlo mnoho z nich

Střední průmyslová škola dopravní Křimice
Rok 2017 je pro Střední průmyslovou školu dopravní rokem, kdy oslaví 50. výročí svého vzniku. Snahou školy je přispívat k co největšímu klidu, ale i pořádku v okolí školy. Každé ráno uklízí zaměstnanec školy parkoviště a travnaté porosty
před budovou jsou hlídány, aby se žáci nevzdalovali z budovy během vyučování. Jsou ovšem věci, které ani při sebevětším
úsilí nemůže škola ovlivnit – jako jsou různé fotomontáže umístěné na veřejných místech, odhazování nedopalků i dalšího
odpadu mimo odpadní nádoby, hlasitá hudba, „zkoušky“ rychlé jízdy, nevhodné chování v MHD apod. Věřte, že všechny
takovéto incidenty vedení SPŠD mrzí a zlobí stejně jako Vás. Přestože tyto problémy škola řeší se žáky i jejich rodiči při
správních řízeních, třídních aktivech i třídnických hodinách během celého školního roku, často je vedení školy vlivem
platné legislativy bezbranné a je nutné se obracet na Městskou policii nebo Policii ČR.
Bohužel není v lidských silách ohlídat všechny studenty, vždyť jen v letošním školním roce SPŠ dopravní v PlzniKřimicích přivítala 160 nových žáků do prvních ročníků. Škola připravuje odborníky v těchto oborech vzdělávání: mechanik opravář motorových vozidel – automechanik, karosář, autolakýrník, železničář, čalouník, autotronik. S ostatními ročníky a také s žáky z Karlovarské,
kteří dochází do Křimic na odbornou praxi v oborech vzdělávání: dopravní
prostředky, mechanizace a služby. Školu v Křimicích tak denně navštěvuje
600 žáků. Za dobu svého trvání připravila SPŠD do praxe tisíce odborníků,
jejichž um přispěl k věhlasu české dopravní infrastruktury a průmyslu. Škola
se také snaží žáky vychovávat nejen po odborné stránce, ale i po stránce morální a je snahou, aby se všichni žáci chovali v rámci dobrých mravů.
Na závěr bychom Vás ještě rádi upozornili na 6.4. 2017, kdy se v ulicích
Křimic bude vyskytovat větší počet automobilů, jelikož se bude v SPŠD konat
třídní aktiv mezi 15:00 – 17:00 hodinou.
Vedení SPŠD Vás tímto žádá o shovívavost a trpělivost.
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Události a dění v obci
Posílení MP v Křimicích
Jak si jistě mnozí již všimli, tak od letošního září
v Křimicích máme o jednoho „staronového“ strážníka více. Vrátil se k nám oblíbený a známý strážný
Václav Vůcha. Za toto personální rozšíření děkujeme velení Městské policie Plzeň, které vyslyšelo žádosti vedení našeho městského obvodu o posílení
hlídkové služby v Křimicích. V Křimicích se tak mů-

žete setkávat jak se strážníkem Milanem Šteflem, tak opět i se strážným
Václavem Vůchou. Ve službě se budou oba střídat a tak v Křimicích můžete strážníka potkat nejen dopoledne, ale i odpoledne. Bude tak zajištěna obchůzková služba ve všední dny od 07:00 hodin do 18:00 hodin.
Noční službu bude nadále zajišťovat hlídková služba Městské policie a
Policie ČR ze Skvrňan.
Věříme, že občané tuto změnu uvítají, ocení a budou se s bezpečnostními problémy na okrskové strážníky více obracet . Můžeme se tak v
Křimicích cítit zase o něco bezpečněji. K jejich činnosti přispěje i nový hlídkový vůz.

Vánoční strom 2016
Rekordní počet diváků shlédlo na první adventní neděli
v Křimicích rozsvícení vánočního stromu. Letos ho věnoval křimickým občanům pan Bílý z Plzeňské ulice (chatová část). Od úřadu
získal další ozdoby v podobě zlatých a stříbrných koulí, které osazovali jako každý rok dobrovolní hasiči. Pod ním zaujmul slámový
Betlém, který se rozrostl o další figurky tří králů od pana Moravce.
Odpolední program zahájil zpíváním koled šedesátičlenný dětský
sbor 15.ZŠ. Poté pozdravil účastníky starosta obce Vít Mojžíš, který
požádal o sváteční slovo pátera Igora Bibka. Přesně v 17:00 se stromeček rozsvítil a program pokračoval dalším vystoupením flétnistů
ze ZUŠ T.Brzkové. Městský obvod zajistil novou kolekci vánočních
keramických zvonečků, kalendář Křimice 2017 a teplé nápoje
v podobě svařeného vína a horké medoviny. Celou akci moderoval
pan Zdeněk Fleišman.
Vánoční světelná výzdoba se letos rozrostla ještě o čtyři stromky
okolo sousoší Pieta na Zámeckém náměstí v Křimicích.
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Události a dění v obci
SOKOL opravuje
Křimičtí sokolové zahájili postupnou rekonstrukci velkého sálu již minulý rok výměnou plastových oken a opravou dřevěného obložení. Letos se dostalo i na dveře, kterých bylo vyměněno celkem šest. Následovalo i celkové vymalování velkého sálu a podia. Potřebnou rekonstrukci
zatím dostaly dámské toalety a dorostenecká šatna. Přívalové deště způsobily prosak vody až ke stropu přísálí, kde
opadala zčásti omítka. Proto bylo nevyhnutelné opravit i
fasádu předního štítu střechy, včetně výměny třech malých
oken fotbalového kabinetu. Jsme rádi, že Křimice mají takové skvělé zázemí pro sport, ale i kulturu. Pro letošní zimní sezonu je připraveno rekordních 7 plesů !

„Roští“ v novém !
Křimičtí rybáři investovali do vlastní hospůdky, kterou
kompletně zrekonstruovali. Od střechy, elektrického rozvodu, nábytku až po sklepení. Velkou a zásadní změnu přinesl
nový provozovatel pan Michal Bureš, když od počátku otevření nepovoluje kouřiti ve výčepu, ani v salonku.
Tak přijďte posedět!

Drakiáda 2016

Úspěch malých hasičů
Dne 8. října se v areálu místní průmyslové školy konal
17. ročník soutěže pro mladé hasiče a to v kategorii
mladších a starších družstev.
Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 32 družstev z Plzně a jejího blízkého okolí. Nejúspěšnějším kolektivem
mladších bylo družstvo z pořádajícího Sboru dobrovolných
hasičů z Křimic, které vyhrálo putovní pohár starosty
Městského obvodu Plzeň 5 a další zajímavé ceny. Na
druhém místě se umístili hasiči z Bolevce a na třetím hasiči
z Hradiště.
Mezi staršími kolektivy byly nejúspěšnější děti z Hradiště, na druhém a třetím místě Skvrňany a Božkov.
Po poledni se všichni soutěžící odebrali ke svým domovům,
kam si odvezli za své snažení dárkové předměty a sladkosti.

V neděli 30.října pořádali místní hasiči tradiční pouštění
draků na Horničce. Vzhledem k tomu, že bylo větrno a zároveň i pěkné slunečné počasí, tak na Křimickou drakiádu
dorazila spousta občanů se svými dětmi a nejen z Křimic.
Celkem se ve vzduchu prohánělo něco kolem 40ti draků
a nebylo draka, kterému by se nechtělo vzlétnout do oblak.
Děkujeme všem, kteří se drakiády zúčastnili a zpříjemnili si
tím nedělní odpoledne pohybem na čerstvém vzduchu.
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Z naší kroniky - od historie po současnost

Z historie Křimic - 18. století
V minulém čísle Křimice Info byla uvedena historie obce do začátku 18. století. V době baroka měla vesnice pěkný
vzhled. Domy byly postaveny více z kamene než ze dřeva. U domů byly zahrady s ovocnými stromy, hlavně se švestkami.
Zámek přestavěný v barokním slohu byl vyzdoben barokními sochami ponejvíce od plzeňského sochaře Lazare Widmana
(jak bylo uvedeno v minulém čísle). Křimice v té době byla vesnice zemědělská. Pole byla nejlepší třídy a pěstovala se nejvíce pšenice a ječmen, žito a oves již méně. Podle Tereziánského katastru z roku 1757 byla půda na panství rozdělena takto:
11 sedláků vlastnilo přes 60 strychů orné půdy,
9 sedláků 30 – 60 strychů orné půdy,
6 sedláků 15 – 30 strychů orné půdy,
2 sedláci 5 – 15 strychů orné půdy,
6 sedláků po 1 strychu.
(1 strych = 0,285 ha)

Držitelem panství v té době byl Jan Josef
hrabě z Vrtby. Farností patřily Křimice ze 2/3
do Vejprnic, zbytek do Malesic. Nad Křimicemi
na kopci byla postavena kaple Panny Marie Na
Horničce (později byla pohřební kaplí rodiny
Lobkowiczů). Farníci byli svému faráři povinni
odvádět peněžní i věcné platby. O svatbě dávala
každá nevěsta faráři šátek a slepici, ženich dával koláč. O vánocích dostával farář koledu: 3
krejcary, koláč a pecen chleba. O svatodušních
svátcích odváděli farníci tzv. „letníky“, tj. 2 krejcary z každé krávy. Farář si často stěžoval, že mu lidé krávy zapírají…..
„kdyby upřímně počet krav oznámili, ale oni ne, to odpoví co se jim zlíbí“. V době postní dávali z lánu 6 vajec (1/3 kantorovi). Při Vejprnické faře byla škola, …. „ve které kantor děti cvičí, ale ta škola dost špatně zaopatřena jest, takže se kantor
musí s nouzí potýkati, aby se uživil“.
Třicetiletá válka svými hospodářskými a demografickými důsledky postihla mnoho obcí i celých oblastí, které se vylidnily. Osídlovali je němečtí kolonialisté, zejména od západní hranice až téměř po Plzeň. Křimice však kolonizace nepostihla
a podle archivních záznamů zůstali ryze české.
Podle záznamů archiváře města Plzně p. Miloslava Bělohlávka.
Kronikáři Marie Fáková a Pavel Novotný
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Kulturní akce

Ohlédnutí za letošním letním kinem
Letošní Křimické Kulturní Léto a s ním i promítání v zámeckém parku je již definitivně
pryč. A tak ještě než nastanou zimní plískanice tak se ohlédneme za právě zmiňovaným
promítáním. Letos jsme v zámeckém parku promítli celkem 12 filmů. V převážné většině se
jednalo o české komedie a pohádky. Podle ohlasů lze říci, že výběr se nám opravdu povedl.
Nejnavštěvovanějším filmem se stala česká komedie TEORIE TYGRA. Tento film navštívilo 135 diváků, hned v závěsu se umístil film: JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK, na
tuto českou komedii dorazilo 111 lidí. Třetí místo v počtu diváků patří české pohádce ŘACHANDA (94 diváků) a čtvrté místo zaujala česká komedie PADESÁTKA (81 diváků).
Další návštěvnost filmů byla následující:
- WILSONOV
– česká parodie
– 69 diváků (jednalo se o vítězný film na přání)
- SEDMERO KRKAVCŮ
– česká pohádka
– 65 diváků
- DOMÁCÍ PÉČE
– česká tragikomedie – 62 diváků
- ŽIVOT JE ŽIVOT
– česká komedie
– 55 diváků
- STAR WARS
– sci-fi USA
– 48 diváků
- EVEREST
– drama USA
– 47 diváků
- CELEBRITY S.R.O.
– česká komedie
– 33 diváků ( v náhradním termínu kvůli počasí )
- DVOJNÍCI
– česká komedie
– 28 diváků (tato návštěvnost byla bezpochyby
ovlivněna nepříznivým počasím)
Děkujeme všem sponzorům, bez kterých by nebylo možné filmy promítat a všem divákům, bez kterých by v letním kině
nebyla ta správná atmosféra. Již nyní pro vás připravujeme další ročník letního kina 2017 a myslím, že je opravdu na co
se těšit. Již odteď můžete zasílat své návrhy filmových titulů, které byste chtěli v křimickém letním kině vidět.
Své návrhy prosím můžete posílat na mail: plochy@plzen.eu
Děkuje me

Pepa Fousek v Křimicích
V sobotu 19. listopadu vystoupil v křimické sokolovně zpěvák, básník a vypravěč Pepa Fousek. Dvouhodinový program
veselých vyprávění, písniček a básniček k zamyšlení oceňovalo publikum hlasitým smíchem a dlouhotrvajícím potleskem.
O přestávce byla chvilka k popovídání s panem Fouskem či podpisu několika jeho knížek.
Recitál známého umělce navštívilo více než 140 spokojených diváků. A aby se tohoto recitálu mohli účastnit i méně pohybliví křimičtí občané, zajistil pro ně Úřad městského obvodu svoz i odvoz naším mikrobusem.

Sport a volný čas
Naše nové „Úleťačky“
Dne 27. 11. 2016 zahájily šipkařskou ligovou soutěž žen
UŠO i „Úletky“. Na křimické půdě v křimické Sokolovně
přivítaly družstvo Pevná ruka Stod. Vítězstvím 8:2 se ihned
zařadily na 2. místo v tabulce. Přejeme mnoho dalších
úspěchů.
Celá sestava Úletky Křimice: Brejchová Nikol, Fiedlerová
Denisa, Fleišmanová Markéta
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Sport a volný čas
Křimický sportovní den
V sobotu 10. září proběhly v areálu křimického sokola tradiční sokolské Sportovní hry. V dopoledních hodinách slavnostním výkopem zahájil starosta obce Vít Mojžíš fotbalový žákovský turnaj. Šest mančaftů hrálo na dvou hřištích ve
dvou skupinách, z kterých vzešli semifinalisté a posléze finalisté. O putovní pohár si to ve finále rozdali domácí Sokol
Křimice "A" se Spartakem Chrást, který byl bohužel nad síly našich borců. Diplomy, medaile a poháry předávali sportovní osobnosti automobilový závodník „Ášín“ Václav Pech, atletka Jana Reissová,
medailista z mezinárodních Seniorských her Karel Hauer a starostové Křimic pan
Mojžíš a Malesic pan Cudlman.
Odpolední soutěžní Sportovní hry byly zahájeny velmi atraktivním seskokem
desítky parašutistů. Poté moderátor dne pan Zdeněk Fleišman přivítal všechny zúčastněné a vyzval je k plnění soutěžních disciplín. Byly to kopy na fotbalovou bránu, střelba na florbalovou bránu, pinkání s pink-ponkovým míčkem, badmintonovým košíčkem, atletická a gymnastická opičí dráha, hod granátem, výmyk na
hrazdě a hod šipkami. Po splnění všech úkolů si mohli všichni navíc vyzkoušet
střelbu z luku do slaměného terče, vyřádit se ve skákacím hradě plzeňské městské
policie nebo vyzkoušet jízdu na segwayi. Všichni nakonec dostali sladkou odměnu a
ti nejlepší získali diplom a medaile.
V průběhu celé akce byl vystaven pohár vítězů nejvyšší české fotbalové soutěže, který zapůjčila Viktoria Plzeň, a
hlavně pánové si přišli na své při prohlídce závodního automobilu Porsche Václava Pecha, který se pochlubil i obrovským pohárem pro vítěze Pražského rallysprintu.
Závěrem starosta sokola a obce
poděkoval všem sportovcům, pořadatelům a vzácným hostům za příjemně strávený den. A na úplný závěr po odklizení nářadí z tělocvičny
se zavěsilo ke stropu kolovadlokolotoč z provazového žebříku a
zájemci si tak mohli vyzkoušet zábavu našich rodičů a prarodičů.

Naši šipkaři
B.LIGA PLZEŇ-SEVER
Ve statistikách si zatím nejlépe vedou Zd.Růžek (3.místo) a A.Hiršl
(4.místo)
Reportáž ze 6.kola:
6.11.2016 Domácí Úlet Křimice a hosté z BSOD Přeštice. Troufnu si tvrdit, že bez střídání by se ve výsledkové listině na konci utkání objevil neuvěřitelný "kanár". Za stavu 10:0 kapitán Belšán po domluvě s asistentem Flekem posílají do hry kompletní lavičku náhradníků a ze základní
sestavy tak ve hře pokračuje pouze 100% Petr Drak Janouškovec. Do stavu 13:0 i náhradníci bodují a za tohoto stavu snad pod dojmem oslavy
svých 72. narozenin Zdeněk Tatu Fleišman rozdává dárek v podobě bodu pro hosty, aby totéž zopakoval v posledním
utkání. Nikdo jiný dnes body hostům nenechal a tak je výsledek famózních 16:2 a 32:11 na legy potvrzením zlepšující
se formy Úleťáků a posunem na třetí místo tabulky.
KŘIMICE.INFO
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Sport a volný čas

Divadlo SKLEP hraje fotbal
Již popáté se sešla stará garda křimických fotbalistů s
týmem složený z herců divadla Sklep a Slavie Plzeň 1912.
Ve čtvrtek 22.září za příjemného podzimního počasí sehráli
vysloužilí fotbalisté tradiční zápas na hřišti v Křimicích. Někteří předvedli, že míč mají stále v nohou včetně
Davida Vávry, který se na trávník vrátil po několika letech

ze zdravotních důvodů. Letošního zápasu se zúčastnilo absolutně nejvíce fotbalistů a tak se mohlo často střídat, což
všichni rádi přivítali. V průběhu zápasu malý brankový náskok křimických fotbalistů slávisté se sklepáky neustále dotahovali, ale po šedesáti minutách stará garda Sokola Křimice nakonec zápas vyhrála a to v nejtěsnějším rozdílu 6:5.
Za každý gól opět obdrželi všichni kanonýři hlávku čerstvého zelí z Lobkowiczovo zelárny. Ceny předával starosta obce a Sokola Křimice Vít Mojžíš a celý fotbalový zápas skvěle komentoval spíkr Zdeněk Fleišman.

Florbalisté zahájili novou sezónu
V sobotu 1.října zahájili křimičtí florbalisté novou sezónu 1.ligy BLMF.
První turnajový den se odehrál na Slavoji Plzeň a křimičtí měli na programu
hned čtyři zápasy. S FBC Plzeň Letnou remizovali 2:2, následně si spravili
chuť na T.J. Sokol Letné 9:2, Západočeskou drtí 8:3 a poslední vítězný zápas završili tento den s domácím Slavojem, který porazili 6:4.
Aktivní soupiska T.J. Sokol Křimice: Buchta Vlastimil, Haltuf Daniel,
Hejkal Martin, Hranička Martin, Kohout Tomáš,
Matoušek Matouš, Reitmaier Jan, Strolený David, Strolený Tomáš, Vykoupil Michal, Vykoupil Tomáš, Zeman Petr.

Fotbal: Krajská soutěž 1.A třída

FLORBAL: Sezona 2016/2017 1.liga BLMF
Sokol Křimice
2 : 2 FBC Plzeň Letná
Sokol Křimice
9 : 2 TJ Sokol Letná
Sokol Křimice
8 : 3 Západočeská drť
Sokol Křimice
6 : 4 SLAVOJ
Sokol Křimice
3 : 5 T.J. Sokol Koterov
Sokol Křimice
6 : 2 Netopýr FbC
Sokol Křimice
2 : 7 AC Pošta Strašice
Sokol Křimice
5 : 5 TJ EJPOVICE
Sokol Křimice
2 : 8 T.J. Sokol Koterov

Tabulka
Název
zápasy
1 T.J. Sokol Koterov
8
2 FBC Plzeň Letná
8
3 Diablos
11
4 AC Zkáza Plzeň
9
5 TJ EJPOVICE
7
6 AC Pošta Strašice
7
7 Sokol Křimice
9

body
21
19
19
17
16
15
14

Křimičtí fotbalisté přezimují v letošní půl sezoně na 6.místě. Po skvělém začátku, kde byli naši borci 7 kol neporazitelní, přišla sprcha několika proher a ztráta sebevědomí. Tým má přes zimu o čem přemýšlet a
trenér již připravuje zimní soustředění. Nejlepším křimickým kanonýrem se stal Václav Bezdička, který nastřílel 13 branek a je na celkovém
2.místě tabulky. Zároveň působí jako trenér mladších žáků, kteří sklízí
též velmi slušné výsledky.

Prodej vánočních kaprů u restaurace „U Mže“
Jako každý rok naši rybáři prodávají vánoční kapry.

20.12.
2016 13:00 - 17:00
21.12. - 23.12. 2016 9:00 - 17:00
24.12.
2016 9:00 - 12:00

Přijďte včas, neboť množství ryb
je omezené a prodej bude ukončen
i dříve, po vyprodání zásob !

ČÍSLO

IV

LISTOPAD

STRÁNKA

2016

14

Sport a volný čas

Sokolská akademie
26.11.2016 se cvičenci z Tělocvičné jednoty Sokol Křimice zúčastnili Akademie ke 130. výročí založení Sokolské župy
Plzeňské, která se konala v tělocvičně TJ Slavoj Plzeň. Cvičenci Sokola Křimice vystoupili ve skladbách:
To všechno přines čas - ženy;Cukrárna - předškolní žactvo; Autíčko - mladší žactvo; S úsměvem - starší žákyně a Nejsem
sám - senioři. Moderátorem odpoledne byl člen Sokola Křimice br. Zdeněk Fleišman.
Děkuji všem účinkujícím a rodičům cvičenců za pomoc při nácvicích a při organizaci našich vystoupení na Akademii.
Za T.J. Sokol Křimice náčelnice Lada Šmídlová

Fotbalisté Žáci
Městský přebor starší přípravky:
Sokol Křimice Spartak Chrást 6:2 (2:1)
Dioss Nýřany Sokol Křimice 3:2 (0:1)
Sokol Křimice Starý Plzenec 6:1 (2:0)
Košutka Plzeň Sokol Křimice 7:6 (3:1) Pen: 3:1
Sokol Křimice SENCO Doubravka 2:4 (0:2)
RAPID Plzeň Sokol Křimice 2:4 (1:0) Pen: 2:3
Sokol Křimice PETŘÍN Plzeň B 3:2 (1:1) Pen: 3:2
Mezi nejlepšími střelce se zapsali Ondřej Zach (12 branek)
a Ondřej Zapoměl (8 branek)

Tabulka:
1. Rapid Plzeň B
2. Petřín Plzeň B
3. SK SMÍCHOV PLZEŇ
4. Viktoria Plzeň Ž
5. Sokol Křimice
6. Košutka Plzeň B
7. Plzeň - Černice

Městský přebor mladších žáků:
Sokol Křimice Košutka Plzeň B 2:1 (0:0)
Sokol Křimice Plzeň - Černice 0:1 (0:0) Pen: 2:3
Sokol Křimice Plzeň-Letná U12 6:1 (2:1)
Sokol Křimice Petřín Plzeň B 1:6 (0:3)
Slavia Plzeň Sokol Křimice 1:3 (0:2)
SK SMÍCHOV PLZEŇ z.s. - Sokol Křimice 6:2 (3:0)
Viktoria Plzeň Ž Sokol Křimice 3:2 (3:0)
Sokol Křimice TJ Zruč B 4:1 (1:1)
UNION Plzeň Sokol Křimice 2:15 (1:7)
Sokol Křimice Rapid Plzeň B 0:8 (0:5)
Město Touškov Sokol Křimice 1:5 (1:2)
Sokol Křimice VS Plzeň 2:1 (0:0)
Mezi nejlepší střelce se zapsali Šindelář(10 br.),

Sportující předškoláci
Na pozvání starosty obce Víta Mojžíše zavítal od křimické mateřské školky olympionik-triatlonista Přemysl Švarc. Nejen, že vyprávěl dětem příběh olympijských her v Londýně 2012, ale již podruhé přijel s projektem Pohyb 1P. Nadace sportující mládeže se
zaměřuje právě na předškolní děti a snaží se je díky různým testům nasměřovat na různé sportovní disciplíny, které by nejvíce
předškoláky zaujaly. Po ukončení testování obdržela děcka velký
pohár a mohla si zaskotačit s maskotem projektu-velkým zeleným
žabákem.

www.umo5.plzen.eu
www.krimice.info
www.krimice-forum.net
KŘIMICE.INFO
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12
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39
36
26
22
22
21
19

8. Viktoria Plzeň U10
9. Plzeň-Letná U12
10. TJ Zruč B
11. Město Touškov
12. Slavia Plzeň
13. VS Plzeň
14. UNION Plzeň
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13
13
13
13
13

18
17
17
13
11
8
1
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Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce

Plesová sezóna
v sokolovně
17.12. 2016
21. 1. 2017
4. 2.2017
25. 2.2017
4. 3.2017
25. 3.2017

Discoples Fotbalisti
Rybářský ples
Zahrádkářský ples
Maškarní dosp.
Maškarní děti
Ples ÚMO5 Křimice

Novoroční pochod
nejen pro seniory
1. ledna 2017 14:00
Sraz v Radčicích

Odjezd z Křimic se zastávky
linky č.35 ve 13:46
Název tisku: KŘIMICE.INFO
Vydavatel: MO Plzeň5 - Křimice
Periodicita: Čtvrtletník
Registrace: MK ČR E 21826
( Ministerstvo kultury ČR )
Počet výtisků: 800 T
iskne: Plzeňská knihvazba s.r.o.
www.plzenska-knihvazba.cz
Kontakt redakce: krimice.info@seznam.cz

T.J. Sokol Křimice, oddíl všestrannosti pořádá
00
dne 3.12. 2016 od 15 hod.
v sokolovně

www.umo5.plzen.eu
www.krimice.info
www.krimice-forum.net

MIKULÁŠSKOU
NADÍLKU
Vstup: děti
dospěláci

30,-- Kč
30,-- Kč

Příjem dárků od 1400hod. v sokolovně.
Dárky musí být opatřeny jmenovkami!

Upozornění občanům

Kdo nám kazí ovzduší ?
Mnoho našich spoluobčanů si v zimním období v době topné sezóny stěžuje na své sousedy, že kouřem ze svých komínů
otravují ovzduší v Křimicích.
Upozorňujeme, že dle zákona se v kotlích na pevná paliva nesmí spalovat žádný odpad včetně lepeného a lakovaného
dřeva (starý nábytek). Každý, kdo takovýto odpad spaluje, kouřem kazí ovzduší a obtěžuje ostatní spoluobčany, se dopouští přestupku na úseku životního prostředí.
Všichni oznámení přestupci budou naším úřadem obesláni dopisem a upozorněni na porušování zákona. Pokud se poté
situace nezlepší, budou předány k řešení Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně.
Od začátku roku 2017 bude v platnosti novela zákona o
ochraně ovzduší, která umožní zkontrolovat, čím obyvatelé
topí.
Pokud po písemném upozornění znečišťovatele nedojde
k nápravě, bude moci proběhnout kontrola, při níž kontrolor
bude moci vstoupit do kotelny a přilehlých místností sloužících jako sklad paliva. Po prohlídce kontrolor odebere vzorky popela, které budou sloužit jako důkaz ve správním řízení. Poté bude znečišťovateli ovzduší uložena vysoká pokuta.
Znovu tedy apelujeme na všechny obyvatele –
NEZNEČIŠŤUJTE NAŠE SPOLEČNÉ OVZDUŠÍ !
Děkujeme

Máte správně označený dům ?
V poslední době se množí stížnosti nejrůznějších orgánů a organizací na špatné či chybějící označení domů a budov v
Křimicích. Zejména neoznačené budovy orientačním číslem způsobují pak nejen ztíženou orientaci občanů, ale i zhoršení
činnosti integrovaného záchranného systému a dalších veřejných složek při obsluze řízení vozidla.
Označování budov je povinnost daná zákonem o obcích vlastníkům
budov. Jak má být označení budovy provedeno, určuje dále vyhláška
ministerstva vnitra a manuál jednotného vizuálního stylu města Plzně.
O přidělení čísla vlastníkovi budovy rozhoduje Odbor stavebně správní
Magistrátu města Plzně, kam by se také v případě nejasností měl vlastník budovy obrátit.
Každý občan, který se stane vlastníkem budovy v obci, která má být
označena čísly, je povinen zajistit si rozhodnutí o přidělení označení
budovy a označení realizovat. Pokud toto bezodkladně není provedeno,
jedná se o postup v rozporu se zákonem. Z tohoto vyplývá i možnost
sankce ze strany správního orgánu.
Tabulky s čísly se umisťují tak, aby byla čísla viditelná, a vždy tabulka s číslem orientačním pod tabulku s číslem popisným. Pořízení tabulek s čísly a připevnění zajišťuje vlastník budovy na vlastní náklady.
Čísla popisná a orientační musí být na tabulkách o rozměrech 330 mm
x 210 mm s arabskými číslicemi. Tabulka evidenční je bílá s červenými
čísly a červeným rámečkem. Tabulka orientační je červená s bílými čísly a bílým rámečkem. Výrobu tabulek zajišťují soukromé firmy.
Vzory jednotlivých označení s popiskami si můžete stáhnout na
stránkách ÚMO 5.

