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Kynologové
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Naši šipkaři
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Pozvánky na akce
Vánoční strom
2015
Akce s MP
Výsadba nového
Vánočního stromu

Vážení
spoluobčané,

parné léto skončilo,
my jsme si užili krásné
podzimní dny plné
3
pestrobarevných listů
na
stromech
a
v dnešních dnech se již
hlásí zima i se sněhem.
4
Když už mluvím o
stromech, tak jste si jistě povšimli nové vý5
sadby na polní cestě směrem na Brůdek tzv.
„Třešňovky“. Na Prvomájové ulici se vykácely hrušně, kde spadané přezrálé plody zne6
příjemňovaly lidem chůzi po chodníku a namísto nich se dosázely javory-babyky.
7
V areálu U Mže a na konci slepé části
8
v Učňovské ulici byl založen nový živý plotptačí zob. Vedle Saraceny se vysadil jehličňan, který bude do budoucna sloužit jako
obecní vánoční stromek. Pro zpříjemnění a
9
10 odpočinek jsme nakoupili bytelné lavičky a
stolní sety, které umísíme mezi obecními
domy, před školkou a do zámeckého parku,
11
který tak rádi navštěvujete. Nesmím opomenout i nově nainstalované pohybové fitness
12 prvky v areálu U Mže, které se již od léta
hodně využívají. V tomto duchu aktivní rekreace budeme pokračovat i příští rok.
Zastupitelé podpořili i další sportovně2
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kulturní akce, které probíhaly na konci léta
a v podzimních měsících. O Neckyádě, velkém sportovním dnu, pouti, dětských hasičských závodech a Halloweenu se dočtete
podrobněji na dalších stránkách našeho informačního zpravodaje.
Dále jsme pořídili osm výstavních rámů,
prosklené pulty a jednu vitrínu do naší malé
výstavní síně v přízemí městského úřadu,
kde pořádáme krátko i dlouhodobé tematické výstavy. V září a říjnu zde vystavovali své
velkoplošné obrazy nejmenší umělci
z výtvarné školičky Skřítek. V dnešních
dnech se otevírá výstava k příležitosti 770
let od první písemné zmínky obce Křimice.
Uvítali bychom, pokud byste měli a chtěli
zapůjčit cokoli historického z Křimic od fotodokumentace až po různé předměty, které
by se vešly do výstavní místnosti.
Závěrem si Vás dovolím pozvat na tradiční setkání u stromečku před poštou na první
adventní neděli 29.11., kde společně v 17:00
slavnostně nazdobený stromek rozsvítíme.
Předvánoční atmosféru můžeme nasát při
zájezdu 12.12. do Norimberka. Vánoční koledy si společně zazpíváme na Štědrý den ve
14:00 v kapli na Horničce. A na Nový rok se
s Vámi rád projdu tradičním pochodem do
Kyjovského lesa.
Přeji Vám krásný zbytek jistě úspěšného
roku 2015
Vít Mojžíš

TENTO ZPRAVODAJ JE
DISTRIBUOVÁN BEZPLATNĚ
DÍKY POMOCI A OCHOTĚ
SPOLUOBČANŮ

Zahrada fantazie - aneb Danajský dar
Jak krásnou zahradu má
V tichosti by asi vše prošlo,
naše školka, ví snad každý,
kdyby nedorazila v letošním
kdo školku navštěvuje nebo
roce kontrola z Fondu mialespoň chodí kolem ní. Ale
nisterstva životního prostřeco stojí v zákulisí, jsme nedí, který tuto dotaci poskytl.
tušili ani my.
Místním šetřením kontrola
Bývalý starosta Petr Otázjistila
nesrovnalosti
sek získal na tuto zahradu
s výsadbou keřů, kterých
dotaci, minulý rok zahradu
chybělo 743 ks.
fantazie slavnostně otevíral a hlavně od doPo kontrole Agentura ochrany nedopodavatelské firmy Letstav osobně přebíral. ručila schválit závěrečné vyhodnocení akce
Pokračování na str. 2
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Nová výsadba na Prvomájové
Na základě opakovaných stížností občanů bydlících na Prvomájové ulici pod restaurací U Vadlejchů byly v
úterý 20.10. pokáceny hrušně nacházející se v této části ulice. Stížnosti byly především směřovány na obrovský nepořádek při dozrávání nejedlých plodů, které zanechávaly nevyčistitelné skvrny
na zámkové dlažbě chodníků i zaparkovaných vozidel. Tyto hrušně zde byly v minulosti zcela nevhodně vysázeny a ani neladí
s výsadbou okolního stromořadí. Navíc
hrušně byly napadeny, poškozeny a mnohé
nebezpečně nakloněny a bránily výhledu na
dopravní značení. Na místo těchto pokácených hrušní budou ještě letos na podzim vysázeny Javory Babyka, které jsou osázeny po
celé Prvomájové ulici.

Zahrada fantazie….
a tím pádem
hrozilo vrácení
dotace.
V
dalším
průběhu vyšetřování se zjistilo, že nebyly
provedeny dokončovací práce, byla odhalena
nesrovnalost ve vyúčtování vody na zalévání a její dopravy a
byly předraženy herní prvky včetně pergoly. Nesrovnalost se blížila částce půl milionu Kč.
Úřad MO5 neposkytl technický dozor, ředitelka MŠ
ani zástupce stavebního odboru nebyli po celou dobu
úmyslně účastněni.
A tak se ptám, kam směřoval rozdíl financí z této
zakázky v celkové výši 1.811.398,- Kč? V kase Letstavu, nebo snad někomu jinému v kapse ?
Do dnešní doby se firma Letstav nevyjádřila k výzvě
vypořádání, kterou jsme odeslali okamžitě po skončení
výše zmiňované kontroly. Pokud by nedošlo k smírčí
dohodě, bude náš obvod řešit tuto kauzu soudně.

Zlepšení úklidu obce
Městský obvod zajistil zdarma na úklid obce vyřazenou multikáru ze ZOO Plzeň. Díky našim zaměstnancům na úklid se podařilo tuto Multikáru opravit, plně
zprovoznit a upravit pro potřebu městského obvodu.
Pracovníci Multikáru využívají především při úklidu černých skládek, ale i při jakémkoliv větším úklidu
nebo při prořezávání zeleně. Multikára se tak stala obrovským pomocníkem při úklidu a zároveň šetří peníze našeho obvodu za pronájem a svoz kontejnerů.

Zrušení telefonního automatu
Na základě malého využívání a tím pádem nerentability rozhodlo
vedení O2 Czech Republic a.s. o odstranění veřejného telefonního
automatu umístěného na budově pošty v Křimicích.
Tento automat bude demontován v průběhu letošního prosince.
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Krátce z činnosti úřadu a Zastupitelstva
Z činnosti úřadu:
1. Výsadba dřevin a stromů v obci
2. Nákup laviček, košů a dalších zásobníků sáčků na psí exkrementy
3. Instalace billboardu pro prezentaci akcí obvodu a lepší informovanost
4. Nákup údržbářského vozu Multicar
Zastupitelstvo:
1. Poskytnutí prostředků občanským sdružením na činnost ve výši 80 000,- Kč
2. Nákup dalšího vánočního venkovního osvětlení - vločky a hvězda
3. Schválení změn připravovaného nového územního plánu

Otevření Vital parku
V pátek 28. 8. byl slavnostně otevřen starostou
obvodu panem Vítem Mojžíšem a zástupci zhotovitelské firmy tzv. „Vital park“ na ostrůvku v areálu restaurace U Mže. Byla zde postavena 3 stanoviště s
celkem 6 cvičebními stroji určenými na protahování a
případné posilování svalů. Jak na těchto strojích cvi-

Vítání občánků
Druhé vítání malých občánků našeho obvodu v letošním roce se konalo 24. 10. 2015 v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 – Křimice. Bylo pozváno 10 rodičů
nově narozených dětí, kdy pozvání nakonec přijalo 9
rodičů. Po krátkém přivítání paní zastupitelkou Vítovcovou přednesly krátké pásmo děti z naší MŠ .
Poté starosta
pan
Mojžíš přivítal rodiče i
s jejich dětmi. Následovalo krátké vystoupení v podání
dětí ze ZŠ.
Každý z rodičů se zapsal do kroniky a převzal z rukou
starosty obvodu pana Mojžíše a zastupitelky paní
Wagnerové květinu a drobný dárek pro svého potomka.

čit, předvedla všem přítomným profesionální cvičitelka, která po ukázce zájemcům pomáhala a ukazovala správné držení těla. Průběh celé akce provázel
slovem pan Zdeněk Fleišman a akci přihlíželo kolem
40 občanů Křimic.
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Pouť 2015
O třetím zářijovém víkendu opět do Křimic přijel
pan Lagron se svými pouťovými atrakcemi. Po dlouhé době ani jeden den nepropršel a tak se malé děti i
dospělí mohli vyřádit na kolotočích, autodromu,
houpačkách, či střelnici. Již tradičně v pátek 18.9.
dopoledne dostaly volňásky děti z místní školy a
školky.
V sobotu 19.9. večer v restauraci U Mže pořádali
tradiční pouťovou zábavu s kapelou Vílou Análkou a
soutěž o nejlepší pouťový koláč.

Dětská soutěž hasičů
V sobotu dne 3.10. se do Křimic sjelo celkem 40
dětských hasičských družstev na námi pořádané dětské závody, které proběhly v katetgoriích starších a
mladších dětí. Celkem 160 dětí soutěžilo v těchto disciplínách: vázání uzlů, útok se džberovou stříkačkou,
opičí dráha, hodu granátem na cíl a motání hadic.
Nakonec se v kategorii starších z celkem 25 družstev umístili na 1. místě – Hradiště, na 2. místě – Božkov A a na 3. místě Božkov B. Křimice v této kategorii
skončili v polovině výsledkové listiny. Zato naši nejmenší nám udělali obrovskou radost, když se z 25
družstev umístili na krásném 3. místě za vítězem
družstvem z Hradiště a za 2. družstvem z Litic.
Všechny děti si z Křimic odvezly nějakou odměnu
za dosažení dobrého umístění anebo alespoň za jejich
snahu při soutěži.
Za SDH Křimice
místostarosta
Luboš Vavřík

Naši malí hasiči
V sobotu 12.9. se křimické nejmladší družstvo hasičů
zúčastnilo dětské hasičské soutěže v Božkově. Soutěžilo se v požárním útoku s vodou a ve štafetě požární
všestrannosti a to v kategorii starších a mladších dětí.
Mezi osmi družstvy nejmladších jsme obsadili krásné
1.místo a až za námi se umístilo družstvo ze Skvrňan
a z Doubravky.
Za SDH Křimice místostarosta
Luboš Vavřík
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Slavnosti jablek v MŠ
Ve středu 21. října 2015 se konala Podzimní slavnost
jablek. Bylo to příjemné setkání všech zaměstnanců
školky, rodičů, dětí a seniorů. U vchodu do mateřské
školy dostaly děti papírové jablko, na které sbíraly razítka, a když získaly všech sedm razítek, čekala je sladká odměna.
Velice zajímavá byla i výstava vyrobených jablíček.
Oceňujeme úsilí a kreativitu rodičů, kteří se s úkolem
poprali na jedničku.Spolu s Vámi jsme zažili příjemné
odpoledne, nechybělo ani malé občerstvení pro všechny účastníky.
Děkujeme všem zúčastněným za trpělivost a vstřícnost a těšíme se na další školkovou akci.
Kolektiv MŠ Plzeň – Křimice
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Obnova Třešňovky začala
V pondělí 19.10.2015 začala obnova aleje Třešňovka v Křimicích. Na základě obdržené dotace z Ministerstva životního prostředí České republiky v rámci
programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
ve výši 51 560 korun se začalo s obnovou uvedené aleje. V první fázi došlo k přesnému zaměření prostoru a
vybrání míst pro umístění nových ovocných stromů,
následuje vysekání a prořez určených míst pro výsadbu. Dále bude následovat úklid nepořádku a černých
skládek v lokalitě a odstranění nebezpečných větví starých
stromů. Poté dojde k samotné výsadbě 60 ks ovocných, vysokokmenných stromů. Konkrétně bude osazeno 30 jabloní, 10 hrušní, 10 třešní a 10 višní. Vzhledem k tomu, že je
třeba zachovat v místě určitý biokoridor, nebudou vyřezány
stávající keře a náletové dřeviny. Pokáceny nebudou ani
dožívající stromy, které budou sloužit jako úkryt pro hmyz
a ptactvo.

Osázení nových keřů
Městský obvod nechal vysázet několik keřů podél
Zámecké ulice v blízkosti restaurace „U Mže“.
Tyto keře, poté co se rozrostou do podoby živého plotu, budou oddělovat prostor s dětskými prvky od
uvedené ulice a přispějí tak k větší bezpečnosti zde
hrajících si dětí.

Dále zásluhou městského obvodu bylo vyměněno poškozené zábradlí na konci slepé ulice Učňovské u SPŠD. Zároveň s výměnou zábradlí došlo i k úpravě
prostoru, kde byly jako ukončující prvek této ulice
osázeny keře, které v budoucnu utvoří živý plot.

Úklid po bezdomovcích
Na základě četných stížností byl ve spolupráci
s městskou policií vyklizen tábor bezdomovců
v lesíku v Dolově. Poté, co bezdomovci tábor opustili,
byly uklizeny a zlikvidovány veškeré zbytky tábořiště.
V současné době je tak uvedené území uklizeno a
občané se již při svých procházkách nemusejí tomuto
místu vyhýbat .
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Výsledky soutěže „ O nejkrásnější květinovou výzdobu“
Jako již tradičně tak i letos byly během „Slámování“ vyhlášeny výsledky soutěže „O nejlepší květinovou výzdobu“. Letos byla prvně udělena divácká cena, kterou obdržel pan Martin Fanta s manželkou z rukou náměstka primátora Plzně pana Martina Baxy a starosty obvodu pana Víta Mojžíše.
Odborná porota vyhodnotila na třetím místě dvě soutěžící: paní Pavlu Hauerovou a paní Nádraskou, na druhém místě se umístila paní Olga Šteflová a letos cenu za nejlepší květinovou výzdobu získala paní Anna Hauerová. Všichni výherci obdrželi věcné ceny a kytičku z rukou pana Baxy a pana Mojžíše. Vyhlašování vtipně a mile moderoval pan Zdeněk Fleišman.

Festival zelí 2015
Ve dnech 17. a 18. října pořádala zelárna Lobkowicz v Křimicích již druhý ročník Festivalu zelí,
který se stal již podruhé událostí podzimní sezóny
pořádané v našem obvodu. Během víkendu plného
gastronomických zážitků, zábavy i kultury se návštěvníci dozvěděli více o kvalitách čerstvého

i kysaného zelí a naučili se postup, jak si doma kvalitní kysané zelí připravit sami. K tomu si mohli opět
zakoupit nejen čerstvě krouhané zelí, ale
i fermentovací nádoby a vše potřebné. V prodeji byly
i čerstvé zelné saláty Lobkowicz, které se pyšní oceněním Regionální potravina.
V sobotu vystoupil folklórní dětský soubor Plzeňáček, koncert dua My tři a skupiny Strašlivá podívaná.
Nechybělo ani vyhlášení soutěže o „Nejkrásnějšího
strašáka do zelí“. V neděli pak na festivalu vystoupila
skupina Dívky rocku a jako zlatý hřeb vystoupila kapela Michal Tučný Revival z Plzně.
Během celého festivalu byly k dispozici drobné
atrakce pro děti a také zcela nové disciplíny tzv. ze-
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lísportu – zelístřelba (střelba z historického katapultu
hlávkou zelí), zelívrh (vrh hlávkou na dálku ve váhových kategoriích) a zelíbal (hod hlávkou na cíl). Návštěvníci si také mohli vyzkoušet šlapání zelí, aby zjistili, co tradiční výroba této regionálně typické potraviny obnáší. Počasí sice tolik nepřálo jako minulý rok,
ale rozhodně nemělo vliv na návštěvnost a přilákalo
mnoho příznivců nejen této pochutiny, ale i fanoušků
uvedených hudebních skupin.
Tak už se můžeme těšit na další, již třetí ročník v
příštím roce.
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Strašidelné hemžení
Křimičtí Sokolové uspořádali v sobotu 31.10.
v odpoledních hodinách v tělocvičně tradiční
Strašidelné hemžení. Soutěže i diskotéka rozproudila plný sál namaskovaných dětí. Za šera
se sešli všichni na nádvoří sokolovny a vyrazili s
lampiónovým průvodem směrem k zámeckému
parku, který celý prošli.
Stovky lidí se zastavily před křimickým zámkem, kde je z balkónu přivítal hrabě Drácula.
Začala ohnivá a laserová show zakončena ohňostrojem. V tom okamžiku se otevřela brána do
samotného strašidelného sklepení, kde se mohli
všichni přítomní nechat postrašit dvaceti nadpřirozenými bytostmi. K vidění byl oběšenec, u
rakve mrtvé duše, Hejkal, dr. Mengele jako Vřískot, Bílá paní, upíři, smrtka, ježibaby vařící děti,
tajemní mniši a jiná strašidla.
Akce se mimořádně vydařila díky všem obětavým dobrovolníkům z řad Sokolů i zastupitelů obce. Děkujeme samozřejmě i rodině Lobkowicz za využití jejich zámeckých sklepení a parku.

Z činnosti našich kynologů
Kynologie v dnešní době zahrnuje nepřeberné množství rozličných možností sportovního i jiného vyžití psů
a jejich paníčků. Členové ZKO Plzeň-Křimice se věnují převážně sportovní kynologii a agility, ale jak je vidět z
níže zmíněných výsledků např. i záchranařině či bull sportům.
Největšího úspěchu v letošním roce dosáhl Bořek Bláha, jehož fenka zlatého retrievra Adélka (Adelain z
Eliščiny terasy) získala 3x CACT (čekatelství šampionátu práce) na vrcholových soutěžích a dne 18. 8. 2015 jí
byl udělen titul Šampion ve výkonu záchranných psů ČR. Mezi další významné úspěchy této dvojice patří
umístění na výběrových soutěžích na Mistrovství světa a složení několika vrcholových zkoušek.
Výběr na MS, Bohemia Cup RHFLB umístění 3, Přední Výtoň 4.7.
Výběr na MS, Bohemia Cup RHTB umístění 10, Žatec 11.7.
Český pohár ZVP3, umístění 1 CACT, Praha 26.7.
Euro Cup RHWB, umístění 1 CACT, Spáleniště 9.8.
Zkouška ZVP3, Praha 26.7.
Zkouška RHFLB, Přední Výtoň 9.8.
Akce, které ještě proběhnou v ZKO Plzeň-Křimice v roce 2015:
19. 12. 2015 – Klubový závod + střelba „O vánočního kapra“
Co se týká sportovní kynologie, dne 19. 9. 2015 se Ivana Maříková s německým ovčákem Riccem a Pavla
Hejtmánková s border kolií Andym (Fire and Ice Tennant) zúčastnily 2. mistrovství České republiky pořádaného KJ ČR Brno dle zkoušky ZPU-S (zkouška pracovní upotřebitelnosti – speciál) v Březně u Chomutova.
P.H. skončila z 11 účastníků celkově 2. (v jednotlivých disciplínách byla 3. ve stopě, 2. v poslušnosti, 3. ve speciálních cvicích). I.M. byla celkově 7. (ve speciálních cvicích 2.).
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Sáčky na psí exkrementy
Jak si jistě mnozí z Vás všimli, během měsíce září nechal úřad městského obvodu rozmístit po Křimicích
držáky na sáčky určené na sběr psích exkrementů. Většina majitelů psích miláčků tento nápad přivítala a sáčky na sběr exkrementů po svých pejscích hojně využívá. Od doby umístění těchto držáků je i méně psích výkalů na našich chodnících. Po měsíci tak můžeme vyhodnotit tento nápad jako víceméně úspěšný a do budoucna
plánujeme zakoupení ještě několika kusů těchto držáků. Uvítáme tak jakýkoliv podnět k umístění těchto
schránek. Budeme velice rádi, pokud budete těchto sáčků maximálně využívat a po svých psích miláčcích uklízet. V držácích jsou sáčky pravidelně doplňovány a pokud zjistíte, že v nějakém držáku sáčky chybí, oceníme,
když nám toto oznámíte na úřad telefonem nebo mailem. Věříme, že i díky tomuto nápadu donutíme většinu
majitelů k úklidu exkrementů po svých pejscích a nebudeme se muset bát, že naše děti běhající po trávnících
vyšlápnou nějaké psí „nadělení“.
Ještě upozorňujeme, že všechny sáčky v
umístěné držácích nejsou určeny na
potraviny !

Platba daně z nemovitosti

Prodej kaprů „U Mže“

Od zdaňovacího období roku 2016 bude umožněno
Tradiční prodej kaprů v areálu U Mže
poplatníkům daně z nemovitých věcí platit tuto daň
Od neděle
finančním úřadům pomocí SIPO. V současné době
probíhá informační kampaň Finanční správy ČR, kte- 20.12. od 12:00 do
24.12. 12.00 nebo do
rá o této možnosti občany informuje.
Podrobnější informace k placení daně z nemovitých vyprodání nalovených
zásob
věcí prostřednictvím SIPO lze získat na kterémkoliv
územním pracovišti Finančního úřadu pro Plzeňský
kraj nebo na webových stránkách
www.financnisprava.cz

Naši šipkaři
Výsledky: B.LIGA PLZEŇ-SEVER II. (k8.11.2015)
První čtvrtina sezóny 2015-2016 je prakticky za
námi. Chybí odložené utkání na 6. prosinec a dá se
říci, že mezi hráči Úletu panuje spokojenost. Prozatímní 3. místo v soutěži znamená klid pro další období. Předpoklad je, že družstvo se umístí mezi čtyřmi
postupujícími, kteří spolu s prvními ze druhé skupiny
2. ligy budou hrát o postup.
V šipkovém poháru se daří a všechny i když ne jednoduché zápasy se podařilo vyhrát. Nyní 15. 11. 2015
jsme doma hráli s mužstvem z Klenčí pod Čerchovem
a vyhráli 21:12 a tím jsme vlastně mezi čtyřmi posledními celky. Chybí již pouze štěstí při losování předposledního kola a pak již jen…
To je určitý sen, za kterým hráči jdou a proto jim
patří poděkování a to i za výbornou reprezentaci Křimic.

Úlet Křimice
9 : 10 Sport Darts 22 Plzeň
Úlet Křimice
13 : 5 Ševci Green Power Plzeň
Úlet Křimice
10 : 8 Odpadlíci
Kameňák Plzeň "B" 9 : 10 Úlet Křimice
Úlet Křimice
13 : 5 Saint Tropez Plzeň
Poster Guys Husovka Plzeň 13 : 5 Úlet Křimice
Saint Tropez Plzeň
9 : 10 Úlet Křimice
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Fotbal Podzimní část
Fotbal: muži 1. A třída
Poslední podzimní fotbalový domácí zápas I.A třídy
mohli vidět diváci v sobotu 7.11. Emočně vyhrocený zápas zvládli lépe naši borci a díky Gustovi Adamovi, který si užil svůj hattrick, zvítězili křimičtí Sokolové 3:0
(1:0) na týmem Žihle. Po zisku tří bodů si naši pojistili
minimálně 3.místo v podzimní části této soutěže a
dnešní kanonýr se posunul na páté místo v tabulce
střelců.
Branky: 32. A. Adam , 65. A. Adam , 75. A. Adam
Sestava T.J. Sokol Křimice: V. Hinterholzinger – J.
Šváb , M. Klement , A. Paum , J. Kovačič – F. Šváb , T. Čechura , J. Rada (46. Z. Klement) , J. Zapoměl (32.
V. Kuneš) – A. Adam , J. Vonášek
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Pozvánky na kulturní akce

www.umo5.plzen.eu
www.krimice.info
www.krimice-forum.net
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Zasazení živého vánočního stromu
Městský obvod získal darem od zahradnictví
Lobkowicz vzrostlý smrk, který byl zasazen doprostřed zatravněného prostoru na konci slepé ulice K Nádraží u Saracény.
Tento cca 3 metry vysoký smrk bude
v budoucnu sloužit jako živý vánoční stromek a
nebude tak potřeba před Vánočními svátky kácet
jiné stromy.Věříme, že nový smrk se bude občanům líbit a nebude vadit přesunutí tradičního místa vánočního stromku od pošty k Saraceně, kde je

místo i vzhledem k provozu bezpečnější.
Přejme tak novému stromku ať se mu daří a
má co největší přírůstky aby mohl co nejdříve
zdobit naše adventní Křimice.

Akce s městskou policií
Vánoční strom 2015
Ti z vás, kteří projížděli nebo procházeli Chebskou
ulicí v pátek 20.11.2015 v době kolem 12:00 h. si jistě
všimli, že byl stěhován letošní vánoční strom
z Květinové ulice na tradiční místo slavnostního rozsvícení u pošty.
Za letošní krásný smrk děkujeme rodině Hladíků,
především Tomášovi, který tento smrk v dětském věku
před domem zasadil. O strom bylo vždy vzorně staráno
a tak věříme, že i po slavnostním rozsvícení potěší oko
nejednoho Křimičáka i okolo projíždějících řidičů.
Za pomoc při pokácení, převozu i umístění samozřejmě děkujeme panu Cubrovi staršímu, panu Sudovi
a našim dobrovolným hasičům.

V uplynulém týdnu proběhly dvě namátkové
akce Městské policie Plzeň zaměřené na dodržování vyhlášky města majiteli psů v Křimicích.
Jedna z kontrol probíhala v ranních a jedna
v odpoledních hodinách. Celkem bylo zkontrolováno 12 majitelů psů. Kontrolováno bylo především to, jak majitelé dodržují vyhlášku města Plzně týkající se přihlášení psů, povinného čipování,
volného pobíhání psů a v neposlední řadě i uklízení psích exkrementů.
Všichni
kontrolovaní
majitelé
po
svých
psech
vzorně
uklidili,
psi byli očipovaní a nahlášeni k povinnému poplatku. Domluveno muselo být několika majitelům, kteří v zastavěné části Křimic neměli své psi
na vodítku, čím porušili vyhlášku.
Zatím bylo vše vyřešeno domluvou, ale příště
by mohla tyto nezodpovědné majitele čekat pokuta. Takovéto namátkové a nepravidelné akce budou ze strany plzeňské městské policie i nadále
opakovány.

