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Vážení
spoluobčané,
rád
by c h
V ás
pozdravil v novém roce
a popřál mnoho zdaru
v práci i osobním životě.
Zimní měsíce jsme
přežili, dá se říci bez
velkých sněhových kalamit a teplotní rekordy padaly spíše abnormálně vysoké
v kladných číslech. Sněhových vloček přibylo
spíše na veřejném osvětlení, když jsme zakoupili nové vánoční světelné ozdoby a
umístili je okolo kruhové křižovatky. Rozsvítili jsme je s Vámi společně při tradičním
setkání u stromečku na první adventní neděli. Křimický vánoční stromek dokonce ohodnotili čtenáři plzeňského Deníku jako nejhezčí.
I v zimě žily Křimice kulturou a sportem.
Velmi úspěšná byla výstava Betlémů
s několika koncerty na zámku, kam mezi nás
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zavítal i biskup Plzeňský mons.
Fr.Radkovský a náměstek primátora Petr
Náhlík. Neméně úspěšná byla i výstava
„Křimice 770 let“ ve výstavní síni na UMO5,
která byla pro úspěšnost prodloužena až do
konce února. Divadelní spolek Jezírko letos
slavil 100 let a přijel do naší sokolovny zahrát dětské i dospělácké představení. V sále
zdejšího sokola proběhly také již tradiční
sportovní turnaje v badmintonu, sálové kopané a stolním tenisu. Ojedinělý turnaj jsme
mohli vidět ve sportbaru Sára a to Footbal
Pool. O dalších vydařených akcích se dočtete
na stránkách našeho zpravodaje. Nesmím
zapomenout Vás pozvat na připravovanou
novinku a tou jsou „Velikonoce na zámku“,
kde jsme pro Vás připravili na Velký pátek
mimořádnou prohlídku zámku, kde si budete moci vyrobit velikonoční vajíčko či pomlázku. Na Velikonoční pondělí jsme obnovili Mši svatou.
Se zimou se doufám definitivně rozloučíme
při Společenském plesu, kde si přeřídíme
hodinky na letní čas.
Těším se na setkání s Vámi
Vít Mojžíš, starosta MO5

Nový billboard
Podle ohlasů si již mnoho z Vás všimlo
nového billboardu, který letos v lednu vyrostl na travnaté
ploše
proti
poště u čerpací stanice
Michals.
Tento billboard nechal
vybudovat
náš městský
obvod a rozhodně se na
něm nebudou
objevovat
žádné reklamy na nejrůznější zboží, ale pozvánky na akce konané, či
spolupořádané MO Plzeň 5 – Křimice.
Pravidelně, cca 1x za tři měsíce se zde ob-

jeví seznam akcí, na které jste všichni co nejsrdečněji zváni. Do budoucna bude také pro
lepší viditelnost i nasvícen.
Nadále
bude
seznam akcí
dostupný i
na
webových stránkách úřadu,
ve zpravodaji Křimice
info a před
každou akcí
budou všichni křimičáci pozváni místním
rozhlasem.
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Výstava 770 let Křimic
V minulém roce jsme oslavili 770 let od vzniku Křimic. K této příležitosti byla uspořádána výstava, na které byla tato
událost vyobrazena od pravěku až po současnost.
Na několika informačních tabulích byly zaznamenány
například pravěké nálezy keramiky, historie rodu Lobkowicz, situace za války nebo éra budování. Kromě toho
byly k vidění také různé dobové předměty, fotografie či noviny.
Návštěvnost expozice byla vysoká a svědčí o tom i mnoho pochvalných záznamů v návštěvní knize.
Na expozici se přišla podívat také sedmdesátiletá důchodkyně z Křimic Jaroslava Korbelová. „Bylo to velice zajímavé, na výstavě jsem byla asi hodinu, abych si přečetla všechny materiály," pověděla. Nepochází z Křimic, a tak ji překvapily některé historické momenty. „Nevěděla jsem, že
byla v Křimicích pekárna chleba nebo že po válce sloužil
křimický zámek jako internát pro učně," divila se důchodkyně, která bydlí v Křimicích více než dvacet let.
„Některá místa na fotografiích jsem vůbec nemohla poznat, vypadají úplně jinak než dnes,"
usmívala se Korbelová.
Na výstavě jste se mohli dozvědět zajímavosti
o fungování křimického pivovaru, kde byla obecní škola nebo jak vypadal v minulosti věhlasný
hostinec U Vadlejchů. Na výstavě byl k vidění
také velký traktor ze slámy - výtvor tradičního
křimického slámování.
V této chvíli plánujeme také vydání tištěné
brožury, do které by se měla zpracovat většina
informací z pořádané expozice včetně materiálů,
které se na výstavní panely nevešly.

Kdo kazí v Křimicích 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 a 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.

K ŘIMICE.IN FO
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Krátce z činnosti úřadu a Zastupitelstva
1.

Schválen odkup pozemku pro rozšíření školského areálu

2. Schválen nákup panelů měřících rychlost vozidel
3. Schválen plán investičních akcí pro léta 2016-2020
4. Zamítnutí směny pozemků fy Wermont

Kalendář na rok 2016
Jako každý rok tak i letos nechal náš městský obvod pro všechny zájemce vyrobit nástěnný kalendář s fotografiemi Křimic. Kalendář na rok
2016 nese název „Křimice jako na dlani“ a jak název napovídá, jedná se
o fotografie pořízené ze vzduchu. Všechny tyto fotografie byly pořízeny
letos v říjnu pomocí dronů. Za pořízení a poskytnutí těchto fotografií
velice děkujeme Správě informačních technologií Magistrátu města Plzně.
Tento kalendář si může každý zájemce zakoupit za částku 100,- Kč na
našem úřadu, případně na vánočních akcích pořádaných městským obvodem.
Věříme, že stejně jako nám, se bude tento kalendář líbit i všem křimičákům a již připravujeme fotografie a téma kalendáře na rok 2017.

Setkání občanů se starostou
Ve čtvrtek 21. ledna 2016 od 15:00 hod. proběhlo
v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 – Křimice setkání starosty s občany Křimic.
Již po 14. hodině se začala zasedací místnost úřadu zaplňovat křimickými občany, především seniory. V 15 hodin
byla zasedací místnost plná, dorazilo více než 60 křimických občanů.

Po diskuzi následovala přestávka a pan starosta pozval
všechny přítomné na malé občerstvení, které pro ně připravil zdejší úřad.
Po občerstvení a nabrání sil byl připraven kulturní program plný scének a francouzských šansonů.
Během tohoto vystoupení i po něm byli pan starosta
Mojžíš i pan tajemník Plochý připraveni zodpovídat dotazy
občanů a s nimi také pan místostarosta Lobkowicz, či zastupitelé paní Vítovcová, Wagnerová, Cubr, Suda a pan
Fleišman.
Věříme, že setkání se všem přítomným líbilo a v hojném
počtu se účastní i dalších setkání, které by se měli stát pravidelnou akcí.

Všechny co nejsrdečněji přivítal starosta MO Plzeň 5 Křimice pan Mojžíš a poté pro všechny přítomné shrnul, co
nového bylo v našem městském obvodě vybudováno v roce
2015. Následně představil své vize a plány na další léta.
Samozřejmě byl i čas na dotazy, připomínky či stížnosti
občanů, na které ihned odpovídal pan starosta a pověřený
tajemník ÚMO Plzeň 5 – Křimice pan Plochý.
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Informace o rozpočtu našeho obvodu

http://rozpocet.plzen.eu/?org=UMO5

Plzeň spouští svůj rozklikávací rozpočet, každý může sledovat hospodaření.
Město Plzeň má nový nástroj, s jehož pomocí chce ještě více zpřístupnit občanům informace o svém hospodaření
s veřejnými prostředky. Díky nové aplikaci umístěné na webu města si lidé mohou vyhledat údaje k příjmům i výdajům
své metropole, podrobněji se seznámit s jednotlivými položkami rozpočtu, od jednoduchého přehledu se v případě
zájmu dostanou k „rozbalení“ detailnějších informací, a to nejen u města jako celku, magistrátu, ale i u jednotlivých
městských obvodů. Rozpočet je přístupný na adrese http://rozpocet.plzen.eu.
„Jde o poměrně jednoduchý nástroj s intuitivním vyhledáváním, který má přispět k tomu, že ještě zvýšíme
transparentnost a otevřenost ve vztahu k nakládání s veřejnými financemi. V České republice už některá města tuto
moderní službu pro občany zavedla, jsem proto rád, že se k nim přidáváme,“ řekl primátor Martin Zrzavecký.
Podle ekonomického náměstka primátora Pavla Kotase bylo před zpřístupněním rozklikávacího rozpočtu nutné
sjednotit závazné ukazatele rozpočtů města a městských obvodů, tedy nastavit jednotnou logiku struktury dat v rámci
města. „Ve vztahu k občanům bylo v této fázi naším cílem zejména zpřehlednění městského rozpočtu a zjednodušení
přístupu k datům,“ uvedl Pavel Kotas.
Odkaz k rozklikávacímu rozpočtu najdou občané na stránkách města. Přístupné jsou informace týkající se rozpočtu
pro rok 2015, k dispozici je také schválený rozpočet města a městských obvodů pro rok 2016. „V nadcházejícím období
budeme s jednotlivými městskými obvody připravovat případné další informace, které bude třeba k jednotlivým závazným ukazatelům rozpočtu na web doplnit. Stejně tak budeme očekávat zpětnou vazbu od občanů našeho města
a reagovat na ni při dalším rozvoji prezentace rozpočtu,“ doplnil Pavel Kotas.
Rozpočet města Plzně na rok 2016 schválili zastupitelé v prosinci, vykazuje kladné saldo příjmů a výdajů. Pro letošní rok návrh počítá s příjmy ve výši 5,919 miliardy korun, což je o 11 procent víc ve vztahu ke schválenému rozpočtu
roku 2015, výdaje mají být 5,691 miliardy korun, meziročně o 9,8 procenta nižší.
Rozpočet MO Plzeň 5 - Křimice naleznete na : http://rozpocet.plzen.eu/?org=UMO5

Co nového v SPŠ dopravní v Křimicích
Dne 18. 2. 2016 se v SPŠD konalo krajské kolo soutěže
Automechanik Junior. Letos vyhrál žák této školy Marek
Trávníček, který prohlásil, že výhrou překvapil sám sebe.
Soutěže se zúčastnili středoškoláci ze Sušice, z Klatov,
Rokycan, Kralovic a Boru. Prověřovala se teoretická zna-

Více než stovka středoškoláků z celého Plzeňského kraje
se ve čtvrtek utkala na olympiádě, kde předvedla své novátorské i nadčasové technické vychytávky. Talentovaní studenti na soutěži ukázali například laserovou harfu,
quadroletadlo atd. nejlepší nápady ocenil hejtman Plzeňského kraje, jenž akci už třetím rokem vyhlašuje. Vůbec
poprvé na olympiádu zavítaly tři týmy ze SPŠ dopravní.
Roman Šuser a Jakub Polívka (z Křimic) se pustili do výroby neviditelného průzkumného vozidla. Od poroty tato
dvojice získala věcnou cenu. Skvělé ohodnocení obdrželi i
K. Treml, D. Racek, J. Fišer a J. Sopper za samozhášivý
automobilový havarijní systém. Další skupina žáků
z Křimic se zaměřila na záchranu a pomoc druhým. Zhotovili rescie dron.
Gratulujeme.
Ještě bychom rádi zveřejnili jedno poděkování

lost i praktická dovednost všech soutěžících. Pro Marka
byla těžší právě první část, ve druhé si byl jistější. Žák
Trávníček spolu s Davidem Šímou ze Střední průmyslové
školy Klatovy budou reprezentovat Plzeňský kraj na celostátním kole soutěže v Mladé Boleslavi.
Držíme palce.
K ŘIMICE.IN FO

Šťastný občan Křimic byl osobně poděkovat na sekretariátu SPŠD poctivým anonymním nálezcům jeho ztraceného občanského průkazu. Bohužel máme jen informaci o
tom, že byli z této školy, konkrétní jména neznáme. Ale to
vůbec nevadí, protože poděkování jim patří i tak.
I když se možná na první pohled zdá, že je tato informace nedůležitá, pro nás význam má. Minimálně svědčí o
tom, že do SPŠD nechodí jen samí „lumpové“, ale také poctiví a čestní žáci.
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Úprava autobusových linek MHD
Na základě podnětů několika občanů Křimic oslovil náš úřad vedení PMDP se žádostí o přidání ranního spoje v pracovních dnech, který budou moci využívat ti, kteří pracují od 5 hodin.
Vedení PMDP náš požadavek vyslyšelo a v zájmu efektivity a definitivního rozhodnutí o navýšení linky žádá občany o
vyjádření k několika otázkám:
1) Jaké jsou přepravní cíle (kam především by směřovali cestující
těmito ranním spoji)
2) Jaký by byl předběžný zájem o tyto brzké ranní spoje (kolik
cestujících by je využívalo)
3) O navýšení jaké linky by byl ze strany cestujících zájem (35 nebo 41)
Prosíme všechny občany, kteří by měli zájem o ranní navýšení linek autobusů MHD, aby informovali co nejdříve náš úřad. Mohou tak učinit mailem
( plochy@plzen.eu ), telefonicky na čísle 378 036 805, vhozením lístku, na
kterém budou uvedeny odpovědi na výše uvedené otázky do schránky úřadu, případně osobně pracovníkům našeho úřadu.
Předem všem děkujeme za spolupráci.

Zápis do křimické MŠ
Pro zápisy do mateřských škol bude stejně jako v minulém roce využita aplikace "Elektronické podpory zápisů do MŠ".
Vyplňování přihlášek bude možné pouze elektronicky, stejně jako v loňském roce na adrese
www.mszapis.plzen.eu a to v termínu od 14. 3. do 29. 3. 2016.
Pro rodiče nemající přístup k internetu je zajištěno kontaktní místo na ÚMO Plzeň 5 - Křimice (1. patro, Sociální odbor, pí Mašlová, tel: 378 036 803). Ve výjimečných případech v MŠ, v úředních hodinách stanovených na středu dopoledne od 9.00 - 11.00, odpoledne 14.00 - 16.00 hod.
K doložení údajů v přihlášce budou požadovány příslušné doklady jako občanský průkaz, nájemní smlouva, rodný
list dítěte apod. Na přihlášce nesmí chybět potvrzení od pediatra o pravidelném očkování dítěte a podpis obou zákonných zástupců.
Podávání přihlášek proběhne v naší mateřské škole, budově A,
ve středu 30. 3. a čtvrtek 31. 3. 2016 od 15.00 - 17.00 hodin.
Přijímací řízení bude probíhat v době od 1. 4. do 29. 4. 2016.
Přijetí k předškolnímu vzdělávání je dáno kritérii pro přijetí, sledujte na
www.mskrimice.plzen.eu, nebo www.mszapis.plzen.eu

Nová lavička u školky
Jak si již mnozí občané všimli, tak Městský obvod Plzeň –
Křimice zakoupil a nechal instalovat novou lavičku do Vochovské ulice k mateřské školce.
Přestože současné počasí příliš k posezení neláká, věříme, že
s příchodem teplého jarního počasí zde najde místo
k odpočinku spousta našich především starších spoluobčanů.
Věříme, že tento počin občané ocení, lavička bude hojně využívaná a vydrží dlouho krásná.
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Vandalové v Třešňovce
Bohužel některým občanům zřejmě vadí, že se snažíme mít Křimice uklizené a okolí upravené ke krásným procházkám.
Dokladem je i to, že minimálně jedenkrát týdně musíme nechat uklidit nějakou černou skládku a bohužel nejčastěji se tyto
skládky vyskytují v nově upravené a dosázené „Třešňovce“.
Nechápeme, co to může být za člověka, který nejrůznější komunální odpad, suť nebo i lednici vyhodí vedle cesty mezi
nově osázené ovocné stromky. Vždyť naše městská část má své sběrné místo, kde může veškerý takovýto odpad zdarma
odevzdat. Zřejmě je pro takového člověka potěšením ničit práci jiných, uklidit si u sebe doma a veškerý odpad vyhodit na
nejbližší místo bez ohledu na ostatní obyvatele.
Další ukázkou bezohlednosti občanů jsou i poškozené a olámané nově vysázené ovocné stromky. Komu mohou vadit?
To si snad chce někdo dokazovat, že je silnější než tento mladý stromek? Takové to jednání jen dokazuje ubohost každého
občana a poukazuje na jeho zvrhlé, amorální chování a nesprávnou výchovu.
Díky takovým to spoluobčanům začíná náš městský obvod vážně uvažovat o znepřístupnění těchto míst. Zatím po domluvě s Městskou policií Plzeň a Policií ČR budou zde probíhat namátkové kontroly a instalovány fotopasti. Každý občan,
který bude v těchto místech přistižen při sebemenším přestupku (přestupkem v těchto místech je i jízda vozidlem) bude
exemplárně potrestán maximální sankcí či přímo projednáním u přestupkové komise.
Zároveň prosíme všechny
slušné občany, pokud se stanou svědkem nějakého uvedeného jednání, aby okamžitě volali městskou policii na
linku 156, klidně i anonymně. Pokud se vám podaří přestupce, nebo alespoň registrační značku vozidla zaznamenat fotoaparátem mobilního telefonu velice nám tím
pomůžete k potrestání viníka.
Věříme, že většině obyvatel není lhostejné, v jakém
prostředí žijí a s jejich pomocí se nám podaří takovéto
chování našich spoluobčanů
omezit na minimum.
Děkujeme

Hodnocení soutěže o nejl. zelí

Maškarní rej seniorů

Ve čtvrtek 25.2.2016 od 16,00 hodin v restauraci hotelu
York byly hodnoceny vzorky nakládaného kysaného zelí,
přihlášené do soutěže „O nejlepší nakládané zelí“. V
letošním roce zde bylo přihlášeno 19 vzorků.

Ve čtvrtek 25.2.2016 v odpoledních hodinách uspořádal
Klub seniorů Křimice maškarní rej v salonku hotelu York.
Po třetí hodině odpolední se to zde hemžilo
vtipnými
maskami a sál byl zcela zaplněn.

Starosta obvodu pan Vít Mojžíš zde přivítal přítomné
a seznámil laickou i odbornou porotu s tím, jaké parametry na zelí se mají hodnotit. Za laickou porotu byli převážně zastoupeni zastupitelé křimického obvodu, v odborné
porotě pak křimičtí výrobci a pěstitelé zelí.

Moderátor pan Zdeněk Fleišman přivítal všechny přítomné seniory, hosty v čele se starostou obvodu panem Vítem
Mojžíšem, dále přítomné zastupitele městského obvodu
a hlavně pana Petra Vondráška, muzikanta,
který svou hudbou zpestřil celé odpoledne.

Výsledky hodnocení budou vyhlášeny na společenském plese městského obvodu 26. března
2016.

Senioři si pro své kolegy připravili vtipnou scénku
a v průběhu odpoledne se zde představil i taneční soubor
Hanka, jehož zástupci pravidelně na takovéto akce jsou
zváni.
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Projekt ELEKTROWIN
Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl
Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, který připravil a uvedl do provozu kolektivní systém pro sběr a recyklaci
starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho pilotní fáze začala na sklonku roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už z důvodu jejich náhrady za nejmodernější
typy nebo se například po stěhování již nehodí, i když jsou stále funkční a mohly by potřebným sloužit i dále.
Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opětovném použití“. To ale dlouho zůstávalo jen teorií,
zejména z důvodu nákladů na technické přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby výrobek odpovídal při
předání novému majiteli všem legislativním požadavkům. Do praxe ji začal zavádět právě ELEKTROWIN. Projekt dostal
jméno „Jsem zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových stránkách www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář, přes který si lidé mohou prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení do projektu. Pokud zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout k opětovnému použití a my si pro něj přijedeme rovnou k nim domů“ popisuje nynější etapu vedoucí zákaznického oddělení ELEKTROWIN a.s. Jan Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je možné speciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že je možné je ještě dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři, kteří jsou
viditelně označeni jako místa zpětného odběru a přípravy elektrozařízení k opětovnému použití. Ti na základě stanovených kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit svému původnímu účelu, provedou na nich případné
drobné opravy a garantují, že budou dále bezpečně fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž návrat do života zažil na vlastní kůži. Svou zkušenost
s návratem zpět do života Michal Viewegh komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem zpět, proto projekt smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“ Před časem mu praskla aorta, což přežije jen
jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým organizacím, které se věnují obecně
prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku využil, byl Fond ohrožených dětí.
Pokud tedy máte zájem pomoci dobré věci, tak přijďte zdarma odevzdat svůj vyřazený nebo nepotřebný spotřebič na naše sběrné místo u křimického nádraží v Traťové ulici. Otevřeno je vždy v pondělí a
středu od 14:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 12:00 hod.

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně recyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než
245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné
místo, odkud bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat.
V Křimicích najdete sběrné místo v Traťové ulici u nádraží Plzeň-Křimice. Otevírací dobu a bližší informace naleznete na
www.umo5.plzen.eu
- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“.
Podle novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
- Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz můžete
dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí.
- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských sborů po celé republice.
- Města a obce, které nemají sběrný dvůr musejí podle zákona nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného
odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například
v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a
facebookový profil „Recyklace je legrace“, kde najdete vždy aktuální informace
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Evropský den sousedů

Oslavte Evropský den sousedů po svém
Poslední květnový víkend, kdy se již potřetí koná Evropský den sousedů, můžete využít ke zkrášlení své ulice, pozvat sousedy na grilování, uspořádat kulturní odpoledne
pro lidi z okolí nebo se vydat na komentovanou procházku různých plzeňských čtvrtí.
Akce má za cíl podporu dobrých sousedských vztahů a komunitního života ve městě.
První ročník Evropského dne sousedů proběhl v roce 2014, o rok později byl den
sousedů součástí hlavního programu Evropského hlavního města kultury. Milé přijetí
sousedy i zájem ze strany komunitních center organizátory přesvědčil, že se vydali
správným směrem a že nová tradice má naději přetrvat i do dalších let.
Nově se k sousedským posezením přidružily také dobrovolnické aktivity, díky nimž
se v minulých letech pod hlavičkou Anděl festu podařila spousta malých úprav a oprav
ve veřejném prostoru. Letos máte příležitost stát se dobrovolníkem sami a společně se
svými sousedy si upravit místo ve svém bezprostředním okolí.
V neděli 29. 5. se můžete těšit na několik komentovaných procházek po městských
částech, na nichž se možná dozvíte něco nového o místě, kde roky žijete.
Předběžný program akce:
pátek 27. 5.
sobota 28. 5.
sobota 28. 5.
neděle 29. 5.

dobrovolnický úklid a úprava vybraných míst ve veřejném prostoru
odpoledne :
program pro veřejnost v programových ohniscích
podvečer:
sousedské večeře
10.00 a 14.00 h: komentované procházky po městských částech

Více se dozvíte na www.evropskydensousedu.cz.

Městská policie varuje
Městská policie v Plzni varuje před podomními prodejci. Ti obtěžují občany i přesto, že tento způsob prodeje je ve městě
zakázán.
Poslední případ zaznamenali strážníci podle mluvčí plzeňské městské policie Jany Pužmanové na Lochotíně, kde na
ženy obcházející obytný dům, nabízející bonusy a služby týkající se odběru plynu a elektrické energie, upozornili občané
městskou policii. Hlídka na místě zastihla trojici žen od čtyřiadvaceti do dvaatřiceti let. Tyto ženy teď čeká kvůli podomnímu prodeji v Plzni správní řízení.
Plzeňští strážníci tak žádají všechny občany, pokud budou obtěžováni podomními prodejci, aby okamžitě
věc oznámili na bezplatnou linku 156 Městské policie Plzeň.
K ŘIMICE.IN FO
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Upozornění pro majitele psů
Ti z Vás, kteří procházíte Křimicemi, jste si jistě po roztátí sněhové přikrývky všimli zaneřáděných travnatých ploch
podél chodníků. Ano, zaneřáděny jsou především psími exkrementy. Bohužel i přes opakované výzvy, umístění držáků
na sáčky sloužících ke sběru psích exkrementů je mezi námi mnoho nezodpovědných spoluobčanů, kteří nejsou schopni po svých psích miláčcích uklidit. Tito lidé si zřejmě neuvědomují, že porušují vyhlášku a tím se vystavují trestu. Bohužel si ale ani neuvědomují, že svým hloupým přístupem a sobeckostí znepříjemňují život i svým spoluobčanům.
Vzhledem k tomu, že přes opakovaná upozornění nejen
na tomto webu, ale i ze strany městské policie bude přistoupeno k radikálnějšímu opatření. Každý majitel psa,
který bude přistižen při porušení vyhlášky města Plzně
(volné pobíhání psů, neuklízení psích exkrementů atd.) již
bude řešen výhradně represivně. To znamená udělením
blokové pokuty či předvoláním k přestupkové komisi.
Po dohodě s velením obvodní služebny Městské policie
Plzeň budou ve zvýšené míře probíhat kontrolní akce na
dodržování výše uvedené vyhlášky a to jak v ranní, dopolední, odpolední tak i ve večerní a noční době.
Zároveň žádáme všechny slušné občany, aby pokud přistihnou někoho při porušování vyhlášky, ihned informovali Městskou policii Plzeň na bezplatné lince 156 nebo přímo u nás na ÚMO.

Kontroly pejskařů
Ve čtvrtek 18.2.2016 od 16:00 hodin proběhla v Křimicích akce plzeňských strážníků zaměřená na dodržování
městské vyhlášky majiteli psů. Konkrétně se strážníci zaměřili na volné pobíhání psů, povinnost mít psa řádně přihlášeného a očipovaného a v neposlední řadě na to, zda
majitelé po svých psech řádně uklízí.
Další akce stejného zaměření následovala v pátek
19.2.2016, tentokráte již od 6 hodin ráno. Při obou akcích
byli kontrolovaní majitelé psů upozorňováni na své povinnosti a několik majitelů bylo na místě řešeno, jelikož neměli své psy na vodítku.
Obou akcí se zúčastnil i zástupce křimického úřadu a po
dohodě s vedením služebny Městské policie PlzeňSkvrňany budou obdobné akce nepravidelně pokračovat a
to i o víkendech. Dále bylo dohodnuto, že této problematice se budou ve zvýšené míře v Křimicích věnovat i Asistenti Městské policie Plzeň a také místní okrskový strážník.
Věříme, že díky těmto akcím a represivnímu řešení přestupců omezíme počet nezodpovědných majitelů psích
mazlíčků, kteří nedodržují své povinnosti.
Nadále žádáme všechny slušné občany Křimic, kteří mají informace o majitelích psů nedodržujících vyhlášku města Plzně, aby vše oznámili na náš úřad, případně přímo
okrskovému strážníkovi.
Předem děkujeme za spolupráci.

Zabíjačkové hody
Městský obvod Plzeň 5 - Křimice v sobotu 5.března uspořádal poprvé zabijačkové vepřové hody v areálu zdejší sokolovny. Firma Řezpof předvedla a komentovala porcování a
zpracování dovezeného prasátka. Na místě prodávala hotové produkty jako jsou tlačenky, jaternice, jelita, klobásy,
uzené maso či výbornou prasečí polévku-prdelačku. Velký
zájem byl o výrobu jitrnic a jejich špejlování. Ochutnávka
byla samozřejmostí. Krásné jarní počasí přilákalo stovku
lidí, která si odnášela nejen nevšední zážitek, ale i plné tašky čerstvých vepřových lahůdek. Hudební doprovod zajišťovala nesmrtelná dechová kapela Oty Hellera a celou akci
moderoval křimický spíkr Zdeněk Fleišman.
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Divadelní představení
Hned dvě divadelní představení v jeden den zažil sál křimického sokola v sobotu 23.ledna 2016. I když bylo venku
čerstvě nasněženo, dala děcka přednost před sáňkováním živé pohádce. Představení přilákalo několik desítek
nejmenších diváků a pobavil je příběh „Loupežnická patálie“. Na večer byla připravena osvědčená pikantní francouzská komedie „To jste tu správně“, ale bohužel se na ni dostavilo poměrně mále diváků.
Obě představení sehrál divadelní soubor Jezírko, které
letos oslaví krásných 100 let od založení.

Novoroční turnaj
Novoroční turnaj ve stolním tenisu pořádaný Sokolem
Křimice přinesl rekordní účast sportovců. Letos se sešlo 23
table tenistů a poprvé se hrálo na čtyřech stolech. Otevřený
turnaj registroval hráče od osmi let po nejstaršího hráče,
který nosí již něco přes sedm křížků. Hrálo se ve čtyřech
skupinách systémem každý s každým, kde postoupilo osm
hráčů do finálové skupiny a osm hráčů do skupiny útěchy,
kterou vyhrál Petr Pejsar. Ve finálové skupině se sešli již
opravdový borci, kteří objíždí turnaje po celé republice. Ve
vyřazovacím pavouku v semifinále získal 3.místo Roman
Haluska, který porazil Michala Staníka 2:0. Neskutečné
finále plných zvratů nakonec „ukočíroval“ křimičák Petr
Hofman, porazil Ondřeje Adama 3:2 a tímto obhájil loňský
titul. Medaile, diplomy a věcné ceny předávala jednatelka
Sokola Křimice Lada Šmídlová a putovní pohár obdržel vítěz turnaje z ruky starosty obce Víta Mojžíše.

Vernisáž kroužku Skřítek
V úterý 1. března v 16 hodin na křimickém městském
úřadu byla slavnostně zahájena výstava uměleckého kroužku Skřítek. Zdejší výstavní síň se zaplnila do posledního
místa nejen mladými umělci, ale i jejich rodiči a prarodiči.
Na tuto vernisáž přijali pozvání radní Plzeňského kraje pro kulturu pan Mgr. Šobr a
ředitelka SSUPŠ Zámeček paní Mgr. Šindelářová. Přítomné pozdravil starosta Křimic pan
Mojžíš, popřál dětem mnoho zdaru, předal
drobné dárky a poděkoval vedoucí výtvarného kroužku paní Raunerové za krásně připravenou výstavu. Ta seznámila ostatní s tvorbou i historií tohoto kroužku, který se od nového školního roku přetransformuje na základní uměleckou školu. Na konec vernisáže
převzal starosta od dětí dar – velkoformátový
obraz, který je již vystaven na chodbě úřadu.
Výstava potrvá do konce března v úředních hodinách městského úřadu.

Novoroční pochod 2016
Tradičního křimického Novoročního pochodu se zúčastnilo
31 našich občanů. Jako každý rok se odjíždělo busem č.35 do Radčic.
Tam po tekutém posílení u paní Mlnaříkové se vyrazilo směrem ke
kyjovské kapli, kde se pořídila společná fotka. Dále se pokračovalo
do Malesic a zpět kolem řeky Mže do Křimic. Letošním zpestřením
pochodu byla návštěva výstavy Betlémů v křimickém zámku a ty nejprokřehlejší pozval starosta obce Vít Mojžíš na horký grog do hotelu
York.
Vydařený pochod tradičně pořádá Klub seniorů Křimice.
K ŘIMICE.IN FO
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Pozvánky na kulturní akce
Duben 2016
16.4. 10.00

Běh Křimická osmička
a dětská dvojka

23.4. 14.00

Pietní akt I. A II. Světové
války

30.4. 17.00

Slet čarodějnic, Májka
( Areál u Mže )

Květen 2016
28.5. 9.00
Dětské rybářské
Závody
( Areál U Mže )
28.5. 14.00
Křimický dětský den
( Zámecký park )
28.5. 19.00
Den sousedů
( Zámecký park )

Název tisku: KŘIMICE.INFO
Vydavatel: MO Plzeň5 - Křimice
Periodicita: Čtvrtletník Registrace: MK ČR E 21826 ( Ministerstvo kultury ČR )
Počet výtisků: 750 Tiskne: Plzeňská knihvazba s.r.o.
www.plzenska-knihvazba.cz
Kontakt redakce: krimice.info@seznam.cz Vít Mojžíš, Alena Vítovcová, Václav Seifert

www.umo5.plzen.eu
www.krimice.info
www.krimice-forum.net
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Ohlédnutí za koncem roku 2015
Vánoční strom 2015

Výstava betlémů na zámku

Tradiční rozsvícení stromečku doprovázelo několik novinek. Pod stromečkem se objevil poprvé v Křimicích Betlém,
který připravil pan Moravec z drátů a slámy. Sváteční slovo
k příležitosti první adventní neděle pronesl generální vikář
biskupství plzeňského Mons. Josef Žák. Poté přivítal občany starosta Křimic Vít Mojžíš, poděkoval zastupitelům
a hasičům za přípravu této akce, vysvětlil, proč se zde vysadil živý vánoční stromeček. Následně vyzval Tomáše Hladíka jako dárce stromu, který ho za doprovodu cinkání zvonečků slavnostně rozsvítil.

Betlémáři Plzeňska otevřeli svoji výstavu v sobotu 19.12.
na zámku v Křimicích. Slavnostní program zahájil v 16 hod.
v zámecké kapli starosta obce Vít Mojžíš, který připomněl
výročí narození J. J. Ryby, poděkoval rodině Lobkowiczově
za poskytnutí nádherných prostor a přivítal se s biskupem
plzeňským Mons. Františkem Radkovským, kterého požádal o sváteční řeč.

V průběhu akce přítomní naslouchali koledám v podání
žáků umělecké školy Terezie Brzkové a salesiánské mládeže. Na prodej byl kromě nových keramických zvonečků též
kalendář „Křimice 2016“. Pro zahřátí jsme podávali teplý
čaj, svařák a medovinu. Závěrem se se všemi rozloučil
z terasy Saraceny Zdeněk Fleišman starší, který celou akci
moderoval.

Poté následovala Česká mše vánoční v podání sólistů divadla J.K.Tyla v Plzni. V 17 hod. vystoupilo v rytířském sálu
se svým programem plzeňské komorní trio NoiTre, od 18
hod. na něj navázal koncert Dua Angelorum s atraktivní
harfou. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnilo přes
200 spokojených návštěvníků.
Celkem 75 papírových, dřevěných a keramických betlémů
bylo možno na zámku v Křimicích shlédnout až do
3.1.2016.

Zpívání koled na Horničce
Tradiční setkání křimických občanů na Štědrý den v kapli Panny Marie na Nebevzetí proběhlo za neobvyklého jarního
počasí. To vylákalo mnoho lidí na procházku a několik desítek lidí se ani do kaple nevešlo. A tak jim zbylo více času na popovídání se sousedy u teplého čaje a svařáku, který zde rozdávali zástupci městského úřadu.
Starosta obce Vít Mojžíš se krátce přivítal s občany a poté
se začaly zpívat koledy společně se sólisty divadla
J.K.Tyla v Plzni, Stáňou Topinkovou, Venuší Dvořákovou
a jejich dětským sborem. Na varhany je letos doprovázela
Adéla Forejtová, která si s nimi zazpívala i sólovou píseň.
Sváteční duchovní proslov pronesl katolický kněz páter
Igor Bibko a letos poprvé si zájemci mohli domů odnést
Betlémské světlo.
Po hodině se všichni rozešli k domovům, kde na ně jistě
čekal vánoční stromeček , dárky a bramborový salát se
smaženým kaprem.

