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Vážení křimičtí
spoluobčané,
nacházíme
se
na
sklonku roku a křimičtí
zastupitelé schvalovali
finanční rozpočet pro
rok 2020. Jsem rád, že
byly schváleny veškeré
mé návrhy investičních akcí, které vám jsou
představeny v tomto zpravodaji. V roce
2020 by se měly dokončit mimo jiné
projekty se stavebním povolením na
parkoviště v Žitné ulici, Sportoviště na Dopravní škole nebo na novou tělocvičnu vedle
mateřské školy.
Byla nám nabídnuta spolupráce s firmou
Carry Goods, která se zabývá pořádáním
extrémních běžeckých závodů Predátor Race
po celé Evropě a zároveň výrobou překážek
právě pro tyto závody. Vím, že i někteří
křimičtí sportovci si vyzkoušeli predátorské
závody v Plzni a určitě by přivítali možnost
se na tyto závody připravovat i během roku.
Křimice mají místo, které se přímo nabízí
pro tento sport. A to je pozemek bývalé vlečky firmy Tep, který je zarostlý a zpustlý a
několikrát do roka se ho pokouší okupovat
lidé bez domova. V příštím roce si necháme
zpracovat
studii, ve
které budeme požadovat mimo
běžecké
trasy i trasu
pro bikros.
Také
mám velkou radost
je, že se
konečně
podařilo po
třech letech
vydat obsáhlou kni-

hu o Křimicích s názvem Ves u zámku. Vřele
doporučuji a již nyní si ji můžete zakoupit na
křimickém úřadě. Myslím si, že by to mohl
být velmi vhodný a hodnotný vánoční dárek.
A když už je řeč o Vánocích, přeji vám
všem hlavně předvánoční klid, který je většinou pro nás nad lidské síly. Ale nakonec to
přece k Vánocům odjakživa patří. Ale doporučuji alespoň zpomalit tempo a zastavit se
na chvilku na zámku v sobotu 21. prosince,
kde tradičně zazní Rybova Česká mše vánoční a současně se zahájí výstava Betlémů.
Hned v neděli 22.12. si můžete přijít pro boží slovo na předvánoční mši do zámecké
kaple. Obě akce začínají v 17:00. A na tradičním zpívání koled 24.12. ve 14:00 na Horničce se sejdeme nejen u teplého svařáčku.
Vážení sousedé, přeji Vám krásný zbytek
letošního roku, poklidné svátky Vánoční a
mnoho zdaru v novém roce.

Vít Mojžíš, starosta
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Informace ÚMO Plzeň 5 - Křimice
Změna ve vyhlášce u poplatku ze psů
Od 1. 1. 2020 dochází k následujícím změnám:
- poplatek ze psů platí držitel psa, který je přihlášen nebo
má sídlo na území České republiky (dříve platilo, že držitel psa musí mít trvalý pobyt v místě přihlášení), tzn. že
pes musí být přihlášen tam, kde se zdržuje
- nově platí, že pokud je držitelem psa osoba starší 65 let,
sazba poplatku činí 200,- Kč (dříve tuto částku platili
pouze držitelé, kteří pobírali starobní důchod)
- čipování psů již nebude hradit úřad, částku 600,- si musí
hradit sám držitel
- pokud se při kontrolách zjistí, že pes není načipován,
hrozí pokuta až do výše 20 000,- Kč
Apelujeme na nové obyvatele obce, kteří se nastěhovali do

nových bytů a mají psy, aby tyto ve
vlastním zájmu přihlásili. Zmiňovat, že povinností je uklízet psí exkrementy, by mělo být zbytečné,
bohužel v trávnících je vidět, že
mnoho držitelů psů takto nečiní.
Budou navýšeny ranní a večerní
kontroly městské policie a budou
udělovány pokuty. Toto se děje hlavně v okolí bytových domů.
V nebližší době budou na inkriminovaná místa také nainstalovány fotopasti.

Veřejné osvětlení na Brůdku

Setkání občanů se starostou

Na žádost občanů z Křimické části Brůdek nechal městský obvod Plzeň 5 – Křimice zpracovat projektovou dokumentaci veřejného osvětlení do ulic Evansova, Vejprnická
a Prostřední v celkové délce 717 m. Bude realizováno 22 ks
nových světelných míst s uličními LED svítidly.
V současné době byla podána žádost o vydání územního
rozhodnutí pro umístění stavby. Předpokládaná realizace
bude v druhé polovině roku 2020.

Pravidelné setkání občanů se starostou obce se letos
uskutečnilo ve čtvrtek 31.října v zasedací místnosti křimického úřadu. Starosta Mojžíš se přivítal s občany a se zástupci úřadu, oběma místostarosty, se zastupiteli a zástupci
městské a státní policie.
Společně s panem tajemníkem Plochým představili prezentaci uskutečněných událostí a nastínění připravovaných akcí investičních a společenských. Přítomní hosté se
zapojovali do dialogu a též přispěli k různým podnětům,
které by mohly vylepšit naší obec.
Na samý závěr programu vystoupil s kulturní vložkou
pan Jiří Hlobil. Škoda, že se letošního setkání s vedením
obce zúčastnilo nejméně obyvatel za posledních pět let. Asi
jsou všichni spokojeni nebo se o věci veřejné vůbec nezajímají.

Vít Mojžíš

Anna Hauerová, finanční a poplatkové odd.

Vít Mojžíš

Kolísá vám tlak vody?
Po velmi náročné výměně vodovodního potrubí a tím i zkapacitnění vodovodního řadu mezi Vejprnickou ulicí na Brůdku a Prvomájovou ulicí v Křimicích mělo
dojít k dostatečnému objemu pitné vody pro křimické občany.
Proto platila i dlouholetá stavební uzávěra v oblasti západně od Prvomájové ulice a byly pozastaveny veškeré stavební povolení. Po rekonstrukci se nám opět začínají ozývat lidé z Žitné ulice, že opět kolísá tlak převážně v době večerní. Vyzýváme
vás, kteří máte podobný problém, abyste se přihlásili na ÚMO5 (osobně, mailem,
telefonicky). Problémová místa zmapujeme a podáme reklamaci na Vodárny Plzeň.

Vít Mojžíš
KŘIMICE.INFO
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Události a dění v obciaa
Informace ze zasedání
zastupitelstva MO
dne 27.11.2019
Zastupitelé schválili:
- rozpočet na rok 2020 14.376.000,-

Kč, z toho 3.125.000,- Kč bude použito na investiční akce
- získání dotace z Úřadu práce na

veřejně prospěšné práce: 89.636,- Kč
- získání dotace od Plzeňského kraje

pro křimické hasiče: 30.364,- Kč
- schválení

nových

členů

do

finančního

výboru

-

p. Libora Kubíčka a p. Václava Seiferta za odstupujícího
p. Petra Lejska a pí Alenu Vítovcovou
- schválení vybudování elektrického připojení na Horničce

(u kostela) na kulturní akce

Vít Mojžíš

Rozsvícením vánočního stromu
jsme zahájili advent
Na první adventní neděli se pravidelně slavnostně rozsvěcuje v Křimicích obecní vánoční stromeček. Letos tento
den vyšel na 1. prosince a počasí bylo chladné, ale bez deště
či sněžení. Již po čtvrté hodině odpolední se začali scházet
návštěvníci a v 16:30 zahájili tuto událost žáci z místní základní školy. Zpívali a recitovali básně k blížícím se Vánocům. V 17 hodin se přivítal s přítomnými občany starosta
Mojžíš a předal mikrofon páteru Bibkovi, který pronesl sváteční slovo.
Následně byl krásně nazdobený vánoční strom rozsvícen
panem Alfredem Otáskem, který lidem předtím ještě popřál
klidnou adventní dobu. Poté následovalo pásmo písní od
hudební skupiny ze Salesiánského střediska. Lidé si mohli
zazvonit nově zakoupenými zvonečky, ochutnat svařené
víno, čaj nebo medovinu a nemohly chybět ani skvělé voňavé koláčky od paní Aničky Dobré, které děkujeme za zázemí
a elektřinu z restaurace Saracena. Poděkování patří též členům kulturní komise, zastupitelům a samozřejmě místním
hasičům za vánoční výzdobu stromečku a v ulicích obce.

Vít Mojžíš

Mikulášská nadílka v Křimicích
Na Mikulášskou nadílku do místní sokolovny v poslední
listopadový den přišlo mnoho dětí nejen z Křimic. Ustrašené
děti se brzy osmělily a za chvilku zaplnily taneční parket,
když jim začala diskotéka od DJ Péti.
Čekání na Mikuláše dětem zkracoval moderátor p.
Fleišman tím, že jim vyprávěl právě o tomto svatém muži.
Zanedlouho se v sále zhaslo a byl vidět pod neonovým světlem pouze bílý anděl. Pak to v sále zasyčelo a z dýmu přicházeli čerti a dlouho očekávaný Mikuláš. Postupně si zval děti,
které mu slibovaly, jak budou celý rok hodné a některé
zvládly i básničku. A protože byly letos v Křimicích samé
hodné děti, žádné se pekelníkům do rukou nedostaly a
všechna děcka ráda a zvesela odešla s rodiči zpět ke svým
domovům.
Mikulášskou nadílku dostali i členové křimického Klubu
seniorů, kteří se pravidelně scházejí již léta v salonku hotelu
York. Letos to bylo ve čtvrtek 5. prosince.

Vít Mojžíš
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Události v MŠ, ZŠ a SŠdd
Nový zabezpečovací systém hlídá křimickou mateřskou školu
Během prázdninového provozu nechal zřizovatel školy
instalovat zabezpečení všech vchodů místní školky. Proběhla odborná montáž v celém objektu, každý pavilón má teď
svůj chytrý systém otevírání dveří.
Díky instalovaným kamerám vidí učitelky všechny příchozí, a to pomocí tabletu v každé třídě. Mají tak naprostou
jistotu a přehled o tom, koho do areálu školy vpustí.
Z pozice ředitelky školy chci poděkovat rodičům za součinnost v období spouštění a testování provozu. Na bezpečnost dětí klademe největší důraz a bezpečnostní systém objektu je moderním a spolehlivým řešením, jak maximálně
chránit naše děti. Věříme, že jsme si na novinku všichni
zvykli a bude teď velkým přínosem pro poklidný provoz naší mateřské školy.
Projekt realizovala firma Support s.r.o., dále se podíleli
firmy Zamos kovovýroba Plzeň, Alcatraz Plzeň, kterým patří dík za profesionální a obětavý přístup.

Jiřina Kavalírová, ředitelka školy

Události a dění v obci .
Křimické strašení v novém sklepení
Tradiční křimické strašení se letos odehrálo poprvé na
netradičním místě. V sobotu 2.11. se sešla nejmenší strašidélka v křimické sokolovně, kde od 15 hodin tančila, soutěžila a výborně se bavila. V 17:00 se děti seřadily před sokolovnou a lampionovým průvodem vyrazily na Zámecké náměstí, kde se potkaly s druhým průvodem, který vedl od
mateřské školy. Všichni společně prošli nejužší uličkou Tlumenou ulicí a došli k areálu U Mže, kde ohnivou show předvedla skupina Hell Fire.
Přesně v 18:00 se otevřely brány starých pivovarských
sklepů a stovky dětí i dospělých se šly po malých organizovaných skupinkách dobrovolně bát. Skupinky odvážných
prováděl Fantomas nebo Bílá paní a v několika komnatách
na ně čekaly čarodějky, které vařily malé děti, smrtka, která
ukazovala podzemní hřbitůvek. Za rohem vřískal Hejkal a
tajemný mnich lákal děti na zvonek na kříži. V poslední
místnosti sklepení bylo doslova velké peklo, kde na účastníky už čekalo několik čertů. Děti si mohly zahrát karty nebo
ti nejodvážnější si vylovili ze sudu sladkou odměnu. U východu ze sklepů se pokoušel vodník vyloudit nějakou tu dušičku.
A když už všichni prošli strašidelným sklepením, mohli
využít hezkého podzimního počasí a ochutnat ďábelské po-

KŘIMICE.INFO

chutiny z restaurace V Roští. Poděkování patří nejen zastupitelům a kulturní komisi, kteří tuto akci zorganizovali,
ale i místním sokolům, rybářům, členům kynologického
klubu a hasičům, kteří na této vydařené akci
odvedli velký kus práce.

Vít Mojžíš
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Události a dění v obci .
Vzpomínka na Sametovou revoluci
Před třiceti lety se změnil život nejen chodu naší republiky, ale celému východnímu bloku pod nadvládou SSSR.
Událostmi ze 17.11.1989 došlo k zahájení procesu obnovy
demokracie a svobodnému vyjadřování obyvatel. Nejdůležitějším okamžikem bylo zrušení vlády jedné strany KSČ
a nastolení svobodných voleb.
Toto důležité datum si připomněli i křimičtí občané
v pátek 15.11. shromážděním na Zámeckém náměstí. V manifestačním průvodu nechybělo skandování dobových hesel
a zpěv státní hymny před štíty příslušníků veřejné
bezpečnosti.
Program dále pokračoval v křimické sokolovně, kde starosta obce připomněl nejen rok 1989, ale i události 17.11. v
roce 1939. Krátce shrnul též dění z revoluční a porevoluční
doby v Křimicích. V sále tělocvičny byly vylepeny dobové
plakáty a plakáty revoluce očima studentů Střední umělecké školy Zámeček. Ti zpracovali i krátké ilustrační video,
které se zde promítalo. V průběhu večera vystoupili na podiu první porevoluční křimický starosta pan Fiala a paní
Hladíková, která zavzpomínala na události na Národní třídě, kde byly fyzicky napadeny i obě její děti. O své zážitky

se podělili i účastnici revolučních dnů ředitel SSUPŠ Zámeček pan Šindelář a v emigraci žijící pan Jaroslav Lobkowicz.
Na závěr programu vystoupili žáci místní základní školy,
kteří si připravili recitační a pěvecké pásmo s písněmi typickými právě pro dny Sametové revoluce. Navíc sál vyzdobili dalším symbolem této doby a to klíči, se kterými se cinkalo na náměstích. V retro stylu bylo i občerstvení, když se
podával chléb se sádlem a cibulí a pivo za 2,50 Kč. Každý
účastník obdržel jedinečný upomínkový odznáček.

Mikulášská nadílka v hasičárně

Nerf turnaj a skvělé Vochomůrky

Vít Mojžíš

Dne 7.12.2019 proběhl poslední Nerf turnaj v letošním
8. prosince jsme uspořádali pro naše mladé hasiče a děti
našich členů mikulášskou nadílku. O pekelnou zábavu se roce v Sokolovně v Křimicích za účasti Dopravní a záchranpostarali tři čerti, Mikuláš a anděl. Ale vzhledem k tomu, že né služby s.r.o. Děkujeme tímto panu Romanu Ciprovi za
vytvoření krásných cen a předání balíčků všem účastníkům
máme samé hodné děti, tak pekelníci odešli s prázdnou...
SDH Křimice a tím krásné zakončení s Nerf turnajem v letošním roce. Již
nyní se těšíme na rok příští.
Vochomůrky,z.s.

ČÍSLO

IV

P R O S I N E C

STRÁNKA

2 0 1 9

6

Z naší kroniky - od historie po současnost
A budou Vánoce...
Rozsvícením vánočního stromu začal advent a vánoční
svátky klepou na dveře. Začíná doba pečení vánočního cukroví. Hospodyňkám se honí hlavou, jaké letos užijí recepty,
přece ty tradiční, ale jeden nový se musí vyzkoušet. Nákup
dárků je také náročná záležitost, obchody jsou plné lidí,
hluku a spěchu, což na klidu nepřidá. Také úklid bytu vyžaduje své, tak ať se všechno leskne.
A ještě koupit rybu, nejlépe už zabitou, aby se otec rodiny při zabíjení třeba neklepl do palce. Upéct vánočku nebo
ji koupit? Babička umí dobrou, tak je po starosti. Pak zbývá
ozdobit stromeček pro radost dětem, pro ty malé tajně, těm
jej přece přinese Ježíšek i s dárky. V dnešní konzumní a
uspěchané době je dobré si aspoň občas dopřát chvilku klidu, sednout si a zavzpomínat na Vánoce v letech minulých,
pro starší občany docela dávných.
Pro takovou chvilku klidu a zamyšlení je vhodná třeba
báseň Jaroslava Vrchlického – „Vánoce“.

Krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2020
všem občanům Křimic přejí kronikáři

Marie Fáková a Pavel Novotný

„Hlas zvonů táhne nad závějí, kdes v dálce tiše zaniká,
Dnes všechny struny v srdci znějí, neb radost se jich dotýká.
Zem jak by liliemi vzkvetla, kam sníh pad, tam se zachytil,
Bůh úsměv v tváři, v oknech světla a v nebi hvězdy rozsvítil.
Jak strom jen pohne haluzemi, hned střásá ledné křišťály,
Rampouchy ze střech visí k zemi, jak varhan velké píšťaly.
A staré písně v srdci znějí a s nimi jdou sny jesliček
Kol hlavy mé jak ve závěji hlas tratících se rolniček.
Svět celý tone v blaha moři a mírem dýchá hluboce,
A zvony znějí, světla hoří. Ó Vánoce, ó Vánoce!“

Události a dění v obci .
Další vyslyšené přání občanů

Zkušební linka č. 19

Na setkání starosty s jubilanty bylo vysloveno přání
umístit zábradlí k výpustku na cestě ke křimickému hřbitovu. Neuběhly ani dva měsíce a zelené (jak jinak) zábradlí
bylo osazeno.
Nyní je již cesta ke hřbitovu zase o něco bezpečnější.
Děkujeme za podnět našim seniorům. Nové zábradlí zajistil křimický úřad ve spolupráci se Správou veřejného
statku města Plzně.
Máte-li jakýkoli postřeh či další podnět, který by
nám mohl zpříjemnit život v Křimicích, neváhejte se
na nás obrátit.

Od 2. 12. 2019 je v provozu nová trolejbusová linka 19,
která je vedena v trasách linek 11 a 35 Ústřední hřbitov –
CAN Husova – Radčice – Malesice / Křimice. Spoj bude
odbavovat v úseku Ústřední hřbitov – CAN Husova v pravidelných zastávkách linky 11, v úseku CAN Husova – Malesice nebo Křimice pak v pravidelných zastávkách linky
35. Trolejbusová doprava nám bude sloužit až do odvolání
(předpoklad cca únor 2020) a jejím účelem je zejména
ověření provozu trolejbusů s bateriovým pohonem pro budoucí možné využití na sloučené lince 11+35.
Trolejbusem se můžete svézt pouze v pracovních dnech.
Ve vánočním prázdninovém období od 23. 12. 2019 do 3. 1.
Vít Mojžíš
2020 linka nejede.

Vít Mojžíš
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Sport a volný časss
Fotbalový club Křimice
V polovině roku byl založen nový křimický spolek s názvem Fotbal Club Křimice. Zakladatelé spolku Ondřej Zapoměl, Ondřej Bunda a Karel Sýkora povedou nadále stávající mužstva žáků i mužů Sokola Křimice a dohrají pod tímto názvem i sezonu 2019/2020.
Od další sezony budou již vystupovat pod názvem FC
Křimice. S T.J. Sokolem Křimice podepsali dlouhodobou
nájemní smlouvu a budou nadále využívat sportovní areál
a tělocvičnu včetně zázemí. Navíc si dali předsevzetí, že
kromě sportovní činnosti budou pořádat i různé výchovné
programy jako jsou např. prevence kriminality mládeže.
Tak mnoho štěstí „Kopačky“.

Vít Mojžíš

Památný den sokolstva
– významný den ČR

Z činnosti MO .
Setkání s jubilanty
Ve středu 13. listopadu se uskutečnilo setkání s jubilanty, kteří mají své narozeniny v posledním čtvrtletí tohoto
roku. Na tato setkání jsou zváni senioři z našeho obvodu ve
věku 70, 75, 80 let a výše. Tentokrát se akce zúčastnilo osm
jubilantů, přičemž jedním z nich byl i náš zastupitel pan
Zdeněk Fleišman.
I tentokrát se oslavencům věnovali pan starosta Mojžíš,
místostarostka pí Wagnerová a místostarosta p. Lobkowicz,
předsedkyně kulturní komise pí Mojžíšová a za Klub seniorů pí Hladíková. Po společném přípitku na zdraví oslavenců
byly prezentovány novinky z našeho městského obvodu
včetně televizních reportáží.
Jsme rádi, když na setkávání jubilantů zavítají i nově
přistěhovalí obyvatelé, kteří se často spřátelí s „křimickými
rodáky“ a poté i zavítají na akce Klubu seniorů. Tomuto
klubu děkujeme i za milé dárky, které pravidelně pro oslavence vyrábějí.
Lenka Stulíková

Vzpomínkou na padlé křimické sestry a bratry jsem vyvěsil na budově úřadu vedle křimické vlajky i vlajku České obce sokolské. V mé kanceláři nemohla chybět ani vlajka T.J.
Sokol Křimice.
Vzdáváme poctu všem členům Sokola, kteří položili po
celou dobu jeho existence životy za svobodu a demokracii.
Připomíná se na den 8. října, kdy v roce 1941 byla organizace rozpuštěna, dvanáct tisíc členů uvězněno a přes tisíc dvě
stě členů bylo popraveno. A tak Sokolům Zdar!

Vít Mojžíš

Termín příštího veřejného zasedání zastupitelstva MO Plzeň 5 - Křimice v roce 2020
5.2.2020 od 17.30 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 5 - Křimice
Název tisku: KŘIMICE.INFO

Počet výtisků: 900
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MO Plzeň 5 - Křimice

Periodicita: Čtvrtletník
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Sport a volný čas
Klub seniorů na společné dovolené
Dne 24. 11. 2019 ve 14 hodin přijel pro křimické seniory
autobus, který je odvezl na společnou dovolenou do hotelu
„BRDY“ ve Spáleném Poříčí. Majitel hotelu p. Zeman, který řídil, nás ihned překvapil tím, že první naše zastavení
bylo na trzích v Plzni. A překvapení nás provázelo celý
týdenní pobyt.
Každé ráno po snídani jsme odjížděli na výlety. Po cestě
plné vtipů, seznamování se s okolím a vyprávění zážitků ze
života jsme postupně navštívili Blatnou (pivovar a likérka),
v Příbrami Svatou Horu, Písek (kamenný most a kostel,
kde jsme vystoupali 210 schodů a seznámili se s místním
věžníkem p. Němcem).
Navštívili jsme Lomec, kde Kongregace Šedých sester
III. řádu sv. Františka pečuje o doslouživší kněze. Viděli
jsme vesničku Plástovice s ukázkou selského baroka. Auto-

KŘIMICE.INFO

bus nás zavezl i na meditační území buddhistů včetně dutého žulového pomníku u vsi Těnovice. Dále jsme navštívili
zámek v Nebílovech, Albrechtice s kostelem Petra a Pavla a
kapličky. Zhlédli jsme vyhlídky Mariánskou a Lopatu nad
zámkem Kozel. Také jsme se zúčastnili výstavy Jiřího Wintra-Neprakty ve Spáleném Poříčí včetně „šťastné vyhlídky“.
Seznámili jsme se také s výrobou vitráží. Ve čtvrtek nás
čekalo překvapení v podobě výjezdu do Starého Rožmitálu,
kde nás v kostele J. J. Ryby paní učitelka seznámila s jeho životem a dílem a stařičký varhaník zahrál na varhany
tři ukázky z Rybovy mše. Také nám ukázal vlastní varhany
a jejich díly. V sobotu po snídani jsme se po zápisu do hotelové kroniky rozloučili a tak ukončili naši týdenní dovolenou. Unaveni, ale plni dojmů a spokojeni.

Za křimický klub seniorů Zdeněk Fleišman
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Pozvánky na kulturní, sportovní a společenské akce

Placená inzerce

V prvním čtvrtletí roku 2020 pro vás připravila kulturní komise a křimické spolky tyto akce:

18.01. 20:00

Maškarní ples pro dospělé
(sokolovna)

08.02. 20:00

Ples zahrádkářů
(sokolovna)

24.01. 20:00

Ples fotbalistů (sokolovna)

22.02. 10:00

Křimická zabijačka
(sokolovna)

25.01. 17:00

Soutěž o nejlépe naložené
zelí „Zelmistr 2020“
(restaurace Saracena)

22.02. 15:00

Klub seniorů Vás zve na

NOVOROČNÍ POCHOD
1.1.2020 ve 13:46
odjedeme z konečné v Křimicích
busem č. 35 do Radčic.

Odsud se společně vydáme
tradiční trasou přes Kyjovský les
do Malesic a dále
podél řeky Mže zpět do Křimic.

Těšíme se na Vaši účast.
KŘIMICE.INFO

BŘEZEN

ÚNOR

LEDEN

Dětský maškarní bál
(sokolovna)

23.03. 19:00

Zdeněk Izer – zábavný
pořad „Na plný coole!“
(sokolovna)

28.03. 20:00

Ples MO Křimice
(sokolovna)

