Leden 2017

Vítání Nového roku
Vítání nového roku proběhlo tradičně. Silvestrovský program a oslavy Silvestra tráví většina
obyvatel obvodu doma. Mladí lidé chodí na silvestrovské akce do Plzně. Letos připravili
oslavy Silvestra místní rybáři v hospůdce U Mže. O půlnoci vítali občané nový rok 2017
ohňostroji v ulicích, přípitky a navzájem si přáli úspěšný rok ve zdraví.

Pochod seniorů
Dne 1. 1. zorganizovali členové KSK tradiční pochod „Z Křimic do Křimic“. První zastávka
byla v Radčicích u pí. Mlnaříkové, která pohostila účastníky cukrovím a slivovičkou.
Posilněni na další cestu šli účastníci kolem kyjovské kapličky na okraji lesa a došli do
Malesic. Zde navštívili kostelík, kde právě začínala Novoroční mše. Konec trasy byl
v křimické hospůdce „U Mže“, kde se zahřáli kávou nebo grogem.

Sněhová nadílka
Dne 4. 1. konečně napadl sníh (asi 3 cm). Od rána protahoval chodníky zapůjčeným
traktůrkem od Sokola p. Habada, neboť Jan Cubr, který se o úklid v minulosti staral,
neobnovil smlouvu s místním úřadem.

Tři králové
Dne 4. 1. přišli do Křimic opět tři králové (děti ze Salesiánského hnutí mládeže ve
Skvrňanech). Navštívili mateřskou školu, odloučené pracoviště 15. základní školy, úřad
obvodu, kde zazpívali seniorům přítomným v klubovně. Koledovali také v prodejnách,
v restauraci a u některých občanů, kteří touto dobou bývají doma.

Opravy vodovodního potrubí
V mrazivých dnech na začátku tohoto měsíce opět došlo k havárii na vodovodním potrubí
na Prvomájové ulici. Oprava proběhla i v mrazivých dnech rychle.
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Úklid vánoční výzdoby
V neděli 15. 1. byla sklizena vánoční výzdoba v ulici Prvomájová, na Zámeckém a
Křimickém náměstí. O úklid se opět postarali členové místního hasičského sboru.

Turnaj ve stolním tenise
V neděli 15. 1. od 09,00 hod. se konal turnaj ve stolním tenise, který pořádala tělovýchovná
jednota Sokol Křimice. Do turnaje se přihlásilo rekordních 32 hráčů. Účastníci byli rozděleni
do 4 skupin po 8 hráčích a sehráli zápasy každý s každým. Postupovali vždy nejlepší čtyři
hráči z každé skupiny. Po vyřazovacích bojích o přední místa se o první místo utkal p. Petr
Hofman a p. Borek Včala. Vítězem celé soutěže se stal p. Petr Hofman, který převzal
z rukou starosty Sokola p. Mojžíše putovní pohár. Věcné ceny, diplomy a medaile předávala
Katka Volínová spolu s p. Vítem Mojžíšem.

Setkání občanů se starostou obvodu
Dne 19. 1. v 16,00 hod. se konalo tradiční setkání se starostou obvodu v zasedací síni ÚMO
Plzeň 5 – Křimice. Už před 16 hodinou byla zasedací místnost plně obsazena hlavně
seniory. Setkání zahájil p. Zdeněk Fleišman, přivítal přítomné a hosty, kterými byli
příslušníci městské policie z Křimic i z Plzně. Hovořili jako první, představili se a seznámili
občany s činnosti městské policie. Dále hovořil starosta obvodu p. Vít Mojžíš. Shrnul, co se
v obvodě minulý rok udělalo, a přiblížil přítomným nástin činností, které by se měly
uskutečnit v tomto roce. Informace p. starosty doplnily snímky, které na promítací plátno
promítal tajemník p. Ladislav Plochý. Následovala diskuse, kde různé dotazy zodpověděl
starosta spolu s tajemníkem úřadu. Po přestávce na občerstvení následovalo kulturní
vystoupení, které obstaral p. Jiří Hlobil. Pěvkyně zazpívala árie ze skladeb Mozarta a
Dvořáka a Pucciniho, i písně z muzikálů za doprovodu klavíru. P. Hlobil doplnil každé
vystoupení vtipnými slovy i recitací úryvků z básní. Krásné vystoupení bylo odměněno
dlouhým potleskem.

Rybářská zábava
Po 25 letech opět zorganizovali křimičtí rybáři zábavu v místní sokolovně, která se
uskutečnila v sobotu 21. 1. K tanci a poslechu hrála skupina Knaipen – roll z nedalekých
Kozolup. Vstupné na akci bylo stanoveno na 120,- Kč. Při vstupu organizátoři prodávali
lístky na bohatou tombolu, převážně s cenami od místních rybářů. Úvodní slovo pronesl p.
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Zdeněk Fleišman, který přítomné přivítal. Hudba hrála modernější muziku, což
návštěvníkům nevadilo a vrzy byl plný taneční parket. Kolem půlnoci došlo na losování
tomboly, kdy výherci si přicházeli pro své ceny. Konec zábavy byl po druhé hodině ranní,
kdy se hosté začali rozcházet do svých domovů.

Zájezd seniorů do Stříbra
V neděli 22. 1. si členové KSK zorganizovali zájezd do Stříbra. V kulturním domě
vystoupila dechová kapela Amátovka se zpěvačkou Zlatou Kráčmerovou a Pavlem
Andělem. Po prvních tónech se zaplňoval taneční parket a někteří senioři si notovali
s kapelou známé melodie. Vystoupení končilo kolem 19,00 hod. Senioři k dopravě využili
místní křimický minibus s řidičem Pavlem Novotným, který akci zdokumentoval.

Činnost klubu seniorů Křimice
Jako v minulém roce i letos se každou středu dopoledne scházejí členové KSK ve své
klubovně v budově úřadu a hrají zde deskové a karetní hry. Také kroužek dovedných rukou
pokračuje ve své činnosti. Ženy se scházejí každé druhé úterý v měsíci. Kroužek po zemřelé
pí. Kadaňové vede pí. Ludmila Vavříková.
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Únor 2017

Výstava o historii slámování
Dne 1. 2. byla ve výstavní místnosti v přízemí budovy ÚMO otevřena výstava tradiční
křimické akce – Slámování. Byly zde vystaveny pěkné výrobky ze slámy, které zhotovily
křimické děti za pomoci rodičů. Vystaveny jsou i fotografie ze slámování od roku 2012, kdy
tuto tradici v obci založil hlavní propagátor a organizátor p. Martin Moravec.

Akce KSK
Dne 9. 2. uskutečnili členové Klubu seniorů Křimice zimní vycházku kolem Boleveckých
rybníků. Přitom navštívili seniorský areál Totem, kam si zašli na odpočinek při kávě.

Návštěva biskupa Mons. Tomáše Holuba
Dne 10. 2. přijal pozvání k návštěvě Mons. Tomáš Holub na místní úřad. Setkání se
zúčastnili starostové okolní obvodů Radčic a Malesic pp. Zdeněk Jílek a Miroslav Cudlman
a dále byli přítomni Ing. Jaroslav Lobkowicz se svým synem Vladimírem. Po krátkém
příjemné posezení u starosty p. Víta Mojžíše si všichni prohlédli okolní sakrální stavby.
Jako první byl navštíven kostel Nanebevzetí Panny Marie Na Horničce a kaple v křimickém
zámku. Dále byla shlédnuta opravená kaplička na radčické návsi a jako poslední kaplička
v kyjovském lese.

Vyhlášení soutěže „O nejlépe naložené zelí“
V první polovině února byla vyhlášena tradiční soutěž „O nejlépe naložené zelí“. Vzorky
byly přijímány ve dnech 20. – 22. 2. v úředních hodinách na ÚMO 5. Vzorky musely být
minimálně o obsahu 500 ml v uzavřených sklenicích.

Setkání starosty s jubilanty
Dne 15. 2. se sešli senioři, kteří v tomto čtvrtletí oslaví své životní jubileum. Přítomné
přivítal tradičně p. Zdeněk Fleišman – nejstarší zastupitel, přivítal starostu obvodu p. Víta
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Mojžíše a předsedkyni KSK pí. Elišku Hladíkovou. Setkání se zúčastnilo celkem 13 seniorů,
z nichž nejstarší byli p. Vladimír Elias – 87 let, a pí. Vlasta Korbelová – 86 let. V průběhu
odpoledne byly promítnuty některá videa a fotky z různých akcí pořádaných MO Plzeň 5 –
Křimice. Na závěr dámy obdržely kytičku a pánové drobný dárek.

Zabijačkové hody
Dne 18. 2. v dopoledních hodinách se uskutečnila akce Křimické zabijačkové hody. Akce se
konala v areálu sokolovny Křimice. Dopolednem provázel osvědčený moderátor Zdeněk
Fleišman, který představil řezníky z Řezpof Třemošná. Ti průvodním slovem řekli postup při
domácích zabijačkách. Dále bylo k vidění porcování masy a výroba zabijačkových dobrot.
Řeznické výrobky si zájemci mohli na místě ochutnat anebo ve stánku zakoupit do svých
domovů.

Z této akce byl uspořádán hromadný odchod na Masopust do sousedních Radčic. Zde se
konal tradiční průvod masopustních masek

Hodnocení vzorků zelí
Dne 23. 2. odpoledne se v restauraci hotelu YORK konala ochutnávka vzorků nakládaného
zelí, které přinesli výrobci přihlášení do soutěže. Celkem bylo ochutnáváno 17 vzorků. Zelí
hodnotila laická i odborná porota, jako v uplynulých letech. Na zelí se opět hodnotili 3
kategorie – chuť, vzhled a vůně. Každý z porotců ohodnotil pořadovými čísly každý vzorek
od 1 do 17. Výsledky budou vyhlášeny na společenském plese, který se bude konat 25.
března.
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Maškarní rej seniorů
Dne 23. 2. uspořádali členové KSK tradiční masopustní rej v salonku hotelu YORK.
K tanci, poslechu a i zpěvu zahrál oblíbený muzikant Petr Vondrášek. V sále bylo vidět
masky vodníků, indiánů, kovbojů a jiných. Akce byla zahájena v 15,00 hod. a konec byl
kolem 18,00 hodiny. Senioři se jako vždy dobře bavili, a již po prvních písničkách byl plný
taneční parket. Program byl zpestřen nastudovanou scénkou.

Maškarní ples Sokola Křimice
Dne 25. 2. pořádal Sokol Křimice v místní sokolovně tradiční maškarní ples. K tanci a
poslechu
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Březen 2017

Dětský maškarní bál
V sobotu 4. 3. od 15,00 hod. v sokolovně pořádal Sokol Křimice, oddíl všestrannosti dětský
maškarní ples. Jako obvykle k tanci a dobré zábavě hrála reprodukovaná muzika v podání
DJ Petra. Taneční parket se brzy zaplnil rozličnými maskami, zejména s pohádkovou
tématikou. Děti se při zábavě po svém dětském způsobu dobře bavily.

Kuriózní nehoda
V sobotu 4. 3. na večerní lince MHD č. 35 vyjel autobus ze silnice do pole. Zde si cestující
násilně vymohli opuštění dopravního prostředku a upozornili bezpečnost na tuto skutečnost.
Po upozornění na toto vozidlo jej v Plzni zastavila policejní hlídka. Ta následně u 45-ti
letého profesionálního řidiče zjistila alkohol, kdy na dechové zkoušce mu přístroj naměřil
2,95 promile.

Vydání nového Křimického INFA
V týdnu od 6. – 9. 3. roznesli členové KSK do všech domácností nové číslo Křimice-Info.
Občané zde našli informace o událostech uplynulého období a nástin nových akcí pro
nejbližší čas.

Rekonstrukce Zámeckého náměstí
Na letošní rok byla naplánována investiční akce a to rekonstrukce Zámeckého náměstí. Byla
zrekonstruována městská kanalizace a postupně je upravován povrch po těžkých strojích.

Divadelní představení
Dne 13. 3. od 19,00 hod. byla v sokolovně sehrána divadelní komedie „Výchova slečny Rity“.
Účinkovali členové souboru činohry divadla J.K.Tyla´Plzeň v režii p. Jakuba Zindulky.
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Posezení seniorů spojené s výroční schůzí
Dne 16. 3. od 14,00 hod. pořádali členové KSK výroční členskou schůzi. Místo konání bylo
již tradičně v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Po vyřízení organizačních záležitostí
byl vyplněn program besedou s Městskou policií ohledně prevence kriminality.

Výroční členská schůze MO ČRS
V sobotu 18. 3. od 09,00 hod. uspořádali členové MO ČRS Křimice výroční členskou schůzi.
Schůze se konala v rest. U Mže, tak jako minulý rok. Pozvání jako host přijal starosta
obvodu p. Vít Mojžíš, který během diskuse zodpověděl některé otázky, která byla otevřena
po zprávách jednotlivých členů výboru. Rybáři zhodnotili svoji činnosti v minulém roce,
objektivně poukázali na některé nedostatky a pochválili se za činnost rybářského kroužku.
Ten sdružuje cca 22 malých rybářů. Byl představen plán akcí a rozpočet na rok 2017.

Akce KSK
Dne 23. 3. uskutečnili členové KSK předjarní vycházku do Slovanského údolí v Plzni.

Společenský ples
Dne 25. 3. pořádal MO Plzeň 5 – Křimice již 9. společenský ples v sále místní sokolovny.
Pořadatelem byl tradičně Městský obvod Plzeň 5 – Křimice. K tanci a poslechu hrál taneční
orchestr EPIGON. Vstupenky na tento ples byly v předprodeji v kanceláři ÚMO, všechny
byly číslované a zároveň slosovatelné v tombole. Cena jedné vstupenky byla stanovena na
190,- Kč. Úvod a moderování plesu měl na starosti zastupitel obvodu p. Zdeněk Fleišman,
který přivítal i starosty z okolních obvodů a obcí. V 21,00 hodin vystoupila skupina „Vem
Camará Capoeira Plzeň“ a ve 22,00 hod. bylo vystoupení skupiny „Workout Kings“. Kolem
jedenácté hodiny večerní byla vylosována tombola, každý z výherců si mohl vyzvednoput
svoji výhru. Před losováním hlavních třech cen byla ještě vyhodnocena soutěž „O nejlepší
nakládané zelí“. První místo získala pí. Milena Mašlová, druhé místo p. Vladimír
Lobkowicz se svým sáčkovým zelím a na třetím místě se umístil p. Miroslav Šleis, který také
poděkoval místním zemědělcům, kteří se výrobou této výtečné pochoutky zabývají. Vítězové
obdrželi věcné ceny a pí. Mašlová putovní pohár.
Ples skončil v 02,00 hod. a zároveň se změnou času na letní se ručičky hodin posunuly na
třetí hodinu ranní.
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Oslavenci v I. čtvrtletí
V tomto čtvrtletí se svého životního jubilea dožili tito naši spoluobčané: P. Marcela
Hauerová – 70 let, bytem Květinová 153/30, pí. Vlasta Kohoutová – 70 let, bytem
Plzeňská 157/29, pí. Zdeňka Mašátová – 70 let, bytem Učňovská 405/9, pí. Ludmila
Pechmanová – 70 let, bytem Žitná 188/11, p. Ludvík Hladík – 75 let, bytem Květinová
259/7, p. Jiří Hlaváč – 75 let, bytem Průkopníků 256/6, pí. Vojtěška Holá – 75 let, bytem
Křimické nám. 39/3, p. Josef Janoušek – 75 let, bytem Traťová 176/14, p. Josef Svoboda – ,
75 let, bytem Plzeňská 138/25, pí. Růžena – 80 let, bytem Plzeňská 561/107, pí. Bohuslava
Kodalíková – 80 let, bytem Prvomájová 110/51, pí. Jana Ryplová – 80 let, bytem
Učňovská 179/6, pí. Ludmila Štekrová – 83 let, bytem K Dolovu 576/16. p. Václav Šváb –
83 let, bytem Květinová 134/23, pí. Josefa Krupičková – 84 let, bytem Průkopníků 165/31,
pí. Vlasta Korbelová – 86 let, bytem Vochovská 174/26, p. Vladimír Elias – 87 let, bytem
K Nádraží 130/32, pí. Marie Řípová – 87 let, bytem Květinová 289/3, pí. Jiřina Šaurová –
94 let, bytem K Nádraží 146/43, pí. Vlasta Matiásková – 95 let, bytem Vrbová 205/1.

9

Úmrtí
V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: pí. Jana Krupičková zemřela 5. 1.
2017, pí. Dagmar Mainzerová zemřela 13. 1. 2017, pí. Perluška Veverková zemřela 22. 1.
2017, pí. Milena Čechová zemřela 24. 1. 2017, p. Josef Fanta zemřel 31. 1. 2017, pí.
Milada Radová zemřela 6. 2. 2017, pí. Blažena Nikolová zemřela 26. 3. 2017

Počasí v I. čtvrtletí
Leden: letošní leden byl pravý zimní měsíc. Mrzlo a sněžilo. Největší mráz byl 6. - 8. 1., kdy
ve dne bylo -7 st. C a v noci – 14 st. C. Po krátkém oteplení přišel další silný mráz od 18 do
23. 1., kdy ve dne bylo – 8 st. C, v noci – 15 st. C. Velmi silný vítr byl 13. 1., kdy nárazy
dosahovaly až 30 m/sec. V Plzni a okolí byla vyhlášena smogová regulace, neboť bylo
naměřeno velké množství polétavého prachu.
Únor: zpočátku byla teplota ve dne do 2 st. C, v noci kolem – 4 st. C. ráno 2. 2. Se při
mrznoucím dešti vytvořila silná ledovka, která trvala až do poledních hodin. V dalších
dnech roztál sníh. Teplota byla od 3 st. C do 7 st. C v noci od – 4 st. C do – 9 st. C.
v posledních 10 dnech nastalo oteplování, ve dne 8 st. až 11 st. C, v noci od 0 st. C do 4 st.
C.
Březen: na začátku měsíce bylo chladno a deštivo. 8. 3. se oteplilo ve dne na 14 st. C,
v dalších dnech byla podobná denní teplota, v noci od 0 st. C do 4 st. C. V posledním týdnu
bylo velmi teplo, 27. a 28. 3. bylo ve dne 20 st. C, v noci 5 st. C
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Duben 2017

Zájezd do Prahy
Dne 1. 4. se uskutečnil zájezd do pražského divadla Hybernia na muzikál „Mefisto“. Zájezd
organizovala kulturní komise při MO Plzeň 5 – Křimice. Vstupenky bylo možno objednat
v kanceláři úřadu a jedna vstupenka včetně jízdy stála 300,- Kč.

Akce KSK
Dne 4. 4. uspořádali členové KSK zájezd do Holýšova. V místním kulturním domě se konal
červenobílý ples pod záštitou Zlaty Kráčmerové. Z našeho obvodu byl vypraven místní
minibus, který byl plně obsazen. K tanci, zpěvu i poslechu hrál v první části orchestr
Václava Gusta, zpěv paní Zlata Kráčmerová. Druhou část podvečera vyplnilo představení
hudebního dua Aramis, který je pro všechny seniory a příznivce znám z televizního kanálu
Šlágr. Konec zábavy byl kolem desáté hodiny večerní. Spokojené návštěvníky řidič busu p.
Novotný rozvezl do svých domovů.

Dne 6. 4. uspořádali členové KSK další akci a to vycházku do Bukovce a Chrástu.
K dopravě do Plzně použili MHD Plzeň.
Tentýž den navštívili senioři děti v místní MŠ, aby jim před odpoledním klidem přečetli
pohádky.
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Křimická 8 a dětská 2
V sobotu 8. 4. uspořádal MO Plzeň 5 – Křimice společně se Sokolem Křimice II. ročník
v běhu. Start byl na nádvoří křimické sokolovny v 10,00 hod. Startovné platili dospělí 80,Kč a děti 20,- Kč. Závodníci byli rozděleni do kategorií podle svého věku. Nejmenší do 5 let
měli trasu jen po fotbalovém hřišti, žáci v běhu na 2 km běželi trasu v okolí Křimic, a
dospělí měli 8 km trasu z Křimic podél řeky Mže k Jíkalce a zpět k Radčicím a do
sokolovny, kde byl cíl závodu. V žácích do 10 let zvítězil Filip Sýkora a Veronika
Votavová, v žácích do 15 let Lukáš Krpata a Sofie Maciarzová. V kategorii do 39 let
zvítězil Jan Pašek a Jana Fantová, v kategorií nad 39 let zvítězil v novém traťovém
rekordu Jaroslav Šmíd (30:39) a Zlata Lukášková.

Velikonoce na zámku
Letošní Velikonoce začaly 14. 4. na Velký pátek (tento den je církevním svátkem a je to
volný den). Tento den se v 10,00 hod. konala akce „Velikonoce na zámku“ v zámku rodiny
Lobkowiczů. Na programu bylo malování kraslic, pletení pomlázek a další činnosti, které
k Velikonocům patří. V doprovodném programu vystoupila i plzeňská skupina MLS, která
se svoji hudbou pobavila přítomné návštěvníky. Celou akci moderoval osvědčený p. Zdeněk
Fleišman.

17. 4. na velikonoční pondělí se od 15,00 hod. konala v zámecké kapli Velikonoční mše.
Většina rodin v obvodě stále dodržuje staré zvyky: velikonoční malování vajíček, pečení
mazanců a beránků. Koledníků s pomlázkami bylo letos vidět málo, na vině bylo patrně
špatné počasí.
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Šipkaři mistrovství republiky smíšených dvojic
Ve dnech 21. – 22. 4. se konalo v obci Králíky mistrovství republiky šipkařů ve smíšených
dvojicích, žen a ve dvojicích. Z klubu Úlet Křimice se tohoto mistrovství zúčastnily dvě
rodinné dvojice a to Markéta a Zdeněk Fleišmanovi a Jana a Petr Janouškovcovi. Spolu
s nimi ještě jelo několik žen z týmu Úletu Křimice v doprovodu zakladatele týmu p. Zdeňka
Fleišmana staršího. V turnaji žen se na krásném třetím místě v malém finále umístila pí.
Eva Troníčková. K dopravě byl použit místní minibus s řidičem p. Pavlem Novotným.

Oslavy osvobození r. 1945
V našem obvodě se tradičně konal Pietní akt na Křimickém náměstí a to 22. 4. od 13,00 hod.
Přesto, že pršelo a bylo velmi chladno, zaplnilo se prostranství na Křimickém náměstí
občany, přijeli také pozvaní hosté. Pietní akt zahájila dechová hudba z ZUŠ Chválenická
řízným pochodem, při kterém předvedly své umění mažoretky „Maršálky“. Úvodním slovem
promluvil tajemník obvodu p. Ladislav Plochy a přivítal všechny účastníky. Dále přednesli
své projevy hosté a v nich připomněli oběti 1. A 2. Světové války a zdůraznili, řže svoboda
ani dnes není zadarmo. Poté hosté a zastupitelé obvodu položili kytice a věnce k pomníkům
padlých v obou světových válkách a k památníku americkým letcům z dubna 1945. Na
závěr zazpívaly několik písní děti z křimické ZŠ.
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Tento den od 10,00 hod. byly v zámku rodinou Lobkowiczů prováděny „oživlé prohlídky“.

Stavění májky a slet čarodějnic
Dlouhodobým zvykem v Křimicích je stavění májky. Letos tato akce připadla na neděli 30.
dubna. Samotný strom pokáceli rybáři s místními štamgasty z rest. U Mže v nedalekém
lesíku. Zároveň padlo několik soušek, z nichž byla postavena vatra. Vatra a příprava májky
včetně ozdobení věnce byla ještě ten samý den. V neděli se na májku připevnil věnec a
stavění opět za pomoci lan a letos s velkou pomocí traktoru realizovali rybáři a místní
štamgasti. Májka byla vysoká 22 metrů. Bylo připraveno posezení pro příchozí návštěvníky.
Odpoledne vlastní slet čarodějnic byl naplánován na 16,00 hod. Krátce po čtvrté hodině
odpolední všechny přítomné přivítal moderátor odpoledne p. Zdeněk Fleišman. Ten také
organizoval přehlídku místních malých čarodějnic a čarodějů. Odborná porota ve složení
manželé Štorkánovi a Pavel Šteiner vyhodnotila nejhezčí 3 malé čarodějnice. Každá maska
obdržela z rukou dospělých čarodějnic malý dáreček.
Po 17,00 hod. slavnostní oheň zapálili předseda místních rybářů p. Miloslav Vykoupil spolu
se starostou obvodu p. Vítem Mojžíšem. Obvodní úřad věnoval dětem na tuto akci špekáčky,
které rozdávaly pracovnice úřadu a zastupitelky. P. Lobkowicz věnoval jako občerstvení i
naložené zelí. Po zmírnění plamenů se všichni věnovali opékání špekáčků a velmi si
pochutnávali. K večerní zábavě hrála živá muzika v podání zde známé muzikantky pí.
Jany Berkové. Kdo chtěl, zapojil se do tanečního víru, který začaly děti v maskách. O
občerstvení jak v nápojích, tak v jídle se postaral nájemce rest. U Mže p. Michal Bureš se
svými pomocníky. Byla otevřena i klubovna rybářů pro možnou nepřízeň počasí, a zde se
také pivo točilo a prodávalo.
Celému odpoledni a večeru přálo počasí, odpoledne bylo slunečno, což se velmi výrazně
projevilo na návštěvnosti této akce.
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Květen 2017

Svátek práce
První květen je státním svátkem. Na veřejných budovách byly vyvěšeny vlajky ČR. Ve
větších městech se konaly mítinky a různé sportovní zábavy. Naši občané se mohli těchto
akcí v Plzni zúčastnit.

Výstava ke Dni osvobození
Ve výstavní místnosti ÚMO Plzeň 5 – Křimice byla 3. 5. nainstalována výstava dobových
fotografií a dokumentů z konce druhé světové války. Fotografie se týkají osvobození Plzně
a okolí americkou armádou. V Křimicích byli vojáci americké armády přijíždějící od Stříbra
radostně přivítáni a někteří byli ubytováni v rodinách křimických občanů. Během návštěvy
je pouštěna nahrávka k tématu.

Akce seniorů
Od 3. 5. každou středu dopoledne navštěvují členové KSK areál u rest. U Mže a hrají zde
minigolf.
Dne 11. 5. uspořádali členové KSK vycházku do Hruškovy meditační zahrady a do
Hradišťské plovárny

Nově otevřené hřiště
Dne 9. 5. od 17,00 hod. bylo slavnostně otevřeno nově zrekonstruované hřiště „Korela“
v Žitné ulici. Slavnostního otevření se zúčastnil starosta obvodu p. Vít Mojžíš, který
pozval pp. Chvojku – plzeňský radní pro sport, Mgr. Michalíka – předsedu sportovní
komise města Plzně a Ing. Sterlyho – ředitel Správy veřejného statku. Poděkování od
starosty obvodu se týkalo i bývalého radního pro sport p. Michala Dvořáka, se kterým se
tento projekt připravil a i získal dotaci pro street work-outové prvky. Při otevření byla
podávána teplá káva a čaj, dětem sladkosti. Jak na hřišti a jednotlivých prvcích předvedli
členové skupiny Workout Kings Plzeň, kteří své umění předvedli i na společenském plese.
16

Celou akci moderoval zastupitel křimického obvodu p. Zdeněk Fleišman. Na akci se
zúčastnilo mnoho křimických občanů a hlavně děti.

Vítání občánků
Dne 13. 5. se v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice v odpoledních hodinách uskutečnilo
tradiční vítání občánků. Pozvání přijalo 8 rodičů se svými ratolestmi. S nimi samozřejmě
přišli rodinní příslušníci a přátelé. Děti v našem obvodě přivítal starosta p. Vít Mojžíš a
zastupitelky obvodu pí. Marcela Wagnerová a Alena Vítovcová. Kulturní vložku připravili
děti – žáci mateřské a základní školy v Křimicích. Po slavnostním přivítání se všichni rodiče
podepsali do pamětní knihy a malé dětičky obdržely drobné dárky.

Setkání jubilantů se starostou obvodu
Dne 17. 5. v 15,00 hod. přišli na pozvání starosty p. Víta Mojžíše do zasedací síně ÚMO
Plzeň 5 – Křimice senioři, kteří ve druhém čtvrtletí oslavili svoje životní jubileum. Pozvané
hosty přivítal p. Zdeněk Fleišman, za KSK pí. Eliška Hladíková a také místopředseda
obvodu p. Vladimír Lobkowicz. Jmenovaní popřáli jubilantům hodně zdraví. Přítomní si
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popovídali při malém pohoštění. Při odchodu obdržely ženy přáníčko a kytičku, muži
s přáníčkem i něco pro zahřátí.

Akce seniorů
Dne 18. 5. proběhly Sportovní hry seniorů Plzeňského kraje. Akce se konala na hřišti 1. ZŠ
v Bolevci. Pořadatelem soutěže byla Krajská rada seniorů Plzeňského kraje
s dobrovolnickým centrem TOTEM. Čtyřčlenná družstva soutěžila ve specifickém desetiboji
(např. běh s cestovním kufrem, hod šipkami, střelba ze vzduchovky). Za křimické seniořy
soutěžil tým ve složení: Karel Hauer, Jan Šedivec, Zdeňka Melicharová a Miloslava
Hauerová. Jednotliví závodníci byli rozděleni do dvou kategorií 60-70 let a nad 70 let.
Z našeho týmu se nejvýše umístila pí. Zdeňka Melicharová, která ukončila závod na
krásném třetím místě a bude reprezentovat plzeňský kraj na Mezinárodních seniorských
hrách. Celá soutěž a odpoledne se uskutečnilo na hřišti 1. ZŠ Plzeň a zároveň v prostorách
mezigeneračního domu Totem.

Posezení Pod lipou
Dne 25. 5. Uspořádali členové KSK pěkné odpoledne v areálu rest. U Mže – „posezení Pod
lipou“. K poslechu i tanci jim hrála oblibená hudební skupina „Kyseliny“. Počasí seniorům
přálo a všichni účastníci strávili pěkné odpoledne.

Dětský rybářský den
V sobotu 27. 5. uspořádali členové MO ČRS Křimice pro děti závody v chytání ryb. Začátek
závodu byl stanoven na 09,00 hod, a prezentace soutěžících byla již od 08,45 hod. Tyto
závody jsou tradičně pořádány každým rokem přede Dnem dětí. Letos se přihlásilo 31
soutěžící, chytalo se dvoukolově s přestávkou na občerstvení. Po sečtení délek nachytaných
ryb a vyhodnocení výsledků byly všechny děti odměněny dárkem s rybářskou tématikou a
sladkostí. Děti si své ceny vybíraly dle svého uvážení (případně s pomocí tatínků).
Nejlepšího výsledku dosáhly děti: 1. místo Amálka Jurčová s výsledkem v součtu délky ryb
219 cm a obhájila tak své loňské vítězství, 2. místo Marek Slávik s výsledkem 129 cm a třetí
místo Václav Mařík s výsledkem 110 cm. Pro vítězku byl navíc připraven putovní pohár,
který vítězce předal vedoucí rybářského kroužku p. Josef Volena. Občerstvení pro děti
zajistili místní rybáři.
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Dětský den v Křimicích
V sobotu 27. 5. se konal v zámeckém parku Dětský den. Při zápisu byly dětem vydány hrací
kartičky a při plnění jednotlivých úkolů na sedmi stanovištích jim byla účast potvrzena.
Úkoly na jednotlivých stanovištích zajistily místní spolky: sokolové, hasiči, tělovýchovný
klub, klub seniorů, kynologové, šipkaři a MO Plzeň 5 – Křimice. Po vyplnění všech políček
hrací karty a odevzdání dostalo dítě sladkou odměnu. Pro zájemce byla také možnost si
vyrobit připínací placku ve stánku Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy Zámeček.
V průběhu odpoledne byl doprovodný program pro děti i dospělé, byla zde výsuvná
trampolína a některé děti si ji opravdu užily. Následovala pohádka „Není drak jako drak“.
Na závěr předvedli kynologové svoji činnost a hlavně šikovnost jejich pomocníků - psů. Akce
se velmi vydařila, bylo krásné počasí a tím i účast všech občanů a hlavně dětí byla veliká,
akcí navštívilo kolem 150 dětí..
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Den sousedů
Na dětské odpoledne navázala od 19,00 hod. sousedská večeře. Občané Křimic přinesli na
ochutnání drobné občerstvení, které vzájemně mezi sebou ochutnávali. Program doprovodila
svoji hudební produkcí hudební skupina Fregata. Celému odpoledni i večeru přálo krásné
počasí a teplo bylo do pozdních večerních hodin.
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Akce seniorů
Dne 30. 5. uspořádali členové KSK výlet na Šumavu do oblasti šumavských slatí. Do Sušice
se dopravili místním minibusem. Ze Sušice jeli regionálním autobusem do šumavské divoké
přírody – slatí. Počasí účastníkům přálo, byl horký den i na Šumavě.

Začátek Křimického Kulturního Léta
Křimické kulturní léto zahájilo svůj program opět tradičně. V zámeckém parku vystoupil se
svými hrami a díly divadelní spolek Jezírko. První představení sehráli členové souboru 31. 5.
hrou „Zakázané uvolnění“ od Petra Kolečka.

Nové číslo Křimického infa
V posledních květnových dnech roznesli členové KSK do všech domácností v obvodě nové
číslo časopisu Křimice.info. Je zde program Křimického Kulturního Léta, dále akce které se
uskutečnily v našem obvodě v minulém období.

Prodej ryb
Letos byl opět zahájen prodej ryb místními rybáři v jejich areálu. K prodeji jsou opět pstruzi
a kapři. Každý pátek jsou navíc nabízeni uzení pstruzi.
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Červen 2017

Křimické Kulturní Léto
Divadelní spolek Jezírko opět hrál v zámeckém parku pro křimické občany:
Dne 1. 6. hru „Sluha dvou pánů“ od Carlo Goldoniho
Dne 2. 6. W. Shakespeare „Večer tříkrálový
Dne 3. 6. pohádku „Rusalka“ od Jaroslava Kvapila
Dne 7. 6. hru „Zakázané uvolnění“ od Petra Kolečka
Dne 8. 6. hru „Krysař“ od Jakuba Kolára
Dne 9. 6. opět „Večer tříkrálový“ od W. Shakespeara
Dne 10. 6. pohádku „Rusalka“ od Jaroslava Kvapila

Noc kostelů
Dne 9. 6. se konala v celé ČR akce zvaná „Noc kostelů“. V našem obvodě byla pro tuto akci
využita zámecká kaple Povýšení svatého kříže a kostel Narození Panny Marie Na
Horničce. Na obou místech byl v rámci tohoto večera doprovodný program klasické a
chrámové hudby.
Při této akci byly vystaveny obrazy studentů SUPŠ Zámeček a proběhla ochutnávka
mešního vína.

Turnaj v badmintonu
V sobotu 10. 6. dopoledne se konal turnaj v badmintonu čtyřher v místní sokolovně.

Akce seniorů
Dne 8. 6. Uskutečnili členové KSK zájezd do Mariánských Lázní. Tematickým cílem byla
prohlídka lázeňského města a pěší turistika kolem Kladské.
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Dne 14. 6. uspořádali členové KSK turnaj v minigolfu v areálu rest. U Mže. Jeji soupeřem
byl tým složený z TOTEMu.

Křimické Kulturní Léto
KKL pokračovalo tradiční akcí kynologického klubu „Punťa cup“, která se konala 17. 6.
v areálu kynologického klubu.
Dne 23. 6. v 19,00 hod. se konal v zámeckém parku koncert Vladimíra Waldy Nerušila a
kapely Vald Malevil band s názvem Waldemar Matuška revival.
Od 21,30 hod. se promítal v zámeckém parku film „Jak se zbavit nevěsty“ – česká komedie.
Dne 24. 6. pokračoval program Křimického Kulturního Léta tradičním Dnem seniorů.
V 9,00 hod. byl sehrán turnaj v minigolfu v areálu u Mže mezi místními seniory a
domažlickou taneční skupinou Hanka. Z turnaje a celého seniorského dne se omluvili senioři
z německé strany. Zahájení byla přítomna náměstkyně primátora Plzně pí. Eva Herinková a
starosta obvodu p. Vít Mojžíš. Křimičtí senioři v turnaji obsadili první tři místa: první
místo pí. Miloslava Hauerová, druhé místo pí. Ludmila Vavříková a třetí místo p. Štuksa.
Odpolední program od 14,00 hod. vyplnily soubory, které na tento den jezdí tradičně.
Taneční soubor Hanka z Domažlic, folklorní dětské soubory. Zbytek odpoledne hrála
dechovka „Amátovka“ ze Stříbra se zpěvačkou Zlatou Kráčmerovou. Celý program
moderoval p. Zdeněk Fleišman.

23

V tento den v 10,00 hod. v zámeckém parku probíhala tradiční výstava auto-moto veteránů.
Po prezentaci vystavených vozidel byla provedena soutěžní jízda na krátkém okruhu. Vítěz
byl vyhlášen na odpoledním programu dne seniorů.
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Večer se v letním kině v parku promítal film „Návštěvníci 3“ – komedie ČR a Francie.

Konec školního roku
Dne 30. 6. byl ukončen školní rok 2016/2017. Děti obdržely vysvědčení za 2. pololetí a
rozloučily se svými učitelkami. A pak „hurá na prázdniny“

Křimické Kulturní Léto
Dne 30. 6. večer byl v letním kině promítnut film „Špunti na vodě“ – česká komedie.
Počasí ve II. čtvrtletí
Duben: tento měsíc byl teplotně podnormální. Průměrná denní teplota dosahovala od 6 st. C
do 12 st. C, v noci byly 3 až 4 st. C. Teplé dny byly 6. 4. až 9. 4., kdy bylo 18 st. C. 26. 4.
Padal sníh s deštěm a bylo 6 st. C. Noční mrazíky zničily květy na ovocných stromech a
pomrzly i jarní keře a květiny.
Květen: celkově bylo o něco tepleji než v dubnu. Průměrná teplota byla od 12 st. C do 20 st.
C ve dne, v noci od 1 st. C do 10 st. C. 29. a 30. 5. Byly tropické teploty kolem 30 st. C,
v noci 18 st. C. Dešťové srážky byly nulové, začalo být sucho.
Červen: teplotně nadprůměrný měsíc. Denní teploty byly od 28 st. C do 35 st. C (naměřeno
22. 6.), noční teploty od 16 st. C do 18 st. C. Často vál silný vítr, málo pršelo a půda byla
velmi vysušená. Silná bouře byla 23. 6. v noci, hodně pršelo 29. 6. dopoledne.

Jubilanti
V měsíci dubnu až červnu oslavili své životní jubileum tito naši spoluobčané:
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70 let - p. František Nováček, bytem Učňovská 415/21
-

pí. Emilie Ulčová, bytem Prvomájová 420/72
pí. Marie Kestlerová, bytem Prvomájová 155/79
pí. Jarmila Horejšová, bytem Květinová 133/6
p. Jan Krauskopf, bytem Prvomájová 284/92

75 let - pí. Jana Krýdová, bytem Průkopníků 193/17
-

pí. Marie Hauerová, bytem Prvomájová 21/33
p. Josef Eret, bytem K Nádraží 231/20
pí. Anna Trčková, bytem Průkopníků 441/40

80 let - p. Jiří Fák, bytem Kozolupská 15/14
-

pí. Věra Maxová, bytem Traťová 166/12

81 rok - pí. Anna Vinopalová, bytem Prvomájová 273/87
-

pí. Anna Kheilová, bytem Květinová 260/13

82 roky – p. Luboš Bystřický, bytem Vochovská 167/8
-

pí. Jiřina Janská, bytem Křimické nám. 31/8
pí. Eva Kurtanová, bytem K Nádraží 230/18
pí. Olga Tománková, bytem Kozolupská 272/2

83 roky – pí. Růžena Rábová, bytem Žitná 175/23
86 let – p. Václav Kodalík, bytem Prvomájová 110/51
-

pí. Jiřina Škodová, bytem Průkopníků 404/5

88 let - p. Ondrej Bacho, bytem Plzeňská 559/105
91 rok - pí. Anna Fremrová, bytem Květinová 136/25
92 roky – pí. Markéta Obrdlíková, bytem Učňovská 410/5
95 let – pí. Eliška Švormová, bytem Kozolupská 115/18

Úmrtí
Ve 2. čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: p. Karel Kučera zemřel dne 17. 5.ve věku
78 let
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Křimické Kulturní Léto
V rámci Křimického Kulturního Léta se 1. 7. konal v zámeckém parku tradiční koncert
muzikálových a operetních melodií. Zpívali členové DJKT v Plzni pí. Stanislava
Topinková-Fořtová, pí, Hana Spinethová, pí. Venuše Zaoralová-Dvořáková, p. Roman
Krebs. Na klávesy doprovázela pí. Taťána Vaněčková. Odpoledni přálo teplé letní počasí,
což přilákalo velké množství posluchačů.

Večer téhož dne byl v zámeckém parku v letním kině promítnut český film „Anděl páně 2“.

Závěrečná akce šipkařů
Odpoledne 1. 7. uspořádali členové oddílu šipek „Úlet“ Křimice závěrečný turnaj pro
pozvané hosty a hráče. Soutěžilo kolem dvaceti hráčů, přitom probíhala volná zábava, peklo
se maso a podávaly se pochutiny. Vítězství zůstalo v Křimicích, turnaj vyhrál p. Alois Hiršl.
Nejlepší v ženách byla pí. Nikola Brejchová. Výhercům byly předány poháry a věcné ceny.
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Křimické Kulturní Léto
4. 7. byl promítnut český film „Instalatér z Tuchlovic“
5. 7. byl promítnut český film „Bezva ženská na krku“
6. 7. byl promítnut český film „Manžel na hodinu“
8. 7. byl promítnut americký sci-fi film „Star Wars Rogue one“

Dne 7. 7. se uskutečnil v areálu rest. U Mže rockový festival „ROCK FEST KŘIMICE“.
Nejprve vystoupili rockové kapely z ZUŠ Terezie Brzkové v Plzni. Od 20,00 hod. hrála
kapela Báry Zemanové.
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Akce Klubu seniorů Křimice
Dne 11. 7. se konaly Mezinárodní hry seniorů v Plzni ve sportovním areálu na Vejprnické
ulici v Plzni – Skvrňanech. Soutěžilo se v hodu míčkem na koš, v šipkách, v běhu
s tenisovým míčkem na raketě a ve střelbě hokejkou. Za křimické seniory soutěžila pí.
Zdeňka Melicharová.

Křimické Kulturní Léto – rybářský den
Dne 15. 7. od 14,00 hod. se konal v areálu rest. U Mže tradiční rybářský den. Tuto pěknou
akci pořádali členové MO ČRS. Nejprve proběhla soutěž v chytání ryb, které se zúčšastnilo
28 soutěžících. Ryby příliš nebraly, přesto vítěz p. Marcel Doležal nachytal 7 ryb o celkové
délce 301 cm, druhý byl p. František Zapoměl – 4 ryby o celkové délce 145 cm, třetí byl p.
Michal Polák – 4 ryby o celkové délce 138cm. Prvních 10 soutěžících obdrželo různé ceny
s rybářskou tématikou. Pro děti byly připraveny různé atrakce, např. malování na obličej
nebo skákací hrad. Odpoledne bylo zpestřeno vystoupením členů kynlologického kroužku,
kteří předvedli různá cvičení s pejsky. Večer hrála k poslechu i tanci skupina „Kyseliny“. Pro
návštěvníky byly připravené uzené i smažené ryby, dva stánky s nápoji a skvěle fungovala
restaurace. Bylo krásné letní počasí a návštěvníci poseděli do nočních hodin.
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Požár v Křimicích
Dne 16. 7. odpoledne se rozezněla Křimicemi siréna ohlašující požár. Hořel kontejner na
papír v Kozolupské ulici. Křimičtí hasiči požár brzy uhasili a kontejner vyčistili. Na místě
dohlížela hlídka městské policie.

KKL - Koncert rockové skupiny
Dne 28. 7. v 21,00 hod. se v místní sokolovně konal koncert rockové skupiny „Extra Band
Revival“.

30

Srpen 2017

KKL neckyáda 2017
Dne 19. 8. 2017 od 14,00 hod. byla uspořádána v rámci KKL tradiční akce místních rybářů
– Neckyáda 2017. Start byl jako vždy u Malesického jezu a odtud plula plavidla po řece
Mži přes Křimický jez do cíle, který byl pod mosty u Křimic. Letošní akce se zúčastnilo 9
plavidel, přesto byl velký divácký zájem po celé jejich cestě. Po vytažení plavidel z vody
došlo k hodnocení a následnému vyhlášení výsledků. V pozdním odpoledni a nastávajícím
večeru k tanci a poslechu hrálo hudební duo „Kyseliny“. Zábava trvala do pozdních nočních
hodin, neboť počasí se umoudřilo a bylo i poměrně teplo. V areálu byl připraven i
doprovodný program – malování na obličej a různé hry pro děti. O občerstvení nejen
hladových, ale i žíznivých návštěvníků akce se skvěle postaral p. Michal Bureš – nájemce
rest. U Mže.

Křimické Kulturní Léto
Dne 25. 8. byl v letním kině promítnut film „Seznamka“ – komedie ČR.
Dne 26. 8. byl v letním kině promítnut film „Pohádky pro Emu“ – komedie ČR

Vítání občánků
Dne 27. 8. v neděli v odpoledních hodinách se konalo tradiční „Vítání nových občánků“.
Vítání proběhlo od 15,00 hod. v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Rodiče s dětmi
přivítala zastupitelka obvodu pí. Marcela Wagnerová, která měla i úvodní krátké slovo.
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Děti z mateřské školy všem přítomným přednesly krátkou básničku a zazpívaly několik
písniček. Poté starosta obvodu p. Vít Mojžíš pronesl krátkou řeč, po které následoval podpis
do pamětní knihy a předání pro každou maminku kytičku a malý dáreček pro malého
občánka. Pro zájemce bylo opět možno se vyfotit nejen sami, ale i s přítomnými rodiči a
prarodiči.

Úmrtí nejstarších obyvatel obvodu
Během letošních prázdninových měsíců zemřeli 2 nejstarší občané Křimic. Dne 18. 7.
zemřela krátce před svými 98 narozeninami nejstarší občanka obvodu pí. Jarmila Švehlová.
Krátce nato zemřel p. Jaroslav Ráb, kterému bylo 93 let.
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Září 2017

Křimické Kulturní Léto
Filmy, které měly být v rámci KKL promítnuty začátkem měsíce byly z důvodu nepřízně
počasí přeložené na sobotu 9. 9. 2017 do místní sokolovny.

Začátek školního roku
Letos začal nový školní rok 2017/2018 v pondělí 4. 9. v 08,00 hod. přívítaly učitelky své
žáky z 1. – 5. ročníku základní školy v Křimicích (odloučeného pracoviště 15. ZŠ Plzeň –
Skvrňany). Prvňáčky tento den doprovázeli rodiče a další rodinní příslušníci. Ve třídě je
přivítala pí. učitelka Švarcová, zástupkyně ředitelky 15. ZŠ pí. Čechová a starosta obvodu
p. Vít Mojžíš. Všechny děti měly na svých stolcích připravené pomůcky potřebné pro
začátek školního roku. Celkem nastoupilo 22 dětí.
Nový školní rok zahájila také místní mateřská škola, kde rovněž nastoupily malé děti
v doprovodu rodičů.

Křimické Kulturní Léto
Velký sportovní den
V sobotu 9. 9. od 09,00 hod. se hrál turnaj minižáků v kopané na hřišti v místní sokolovně.
Odpoledne od 14,00 hod. se zde uskutečnil „Velký sportovní den“. Byly připraveny různé
soutěže a sportovní klání pro děti i dospělé např.: atletika, gymnastika, florbal, fotbal,
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stolní tenis, badminton, šipky a střelba z luku, která se těšila velkému zájmu. Letošního
sportovního dne se poprvé zúčastnili zástupci Nadace sportující mládeže se svým maskotem
– žabákem. Po projití všech disciplin byli sportovci odměněni sladkostmi a drobnými dárky.
Nejlepší získali diplomy, medaile a věcné ceny. V průběhu odpoledne mohly děti využít
skákací hrad a možnost projetí na segwayi. Odpoledne také předvedli cvičenci nácvik na
všesokolský slet, své umění předvedly i cvičenky zumby a chlapci z Kings Plzeň předvedli
své dovednosti na steet work outové rampě.

Křimické proudnice
Odpoledne 9. 9. se konala na parkovišti SPŠD hasičská soutěž „Křimická proudnice“.

Křimické Kulturní Léto – slámování
Dne 10. 9. se 14,00 hod. se v zámeckém parku konalo tradiční „Křimické slámování“. Děti
za pomoci dospělých se pustily podle své fantazie do výroby slaměných předmětů. Napřed
každý musel udělat drátěnou kostru, posléze obalit slámo a provázkem upevnit. K viděni
byly jednoduché výrobky, sluníčko, srdíčko, ale i složitější a větší, např. velbloud apod. Toto
odpoledne se na podiu prezentovaly různé hudební skupiny, převážně folkové, ale byl
k vidění, poslechu i dixilend s ukázkami tanečního umění.
V průběhu odpoledne byla vyhodnocena soutěž „O nejlepší květinovou výzdobu“.
Vyhodnocení se zúčastnila náměstkyně hejtmana plzeňského krajíepí. Mgr. Ivana
Bartošová, která spolu s p. Ing. Jaroslavem Lobkowiczem předala ceny. Komise jako
nejkrásnější vyhodnotila květinovou výzdobu u pí. Mgr. Vlasty Čihákové a nejvíce hlasů na
internetu získala pí. Radka Nádraská.
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Křimické info
V týdnu od 11. 9. roznesli členové KSK do každé křimické domácnosti nové číslo časopisu
„Křimice – info“ č. VII, ročník 4. Občané si zde mohli přečíst informace o dění v obvodě za
uplynulé období a nástin dalších akcí.

Veřejné zasedání zastupitelstva
Dne 13. 9. od 17,00 hod. se v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice konalo veřejné zasedání
zastupitelstva obvodu. Zastupitelstvo mj. pověřilo starostu vyjednáváním s ČD o pronájmu
objektu křimického nádraží. Na tomto místě by mohlo být vybudováno malé křimické
muzeum.

Akce KSK
Dne 14. 9. uspořádali členové KSK vycházku z Lochotína po nové cyklostezce. K dopravě
na Lochotín použili autobus MHD

KKL – Křimická pouť
Letošní Křimická pouť se uskutečnila ve dnech 15. 9. – 17. 9. Pouťové atrakce se rozložily
jako obvykle na Zámeckém náměstí. V pátek 15. 9. odpoledne si na pouti užívaly atrakcí
hlavně děti. V sobotu 16. 9. nepřálo pouti počasí, celý den pršelo. To ale není pro naši pouť
nic neobvyklého, neboť některý pouťový den pršelo zatím každý rok. Tento den byla
návštěvnost menší. V sobotu byla v rest. U Mže tradiční soutěž „O nejlepší pouťový koláč“
a večer zde byla pouťová zábava. K poslechu a tanci hrála skupina Knaipen Roll. V sobotu
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16. 9. dopoledne se konala v Zámecké kapli pouťová mše svatá. Odpoledne si pouti užívaly
opět děti s rodiči, neboť počasí se umoudřilo a návštěvnost byla o něco větší.

Poutí skončilo letošní Křimické Kulturní Léto.

Festival zelí
V sobotu 23. 9. se konal na Zámeckém náměstí již tradiční „Festival zelí“. Tuto akci
připravila pro občany Zelárna Lobkowicz Křimice. Na programu ochutnávka zelí čerstvého
i kysaného, zelných salátů s různými příchutěmi. Byla zde nabídka jídel ze zelí, informace o
přípravě těchto jídel. Pro děti byly připraveny různé zábavné soutěže. Nechyběla možnost si
vyzkoušet i tradiční šlapání zelí v kádích. Vše provázela hudba kapely „Explozet rock“.
Jídla vařili šéfkuchaři z restaurace U Švejka.. V průběhu akce byl i doprovodný program
s vystoupením např. cvičení při hudbě na trampolínách. Celému dni přálo krásné podzimní
počasí, návštěvnost byla veliká.
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Akce KSK
Dne 21. 9. zorganizovali členové KSK přednášku o Portugalsku.
Dne 27. 9. uspořádali členové na závěr letní sezony poslední turnaj v minigolfu v areálu
rest. U Mže. Po turnaji si chvilku poseděli u příjemné hudby, kterou zajistila skupina
„Kyseliny“.

Oslavenci ve III. čtvrtletí
V tomto čtvrtletí se svého životního jubilea dožili tito naši spoluobčané:p. František Fiala
– 70 let, bytem Traťová 140/4, p. Bohumil Pašek – 70 let, bytem Žitná 423/16, pí. Eliška
Dubská – 70 let, bytem Zámecká 60/6, p. Ladislav Kroupa – 70 let, bytem Učňovská
434/1a, p. Pavel Vašut – 70 let, bytem Učňovská 414/19, pí. Ivanka Kubíčková – 70 let,
bytem Žitná 552/14a, p. Karel Mach – 70 let, bytem Prvomájová 440/26, p. Josef Křížek –
75 let, bytem Prvomájová 271/100, p. Jaroslav Lobkowicz – 75 let, bytem Plzeňská 401/7,
pí. Kamila Mašková – 75 let, bytem Průkopníků 282/7, pí. Alena Pytlíková – 75 let, bytem
Učňovská 409/7, pí. Marie Zábranská – 80 let, bytem Prvomájová 97/59, p. Václav Mašl
– 80 let, bytem Žitná 267/27, pí. Marie Pechová – 81 let, bytem Průkopníků 191/28, p.
Robert Dobrý – 82 let, bytem Prvomájová 419/66, pí. Marie Ballová – 83 let, bytem
Prvomájová 100/21, p. Ladislav Novák – 84 let, bytem Žitná 430/28, pí. Jana Černá – 84
let, bytem Plzeňská 181/65, p. Zdeněk Tománek – 85 let, bytem Kozolupská 279/2, p. Josef
Fiala – 85 let, bytem Učňovská 413/3, pí. Ludmila Trnavská – 85 let, bytem Vejprnická
515, p. Alfréd Otásek – 85 let, bytem Průkopníků 190/13, pí. Františka Trunečková – 88
let, bytem Květinová 129/12, p. Miloslav Justra – 89 let, bytem Vochovská 277/2.
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Úmrtí
V tomto čtvrtletí nás opustili tito naši spoluobčané: pí. Jarmila Švehlová – zemřela 18. 7.
2017 ve věku 98 let, pí. Františka Hubková – zemřela 12. 8. 2017 ve věku 71 let a p.
Jaroslav Ráb – zemřel 21. 8. 2017 ve věku 92 let.

Počasí ve III. čtvrtletí
Červenec: velmi teplo – ve dne od 28 st. C do 34 st. C. V noci bylo kolem 18 st. C. Dne 12.7.
se ochladilo na 20 st. ve dne, v noci bylo jen 9 st. Vál silný vítr a pršelo. Další dny se oteplilo
opět nad 30 st. C.
Srpen: celkově velmi teplý měsíc. Denní teploty byly v průměru 30 st C, nejtepleji bylo 1.8.
35 st.C, V noci bylo až 20 st. C. Pršelo 8.8. a v noci z 25. na 26.8. V noci 24.8. byla silná
bouřka s deštěm a vál silný vítr.
Září: bylo celkově chladno. Denní teploty byly od 12 do 20 st. C, v noci od 5 do 12 st. C.
Dne 4.9. byla ráno hustá mlha.Dny byly větrné a často pršelo.
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Říjen 2017
Hasičská soutěž
Dne 7. 10. proběhla v areálu SPŠD dětská hasičská soutěž. Malí hasiči si v různých
disciplínách prověřili svoji tělesnou zdatnost.

Akce KSK
Dne 2. 10. uskutečnili členové KSK návštěvu Měšťnské bvesedy v Plzni. Poslechli si zde
koncert hudební skupiny „Babouci“.
Další akcí KSK byl výlet do Pernarce a Trpíst do krásné tamní příerody.
Dne 12. 10. se sešli členové KSK v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice, kde rozdělovali
volební lístky pro volby do PS do obálek. Obálky s kandidátkami následně roznesli všem
voličům v našem obvodě.
Dne 19. 10. uskutečnili senioři zájezd na téma „Dostupná Šumava“. Řidič autobusu p. Jiří
Novák dovezl účastníky mlhavou krajinou do Sušice. V depu ČSAD přestoupili s dalšími
sedmnácti účastníky z jiného klubu do velkého autobusu a začala cesta po Šumavě. Paní
průvodkyně cestou popisovala krajinu – situaci před válkou a po válce. Při výstupu na
Poledník se mlha rozptýlila a oproti 5 st. C v Sušici zde bylo 18 st. C, počasí krásné a
výhledy na podzimní Šumavu nádherné. Účastníci byli velmi spokojeni.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 20. a 21. 10. proběhly v ČR volby do Poslanecké sněmovny. Volební místnost
v našem obvodě byla tradičně v zasedací síni ÚMO Plzeň 5 – Křimice. V pátek 20. 10. byla
otevřena od 14,00 hod do 22,00 hod. a v sobotu 21. 10. od 08,00 do 14,00 hod. Členy
volební komise byli: p. Zdeněk Fleišman, pí. Milena Mojžíšová, pí. Marcela Wagnerová,
pí.Alena Vítovcová, Zapisovatelem byl p. Ladislav Plochý.
Výsledky voleb: oprávněných voličů 1641, odvolilo 963, platných hlasů 955, účast 58,4 %.
Občanská demokratická strana

147 hlasů

Řád národa – Vlastenecká unie

2 hlasy

Cesta odpovědné společnosti

2 hlasy
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Česká strana sociálně demokratická

75 hlasů

Starostové a nezávislí

45 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy

55 hlasů

Strana zelených

7 hlasů

Rozumní – stop migraci

5 hlasů

Strana svobodných občanů

20 hlasů

Blok proti islámu – obrana domova

1 hlas

Občanská demokratická aliance

4 hlasy

Česká pirátská strana

122 hlasy

TOP 09

67 hlasů

ANO 2011

268 hlasů

SPR – republikánská strana M.Sládka
Křesťanská demokratická unie – ČSL

2 hlasy
21 hlas

Realisté

8 hlasů

Sportovci

2 hlasy

SPD Tomio Okamury
Strana práv občanů

99 hlasů
3 hlasy

Divadlo
Dne 21. 10. v 19,00 hod. se konalo v místní sokolovně divadelní představení. Divadelní
spolek „Jako host“ sehrál divadelní komedii „Grönholmova metoda“.

Posezení se starostou
Dne 26. 10. se konalo tradiční setkání a posezení se starostou obvodu p. Vítem Mojžíšem.
Účastníci se dozvěděli o činnosti v obvodě za uplynulé období a o tom, co bude v období
příštím.
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Státní svátek
O státním svátku 28. 10. byly na veřejných budovách vyvěšeny státní vlajky ČR. V Plzni se
konaly různé akce vázané k výročí vzniku samostatné Československé republiky.
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Listopad 2017

Strašidelné hemžení
Dne 4. 11. od 15,00 hod. pořádal Sokol Křimice tradiční „Strašidelné hemžení“. Účastnily se
ho děti se svými rodiči a prarodiči. V Sokolovně proběhla sportovní soutěž. Děti měly různé
„strašidelné masky“, ale bylo jim vysvětleno, že se nemají bát, neboť jsou to právě jen masky.
Akci moderoval p. Zdeněk Fleišman, který děti pochválil za vzorné chování. Poté se
účastnici seřadili na nádvoří sokolovny a průvod s rozsvícenými lampiony se vydal na
pochod k zámku. V čele jelo auto s městskou policií a průvod vedla jezdkyně pí. Tereza
Adamovská na svém koni, také v převleku. Průvod došel do parku, kde byl osvětlený kiosek
s občerstvením (rodina Šedivcova). Přišel „Fantomas“ (starosta obvodu p. Mojžíš) s upírem
(p. Martin Moravec) a uvítali návštěvníky zámku a daly pokyn k zahájení ohnivé show.
Následovala tradiční návštěva zámeckého sklepení, kde se letos kromět stálých strašidel
schovali „Šumavští skřítkové“.

Otevření cukrárny
Dne 6. 11. byla na Zámeckém náměstí otevřena kavárna s cukrárnou „Vážka“.

Šipkaři
Dne 12. 11. hrál tým Úletu Křimice poslední zápas první poloviy v plzeňském „OKO“ proti
družstvu „Hegeš Plzeň“. V tomto posledním utkání vyhráli křimičtí borci nad soupeřem
v poměru 12 :6 a stali se bez porážky „Půlmistrem soutěže 2. ligy západ“. Po první polovině
je na druhém místě p. Zdeněk Růžek, na 3. místě p. Alois Hirschl, na 5. místě p. Miroslav
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Belšán a na 11. místě p. Zdeněk Fleišman ml. Do 40-tého místa se ještě vešli pp. Petr
Janouškovec, Václav Rada a Zdeněk Fleišman st.

Výstava v zámku
Den 12. 11. byla v křimickém zámku otevřena výstava panenek a kočárků. Otevřeno bylo
vždy ve středu od 12,00 do 15,00 hod., v sobotu od 13,00 do 16,00 hodin. Vstupné pro
dospělé bylo 100,- Kč a pro děti 50,- Kč. Výstavu neorganizoval MO Plzeň 5, ale přímo
rodina Lobkowiczova ve spolupráci s majitelkou vystavovaných předmětů.

Akce KSK
Dne 4. 11. uskutečnili členové KSK zájezd do Prahy do Kongresového sálu. Zde shlédli
muzikál „Ať žijí duchové“.
Dne 23. 11. se členové KSK vypravili do Plzně do areálu Papírny, kde si prohlédli výstavu
„Magičtí Lucemburkové“. Účastníci zde shlédli korunovační klenoty, připomínky na Jana
Lucemburského a Karla IV. V bitvě u Kresčaku. Seniorům předsedkyně KSK pí. Eliška
Hladíková u panelu o Karlu IV. přiblížila dobu vlády Lucemburků v českých zemích. Další
senioři jeji výklad doplnili.

Usazení vánočního stromu a vánoční výzdoba
Místní hasiči dne 18. 11. ozdobili vánoční strom na tradičním místě u zdejší pošty. Ten
věnoval/a místní občan pro tento účel a byl poražen, převezen a usazen cca týden před
ozdobením. Hasiči také nainstalovali vánoční výzdobu na Prvomájové ulici a na obou
náměstích našeho obvodu. Zároveň byl ozdoben malý živý stromek usazen 50 metrů od
velkého stromu, který bude v budoucnosti využíván pro zahájení adventu.
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Rozsvícení vánočního stromu
Dne 26. 11. po 16,00 hod. byl zahájen doprovodný program, který se váže k rozsvícení
vánočního stromu. Zahájení a přivítání všech přítomných měl na starosti nejstarší zastupitel
obvodu p. Zdeněk Fleišman. Přivítal zároveň i vystupující – žáky 15. ZŠ v Plzni a sbor
Salesiánského hnutí mládeže taktéž z Plzně. Žáci 15. ZŠ měli připravené krátké pásmo
písniček s adventní tématikou. Po jejich vystoupení pozdravil krátzce občany i starosta
obvodu p. Vít Mojžíš a dále předal slovo páteru Bibkovi. Ten pozdravil přítomné, pohovořil
o adventu a program pokračoval ve vystoupení salesiánského sboru v čele s vedoucí střediska
sestrou Gennertovou. V 17,00 hod. byl vánoční strom za cinkotu zvonečků rozsvícen.
V tento večer byly prodávány keramické zvonečky (50,- Kč) a kalendáře na rok 2018 (120,Kč), dále zde byl stánek s ručně vyráběnými voskovými výrobky (postavy, svíčky) a tradičně
stánek s teplými nápoji (svařené víno a čaj).
Touto hezkou slavností byl připomenut blížící se advent, doba zklidnění, rozjímání jako
tomu bývalo dříve, v dnešní době spíše uspěchanost všechno zvládnout: nákupy dárků,
předvánoční úklid a pečení cukroví. To k dnešním Vánocům patří.
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Prosinec 2017

Mikulášská nadílka
Dne 2. 12. od 15,00 hod. pořádal TJ Sokol Křimice, oddíl všestrannosti „Mikulášskou
nadílku“. Rodiče předem připravili pro své děti dárky. Děti se dobře bavily při
reprodukované hudbě. Poté přišel Mikuláš s doprovodem a nastalo nadělování dárků. Děti
měly radost a ani se čertů nebály. Vstupné na tuto akci bylo 30 ,- Kč.

Akce KSK
Dne 7. 12. se sešli členové klubu seniorů a uskutečnili podzimní vycházku kolem Křimic.

Rozsvícení vánočního stromku MO ČRS
Dne 1. 12. rozsvítili svůj vánoční stromek místní rybáři spolu se štamgasty rest. „U Mže“.
Na ozdobení tohoto stromku byly použity darované ozdoby jednotlivými členy organizace a
štamgasty.

Zájezd do Ambergu
Dne 9. 12. uspořádal místní obvod Plzeň 5 – Křimice tradiční předvánoční zájezd,
tentokrát do německého Ambergu. Cena zájezdu pro Křimické občany byla Kš 200,-, pro
přespolní Kč 300,-. Účastníci shlédli vánoční výzdobu města a bohaté vánoční trhy, kde si
mohli zakoupit dárek.

Vánoční jarmark základní školy
Dne 13. 12. uspořádala 15. ZŠ – OP Křimice tradiční vánoční jarmark. Akce se konala
v budově školy od 07,45 do 16,00 hodin. Děti zde předvedly svoje pěkné výrobky, které byly
k zakoupení
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Ples fotbalistů
Dne 16. 12. uspořádal místní fotbalový klub předvánoční ples v místní sokolovně. K tanci a
poslechu hrál DJ Hajajs. Na plese byla bohatá tombola. Cena vstupenky byla Kč 120,-.

Výstava betlémů
Dne 17. 12. byla v zámku otevřena předvánoční výstava betlémů. Svoje krásné betlémy zde
vystavovali betlemáři z plzeňska. Zahájení výstavy předcházela mše svatá v zámecké kapli,
kterou celebroval páter Bibko.

Prodej ryb
Dne 20. 12. zahájili místní rybáři předvánoční prodej kaprů a amurů ve svém areálu rest. U
Mže. Prodeji ryb předcházel výlov v rybníku Vochovském, kde rybáři měli vánoční rybu
připravenu. Prodej byl zahájen hned v odpoledních hodinách a celkem bylo pro zájemce
připraveno cca 30 q ryb. Ke každé prodané rybě obsluha nabízela svařené víno pro zahřátí,
bylo pro všechny zdarma. Pouze byl vybírán dobrovolný příspěvek na činnost rybářského
kroužku a bylo vybráno cca 2500,- Kč. Všechny ryby byly doprodány v sobotu v dopoledních
hodinách a na některé zájemce dokonce ani ryby nevyzbyly.

Rybova mše v zámecké kapli
Dne 22. 12. se v zámecké kapli konala tradiční Mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Slavnou
Rybovu mši zpívali sólisté DJKT v Plzni pod vedením naší občanky sólistky divadla pí.
Stáni Topinkové-Fořtové.

Zpívání koled
Dne 24. 12. v 14,00 hod. bylo v kapli Narození panny Marie Na Horničce tradiční zpívání
vánočních koled. Pořadatelem byl MO Plzeň 5 – Křimice. Koledy zpívala opět pí. Stáňa
Topinková – Fořtová spolu se členy DJKT v Plzni a dětským sborem. Texty koled obdrželi
občané u vstupu do kaple. Byly podávány i teplé nápoje. Kaple byla opět zcela zaplněna. Po
skončení koncertu si lidé navzájem popřáli pěkné a pohodové Vánoce.
Letošní zpívání koled bylo jubilejní, neboť tato akce vznikla z popudu kulturní komise při
úřadu MO Plzeň 5 – Křimice v roce 2007.
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Oslavenci ve IV. čtvrtletí
V měsíci říjnu, listopadu a prosinci se svého životního jubilea dožili tito naši spoluobčané:
70 let: pí. Marie Šaurová, bytem K Nádraží 146/43, p. Zdeněk Vokoun bytem Prvomájová
107/48, pí. Milada Jílková bytem Plzeňská 151/23, p. Vilém Berger bytem Průkopníků
282/7, p. Ludmila Vavříková bytem K Nádraží 283/24, p. Zdeněk Štefl bytem Na Štěpánce
457/26, p. Zdeněk Vavřík bytem K Nádraží 283/24, p Václav Cubr bytem Učňovská
137/18, p. Josef Kantor bytem K Nádraží 139/34.
75 let: pí. Jana Benešová bytem Učňovská 412/1, p. Jaroslav Widerlechner bytem
Průkopníků 171/22, p. Miroslav Šimáně bytem Vochovská 132/7.
80 let pí. Halena Lacinová bytem Chebská 249/58
81 let pí. Marie Brousilová bytem Žitná 207/7
82 let p. Jiří Cimrman bytem Plzeňská 561/107 a p. Jiří Karlík bytem K Nádraží 154/28
83 let pí. Zdeňka Justrová bytem Vochovská 277/2 a pí. Miloslava Nováková bytem Žitná
430/28
85 let pí. Anna Míková bytem Průkopníků 192/19
86 let p. Štěpán Lacina bytem Chebská 249/58
90 let p. František Míka bytem Průkopníků 192/19 a pí. Miluška Koutňáková bytem Pod
Tratí 495/13
93 let pí. Jarmila Dobiášová bytem Květinová 142/18 a pí. Jaroslava Mainzerová bytem
Průkopníků 161/25
97 let pí. Božena Jeslínková bytem Plzeňská 225/39

Úmrtí
V měsíci říjnu nás opustili tito naši spoluobčané: pí. Alena Bláhová zemřela dne 1. 10. 2017
ve věku 87 let, p. Miroslav Boušek zemřel 20. 10. 2017 ve věku 63 let, p. Ondrej Bacho
zemřel 24. 10. 2017 ve věku 88 let.

47

V měsíci listopadu nás opustili tito naši spoluobčané: pí. Jiřina Šaurová zemřela 22. 11.
2017 ve věku 94 let, pí. Marie Pechová zemřela 27. 11. 2017 ve věku 81 let, pí. Božena
Hradecká zemřela 30. 11. 2017 ve věku 56 let.
V měsíci prosinci nás opustil p. Otakar Blass, který zemřel dne 5. 12. 2017 ve věku 69 let.

Počasí ve IV. čtvrtletí
Říjen: začátek měsíce byl teplejší než v září. Denní teploty byly od 9 do 14 st. C, v noci
kolem 4 st. C. V týdnu od 9.10. do 15.10. se oteplilo ve dne na 20 st. C v noci na 9 st. C.
Ráno byly časté mlhy, přes den se vyjasnilo.
Listopad: teplota ve dne byla od 6 do 10 st. C v noci 1 až 4 st. C. Ráno byly časté mlhy a vál
mírný vítr. V dalších dnech bylo proměnlivé počasí s průměrnou denní teplotou 8 st. C. Byly
časté přeháňky doprovázené větrem.
Prosinec: z počátku měsíce bylo proměnlivo, většina dní pak zataženo a mrholilo. Denní
teploty byly od 5 do 10 st. C, v noci kolem 0 st. C. Dne 13. A 14. 12. Byly nárazy větru tak
silné, že způsobily v celém Česku mnoho škod. U nás v Křimicích se pod nárazem větru
zlomil ozdobený vánoční strom a vše bylo rázem na zemi rozbité. Místní hasiči museli vše
odklidit a občané obvodu byly ze zničení stromu smutní. V dalších dnech se vítr utišil. 17.
12. padal sníh (cca 3 cm), v noci mrzlo. Další dny se oteplilo, sníh roztál a opět vál silný
vítr. Na Štědrý den bylo 10 st. C teplo, další vánoční dny se ochladilo. 27. 12. napadl
poprašek sněhu, ale hned roztál. Konec prosince spíše připomínal předjaří.

Knihovna Křimice
Knihovna Křimice je otevřena čtenářům každé pondělí a středu od 15 do 19 hodin. Vedoucí
knihovny pí. Václava Kučerová o knižní fond vzorně pečuje a předkládá čtenářům i
nejnovější vyšlé tituly. Stav knihovního fondu v tomto roce byl 640 jednotek, z toho naučná
literatura 183, krásná literatura 445, kartografické dokumenty 12 a počet titulů periodik
21. Registrovaných uživatelů bylo 100, z toho žáků 23, studentů a učňů 10, seniorů 34,
ostatní 33. Návštěvníků bylo 1315 a vypůjčených titulů 7688. Veřejných akci bylo 11.

Hodnocení roku očima kronikářů
Budování a zvelebování obvodu pokračovalo. Stále se staví bytové domy, v některých se již
občané zabydleli, hlavně mladé rodiny s dětmi. Starší domy se snaží občané udržovat podle
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možností v pěkném vzhledu. O čistotu ulic, chodníků a trávníků se úřad stará dobře, uklízí
zde úklidová četa. Pro děti i dospělé byla nově zřízena nebo opravena hřiště, kde mohou
trávit volný čas. Také v oblasti kultury měli občané pestrý výběr. Nejvíce nabídlo Křimické
Kulturní Léto, ale i mimo tuto sezónu zde byly významné kulturní události. Na celém dění
v obci se podíleli zastupitelé obvodu Plzeň 5 – Křimice s p. starostou a úřadem, dále
v největší míře organizace dobrovolníků, které v obci pracují. Jsou to: KSK, MO ČRS, Sokol
Křimice a všechny jeho složky, SDH Plzeň – Křimice a také žáci z místní ZŠ a děti z MŠ se
svými učitelkami. Jsou zde ještě drobné nedostatky a také prostor pro další budování.
K 31. 12. 2017 bylo v obvodě 2110 obyvatel.

.
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