Vážení spoluobčané,
tento rok poprvé mám možnost přivítat Vás na stránkách našeho Přimdského
zpravodaje.
Od posledního vydání zpravodaje uběhlo zhruba půl roku. Konečně přešla dlouhá
a na sníh bohatá zima, která nás všechny stála mnoho úsilí. Nyní konečně prožíváme
dny plné sluníčka a to znamená i zvýšené úsilí při jarním úklidu. V těchto jarních
dnech zahajujeme jarní úklid. Žádám Vás, abyste byli našim pracovníkům nápomocni a zbytečně nekazili to, co oni uklidí.
Abychom se nevěnovali jenom práci, tak i v letošním roce proběhne několik
kulturních a vzdělávacích akcí:
17. 6. 2017 - „Přimdský den“ spojený s „Jízdou Saši Kolowrata“ (náměstí)
23. 6. 2017 - je plánována přednáška psychologa doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvana
Bahbouha, Ph.D., (sál Rekreačního střediska v Přimdě)
19. 10. 2017 - tradiční „Setkání dříve narozených občanů“, k tanci a poslechu
bude hrát myslivecká kapela „Atlas“ (sál Rekreačního střediska
v Přimdě).
Máme před sebou svátky jara - Velikonoce.
Dovolte mi, abych Vám všem popřála jejich krásné prožití, odpočinek a zejména
našim dětem bohatou pomlázku. Já osobně si přeji, ať se nám v letošním roce daří jak
v životě osobním, tak i pracovním, abychom se k sobě chovali slušně a vzájemně se
respektovali, a aby se nám v našem regionu dobře žilo a nejen bydlelo.
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Marie Šperková
starostka

PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2017
Největší investicí v letošním a příštím roce bude akce pod názvem „Stavební úpravy
objektu hasičské zbrojnice“, na kterou se podařilo získat dotaci. Město musí akci předfinancovat - v letošním rozpočtu je počítáno s částkou 6.000.000 Kč, v současné době
se připravuje výběrové řízení na stavební práce.
Druhou větší akcí, která bude zahájena v letošním roce a realizována v roce 2017
a 2018, je akce pod názvem „Víceúčelový objekt - stavební úpravy - 1. etapa - Technické služby údržby městského úřadu“. V současné době se připravuje výběrové řízení
na stavební práce, v letošním rozpočtu je počítáno s částkou 2.900.000,- Kč (jedná se
o první etapu opravy budovy bývalé základní školy u hřbitova, bývalé kasino), využití
a oprava této budovy je rozdělena na tři části (do tří etap):
- výstavba dílen a garáží pro technické služby,
- výstavba malometrážních bytů,
- rekonstrukce a zprovoznění společenského sálu.
Třetí větší akcí, která bude zahájena v letošním roce a realizace stavby bude v roce 2017
a 2018 pod názvem „Oprava budovy vedle MěÚ Přimda č. p. 110“. V současné době se
připravuje výběrové řízení na stavební práce, v letošním rozpočtu je počítáno s částkou
2.800.000 Kč (jedná se o budovu včetně tří garáží vedle úřadu, která dříve patřila Lesní
společnosti Přimda), v první etapě bude zrekonstruována zasedací místnost v prvním
patře budovy (bývalý „Rudý koutek“).
Do konce června 2017 budou dokončeny dvě akce, které byly zahájeny v loňském roce,
vodovod v obci Kundratice a Malé Dvorce - chybí dodělat vodovodní přípojky.
V letošním roce bude zahájeno odbahnění rybníka a oprava hráze v obci Malé Dvorce,
investorem akce je Státní pozemkový úřad Tachov.
V základní škole dojde k výměně oken v malé tělocvičně, nákupu klimatizační jednotky
do učebny informatiky.
V současné době spolupracujeme s VaK Karlovy Vary na rozšíření kanalizační sítě
v obci Přimda (jedná se o konec ulice Borské směrem z Přimdy na Rozvadov, konec
ulice Borské z Přimdy na Velké Dvorce a ulici Novoveskou).
V současné době se zpracovává projektová dokumentace na opravu místní komunikace
cesty v obci Velké Dvorce a obci Újezd a projektová dokumentace na rekonstrukci sociálního zařízení v kabinách u kluziště.

2

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Sbor pro občanské záležitosti připravuje vítání občánků na středu 24. 5. 2017.
Rodiče a jejich děti pozveme písemnou pozvánkou.

Foto z podzimního vítání občánků

ZAJÍMAVOSTI Z MATRIKY
K 1. 1. 2017 má Přimda i se všemi spádovými obcemi
1573 obyvatel včetně cizinců.
V roce 2016:
- se přistěhovalo 63 osob a odstěhovalo se 74 osob
- se narodilo 13 dětí
- zemřelo 7 spoluobčanů
- uzavřelo manželství 9 párů.

PŘIHLAŠTE SE V NAŠICH OBCÍCH K TRVALÉMU POBYTU, POMŮŽETE
TÍM ROZPOČTU MĚSTA.
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MÍSTNÍ POPLATKY
Poplatek za svoz komunálního odpadu:

Sazba: 500,- Kč na osobu a rok
Splatnost: 1. splátka do 28.2.2017, 2. splátka do 31.7.2017
Poplatek platí:
- fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
- fyzická osoba - cizinec, který pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíce
nebo cizinec, kterému byl dle zákona povolen trvalý nebo přechodný pobyt na území
ČR na dobu delší než 90 dnů
- fyzická osoba, která má v obci stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná osoba

Svoz komunálního odpadu v roce 2017
Svoz komunálního odpadu v roce 2017 je prováděn takto:
Sudý týden ve čtvrtek - Přimda, Rájov, Třískolupy, Malé Dvorce,
Kundratice
Sudý týden v pátek
- Velké Dvorce, Mlýnec, Újezd pod Přimdou
Lichý týden ve čtvrtek - Málkov
KONTEJNERY NA BIOODPAD BUDOU V OBCÍCH UMÍSTĚNY
KAŽDOROČNĚ OD 1. 4. DO 31. 10.

Poplatek ze psů:
V rodinném domě:
		

za 1. psa 		
za 2. a dalšího psa

100,- Kč
150,- Kč

V bytovém domě:
		

za 1. psa			
za 2. a dalšího psa

200,- Kč
300,- Kč

Splatnost: do 30. 4. 2017
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří 3 měsíců.

Mobilní sběr

objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního
odpadu a zařízení zpětného odběru
je na podzim naplánován na
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sobotu 14. 10. 2017.

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Ve středu 31.

5. 2017 proběhne ve všech obcích očkování psů proti vzteklině.

OČKOVÁNÍ JE PODLE ZÁKONA POVINNÉ PRO PSY STARŠÍ 6 MĚSÍCŮ.

Rozpis dle obcí, místa a času:
Přimda - u kašny:			
Újezd - u zastávky:		
Mlýnec - u kapličky:		
Velké Dvorce - u obchodu:		
Velké Dvorce - u statku:		
Kundratice - náves:		
Malé Dvorce - náves:		
Třískolupy - náves:		
Rájov - náves:			

16.00 - 16.40 hod.
16.45 - 17.00 hod.
17.00 - 17.10 hod.
17.15 - 17.30 hod.
17.35 - 17.45 hod.
17.50 - 18.10 hod.
18.15 - 18.25 hod.
18.30 - 18.55 hod.
19.00 - 19.10 hod.

Cena očkování: 100,- Kč, očkovací průkaz s sebou.

LESY MĚSTA PŘIMDY - zpráva za rok 2016
Lesy města Přimda se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tachov, v katastrálních územích Přimda, Málkov u Přimdy, Rájov u Třískolup, Třískolupy
pod Přimdou, Mlýnec pod Přimdou, Újezd pod Přimdou, Kundratice u Přimdy, Malé
Dvorce a Velké Dvorce. Celková plocha pozemků k plnění funkce lesa s názvem Lesy
města Přimda činí 840,80 ha.
Má-li les plnit své nezastupitelné místo v krajině jako hlavní nositel ekologické
stability, musí mít sám vysokou ekologickou stabilitu. Nejstabilnější jsou přírodní či
přírodě blízká společenstva s výrazným zastoupením dřevin přirozené dřevinné skladby. Hospodářská opatření by měla být zaměřena především na ochranu před devastací
a na maximální snahu o vytvoření přírodě blízkých porostů. Důležité je zachování lesa
jako trvale obnovitelného přírodního zdroje ve prospěch příštích generací. Při obnově
porostů využít „jemnějších“ obnovních postupů (clonné seče, jednotlivé výběry) a nenarušit tak jejich stabilitu a vhodným hospodářským opatřením podporovat v co největším rozsahu přirozenou obnovu.
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Do nového roku 2016 jsme vstupovali s velkými obavami, neboť extrémně horké
a suché léto předchozího roku mělo velice nepříznivé dopady na zdravotní stav lesů, což
se odrazilo ve zvýšeném výskytu podkorního hmyzu. Slabé a nepravidelné srážky navíc
probouzí k aktivitě škodlivé činitele jako například houbu václavku. Za normálních
podmínek způsobí hnilobu dřeva, u stromů oslabených suchem se však rozvíjí mezi
lýkem a dřevem a zdecimovaný strom většinou napadnou ještě kůrovci.
Výroba u Přimdských lesů za rok 2016
Těžební činnost: výchova v předmýtních porostech
- těžba do 40 let skutečného věku			
- těžba nad 40 let skutečného věku			
- těžba kalamitní v předmýtních porostech		
- těžba kalamitní v mýtních porostech		
- těžba obnovní					

7,98 ha		
9,48 ha		
0,70 ha		
1,20 ha		
2,00 ha		

350 m3
563 m3
782 m3
2451 m3
988 m3

těžba celkem							

5134 m3

Dodávky dřeva byly provedeny na odběrném místě, dřevo bylo prodáno 9 odběratelům.
Tržby za prodané sortimenty činí 6.364.726,- Kč.
Pěstební činnost: zalesňování
- umělá obnova			
- přirozená obnova		

2.59 ha
0,33 ha

celkem				

2,92 ha

Ochrana kultur			
Výsek nežádoucích dřevin		
Prořezávka			
Snášení klestu			

35,68 ha
2,31 ha
11,17 ha
3,90 ha

Za Přimdské lesy, s. r. o.
Pavel Kunc, lesní hospodář
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„PŘIMDSKÝ DEN“ a „JÍZDA SAŠI KOLOWRATA“
V sobotu 17. června 2017 si udělejte volný den a přijďte se pobavit od brzkého
rána až do sobotní noci na náměstí v Přimdě.
Tento den se koná tradiční Jízda Saši Kolowrata spojená s Přimdským dnem.

Během celého dne bude hrát na náměstí živá hudba,
pro děti jsou připravené atrakce - všechny atrakce jsou zdarma.
Občerstvení zajištěno.

POZVÁNKA DO HISTORIE PŘIMDY

Vážení spoluobčané,

17. června 2017 pořádá město Přimda Přimdský den. Vedle celodenního
programu je pro Vás v tento den od 12.00 hodin připraven komentovaný výlet
do středověku Přimdy.
Sraz zájemců o výklad středověkého hrdelního a útrpného práva je ve 12.00 hodin
v Muzeu Přimdy. Odtud půjdeme po historické cestě na stínadla a popraviště, s občasnou
zastávkou a komentářem skutečností, které se
zde udály v průběhu několika století.
Délka výletu je do 2 km, trasa vede
po zpevněné cestě a po 1,5 hodině jsme zpět
na náměstí Přimdy.
Josef Rídl, průvodce
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KERAMICKÝ KROUŽEK
Zveme Vás k prohlídce keramických výrobků, které vytvořily členky keramického
kroužku. Nejen zobrazená tvorba, ale i vlastní fantazii můžete vyzkoušet při návštěvě
naší dílny.
Děti tvoří vždy v úterý, dospělí se scházejí ve čtvrtek odpoledne.
Rádi Vás uvítáme v dílně Základní školy v Přimdě!
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Zpracovala: Věra Frančáková

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘIMDĚ
První pololetí školního roku 2016/2017 je za námi, tak se pojďme podívat, co
nového se v mateřské škole událo:
od začátku školního roku nám v MŠ funguje elektronické zabezpečení budovy,
rodiče mají každý svůj čip, kterým se dostanou do budovy v určenou dobu, musím
všechny moc pochválit, protože celý systém funguje nad očekávání spolehlivě,
školní rok jsme zahájili v novém složení pedagogů i provozních zaměstnanců, ti
už se nám několikrát vyměnili, ale neklesáme na mysli a bojujeme dál, měníme
a sháníme spolehlivé lidi, v současné době sháníme školního asistenta, neboť současná asistentka odchází na mateřskou dovolenou,
MŠ podala žádost o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“ na projekt Zvýšení kvality
výuky, MŠ byla úspěšná a získá zhruba 300.000,- Kč,
nové děti i dvouleté, kterých máme celkem sedm, se již velmi pěkně zařadily,
zapojují se do her i řízených činností, jen apelujeme na rodiče - naučte své děti
hygienickým pravidlům včas, odvykání plen současně s nástupem do MŠ není
pro děti lehké a navíc nepřidává ani psychické stránce dítěte,
na podzim jsme si neodpustili brannou vycházku s opékáním vuřtů na školní zahradě, což děti obzvláště milují, při této aktivitě jsme vymysleli další naučnou
akci a to sběr brambor přímo na poli, rodiče Matýska Chavíka z Újezda pod Přimdou připravili ochotně brázdu brambor, děti si přichystaly gumovky, motyky
i kyblíky, ale počasí nás zradilo a tuto akci jsme s lítostí museli oželet, každopádně velmi děkujeme za vstřícnost a ochotu manželům Chavíkovým a věříme,
že příští rok akce vyjde (mimochodem - brambory za nás vykopal sám pan Chavík
a daroval celý pytel dětem do školky),
do MŠ opět zavítala paní Jelínková se svým představením, v říjnu děti zhlédly „ Myší
pohádku“, v prosinci pohádku „Kouzelná hvězdička“ a nyní to bude „Ovčí pohádka“,
každá pohádka je autorská, originální, a vždy nás všechny okouzlí svými loutkami
a maňásky, které si děti po pohádce prohlédnou i osahají,
vánoční čas jsme v MŠ prožívali tradičně, navštívil nás Mikuláš, čert i anděl
v podání dětí z 9. třídy se svojí paní učitelkou Jitkou Petrusovou, za jejich profi
vystoupení náleží všem aktérům veliké poděkování,
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vánoční besídku měly děti v první třídě s nádechem Hasičská a ve druhé třídě to
byly Andělé, rodiče s dětmi aktivně i pracovali a vyrobili si vánoční dekoraci,
dílny s rodiči jsou již tradiční částí našich setkávání, před Velikonocemi budeme rodiče i děti seznamovat s novou technikou výzdoby kraslic a to voskovými
šňůrami, nebude chybět ani práce s proutky a proutím,
úzká spolupráce s MŠ trvá již mnoho let a v letošním roce jsme byli našimi kamarády pozváni do MŠ Rozvadov na estrádní vystoupení s Inkou Rybářovou, děti
si společně zatančily, zaskotačily, zasoutěžily i se něco přiučily, z tohoto milého
setkání si děti přivezly spoustu zážitků, dojmů i dárků, poděkování patří p. ředitelce Lence Filové a jejím kolegyním za organizaci celé této akce,
návštěva dětí v první třídě v ZŠ, byla letos o něco později a to především kvůli
změnám termínů zápisu do prvních tříd, zápis do první třídy ZŠ bude 7. 4. 2017,
našich 17 předškoláků se už do školy velmi těší, v první třídě si vyzkoušeli práci
s interaktivní tabulí, zkoušeli si počítat i jaké to je sedět v klidu, soustředit se po
celou vyučovací hodinu, ukázkovou hodinu pro nás připravila zkušená paní učitelka Magda Kálalová, za což si zaslouží nejen velké poděkování, ale i náš obdiv,
další obrovskou změnou je zápis do mateřské školy – v letošním roce poprvé musí
všechny předškolní děti (narozené od 1.9.2011 – 31.8.2012) k zápisu do MŠ –
poslední rok v MŠ před nástupem do ZŠ je povinný, bližší informace si můžete
přečíst na našich webových stránkách nebo přímo u ředitelky MŠ,
konec školního roku je za tři měsíce a to se v MŠ uskutečňuje řada zajímavých
výletů, společných soutěží, zápolení i tvoření, čeká nás oblíbený projekt Jarní
čarování, budeme vítat nejmenší občánky města, ukončení celoročního plavání
a v neposlední řadě se budeme muset před prázdninami rozloučit s našimi předškoláky, zkrátka ve školce se stále něco děje,….. bližší informace zjistíte na našich webových stránkách,
na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům školy za jejich obětavou
práci, do zbývajících měsíců jim přeji hodně pevných nervů, pracovního elánu
a optimismu.
Poděkování patří také našim sponzorům a přátelům školy, kteří se snaží naši školu
různě podporovat:
p. Diart, p. Langmajer, fi. Svil, manželé Chavíkovi, manželé Pelikánovi, p. Liška,
p. Končická, p.Vorlíček, p. Šebesta.
Alena Růžičková, ředitelka MŠ
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Myší pohádka

Ve čtvrtek 11. května 2017 se koná od 16:00 hod.
v Mateřské škole Přimda

Zápis dětí do Mateřské
školy v Přimdě

Program:
1. seznámení s prostředím a provozem MŠ
2. volné hry dětí, informace pro rodiče
3. vlastní zápis dětí na školní rok 2017/2018

K zápisu vzít
rodný list dítěte.

Zápis dětí narozených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a dříve je povinný.

Od 1. 9. 2017 je poslední rok před nástupem dítěte do základní školy v mateřské škole povinný.
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Tento článek bohužel opět musím zahájit velmi smutnou zprávou. Dne 8. března
2017 nás navždy opustila naše drahá kolegyně, paní Růžena Hallová. Ve školní družině
se spoustu let věnovala dětem. Odešla tam, odkud již není návratu, ale v našich srdcích
zůstane navždy. Čest její památce!
Svítící sluníčko na modré obloze nám hlásí, že se konec školního roku nezadržitelně
blíží. Nás ovšem ještě čeká spousta práce, řada soutěží a akcí.
Na konci ledna jsme měli možnost zhodnotit práci žáků za 1. pololetí školního roku
2016/2017. Ne vždy jsme byli spokojeni. Při hodnocení nejen prospěchu, ale také chování shledáváme řadu míst, která musíme napravit.
V prospěchu jsme i přes opakované upozorňování museli hodnotit známkou nedostatečnou, a to hned 14x. Pět cizinců, kteří k nám letos nastoupili do školy, nebylo
z hlavních předmětů klasifikováno. Radost nám dělají žáci, kteří mají na vysvědčení
samé jednotky - bylo jich celkem 52. Radost máme i z těch, kteří mají na vysvědčení
nějakou dvojku a v celkovém hodnocení mají napsáno: prospěl s vyznamenáním - bylo
jich 53.
Někteří žáci mají hodně zameškaných hodin. Zde jsme museli svolat výchovné komise a danou situaci řešit i s pomocí OSPOD Tachov. Bohužel se nám objevil žák, který
vykazuje neomluvené hodiny - situaci jsme museli postoupit k projednání přestupkové
komisi v Tachově.
Špatná příprava na vyučování, nepořádnost, zapomínání, nekázeň, ublížení spolužákovi - to byly nejčastější problémy v chování žáků. Za celé 1. pololetí museli vyučující
uložit 28 napomenutí třídního učitele, 15 důtek třídního učitele, ale také 5 důtek ředitelky školy a jednu sníženou známku z chování.
Pochvaly nám dělají větší radost. Učitelé udělili 105 pochval třídního učitele a 15
pochval ředitelky školy.
Problémy ve školní neúspěšnosti se nyní budeme snažit odstranit také díky projektu
nazvanému „Vše pro děti“. Finanční prostředky získané v tomto projektu využijeme
mimo jiné na financování doučování, které je zaměřeno na děti ohrožené školním neúspěchem.Tento projekt není jediný, jejž škola realizuje. Plzeňský kraj vypsal několik
dotačních programů, jež jsme využili pro podání projektové žádosti s názvem Přátelství bez hranic – Priateľstvo bez hraníc, bude-li tato žádost úspěšná, získáme finance
na zahraniční spolupráci se školou na Slovensku. Druhá projektová žádost s názvem
Ve zdravém těle zdravý duch je zaměřena na financování sportu a sportovních soutěží.
V loňském roce jsme byli úspěšní v podání obou těchto projektových žádostí a doufáme,
že i letos získáme nějakou dotaci, která nám usnadní financování mimoškolních akcí.
Přihlásili jsme se také do projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, který vyhlásil
Tesco Stores ČR. O úspěšnosti projektu budou rozhodovat občané. Tento projekt by
nám umožnil získat finance na zakoupení stavebnic lego do školní družiny.
V únoru jsme podali projektovou žádost do programu IROP, jejímž cílem je modernizace tří učeben (přírodopisu, fyziky – chemie a jazykové učebny) a bezbariérovost školy.
S partnerskými školami v zahraničí připravujeme dvě žádosti do programu Erasmus+: KA2 – Strategická partnerství pouze mezi školami. První (ve spolupráci s Dánskem, Slovenskem, Chorvatskem a Tureckem) je zaměřena na kulturu zapojených zemí,
druhá (partnerství České republiky, Slovenska a Polska) na přírodu a ekologii. Výsledky bychom měli znát koncem školního roku.
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V letošním roce bude ukončen velký projekt nazvaný Culture and History without
Borders: Success in Diversity, Diversity in Success (zkráceně: Kultura a historie bez
hranic), který realizujeme v rámci programu Erasmus+: KA2 – Strategická partnerství
pouze mezi školami. V rámci tohoto projektu pracovaly děti po dva roky v historicko-kulturních dílnách, zúčastnily se řady exkursí a vycestovaly do Itálie, Polska a na Slovensko. Cesta do Turecka byla kvůli současné situaci v této zemi zrušena. My budeme
mít možnost naše kamarády ze zahraničí přivítat dvakrát na Přimdě. První setkání se
uskuteční od 24. 4. do 28. 4. 2017 a druhé od 29. 5. do 2. 6. 2017. Všichni se na setkání
těšíme. Vždyť děti mezi žáky z partnerských škol mají spoustu kamarádů, s kterými se
setkaly osobně a již se nemohou dočkat, až se s nimi opět uvidí. Čeká nás dost těžký
úkol - ostatní školy jsou větší počtem dětí, nacházejí se ve větších městech, ale my se
budeme snažit neudělat naší škole a našemu městu ostudu.

Archeologie hrou
I nadále se škola a její žáci zapojují do eTwinningových projektů. Tři projekty
uskutečněné v loňském školním roce byly oceněny Národními a Evropskými certifikáty
kvality. Uvidíme, zda letošní práce na projektech bude také úspěšná jako roky předešlé
a zda projekty získají nějaké ocenění.
Velkou radost nám v posledních dnech udělala Natálie Kováčiková z 9. třídy.
V okresním kole olympiády z dějepisu obsadila 1. místo a reprezentovala naši školu
a celý okres v krajském kole této soutěže. Přípravu na krajské kolo nepodcenila, což
dokazuje fakt, že zde v konkurenci dalších 32 účastníků obsadila nádherné 3. místo.
Natálce všichni gratulujeme a přejeme jí, aby v Praze při výběru žáků do celostátního
kola vybrali i ji. Zároveň jí také děkujeme za vzornou reprezentaci nejen naší školy, ale
celého města.
Letos se konal lyžařský výcvik pro žáky 7. a 8. třídy. Poděkování patří panu
Ing. Petru Budkovi, pod jehož vedením se výcvik konal, a také patří panu Josefu
Langmajerovi, který poskytl naší škole zázemí a umožnil nám uskutečnit přebor školy
v lyžování, jehož se zúčastnilo 37 žáků od 1. do 9. třídy.
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Žáci 3. a 4. třídy navštěvují plavecký výcvik, kde pod vedením pana Mgr. Karla
Hally zvládají základy plavání a stávají se z nich šikovní plavci. Panu Karlu Hallovi
děkuji za vzorné vedení tohoto výcviku.

V dalších dnech a měsících nás čekají triatlon a duatlon, přebor školy v plavání a řada
soutěží pořádaných AŠSK Tachov. A samozřejmě připravujeme také Školní akademii.
Na závěr děkuji všem zaměstnancům za dobře odvedenou práci, děkuji všem sponzorům, kteří přispívají na naše pravidelné akce, a také děkuji dětem za vzornou reprezentaci školy.
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Mgr. Marcela Husáková
ředitelka školy

ČTENÍ POMÁHÁ
Děti budou potřebovat chytrou hlavu stejně jako
dobré srdce, k obojímu jim „Čtení pomáhá“.
Pro žáky ZŠ a SŠ je určen projekt, kdy čtením mohou
pomoci nejen sobě, ale i druhým.
Žák se může zdarma zaregistrovat na webu
ww.ctenipomaha.cz. Vybere si z doporučeného seznamu
knížek ve své kategorii, který je na stránkách uveden. Knížku
si opatří, přečte a za vyplnění čtyř kontrolních otázek získá kredit 50 korun. Ten pak
může darovat na konkrétní charitu, kterou si na stránkách projektu vybere.
Každá kategorie - I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a SŠ má v nabídce něco kolem 100 titulů knížek, které vybírala odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem. V nabídce charit
je také vždy 6 až 8 konkrétních jedinců, či skupin, které touto formou žádají o potřebné
věci. Žádající lidé jsou pečlivě vybíráni a prověřováni. Když jim děti cílovou částku
„vyčtou“, donátor projektu ji promění v reálné peníze, které pomáhají.
S knihovnicemi městské knihovny na Přimdě, školní knihovny na Přimdě a knihovny
v Boru, jsme konkrétní knížky viditelně označily. Knížky pro jednotlivé kategorie čtenářů jsou barevně odlišeny. Výběr knížek, který je k mání v daných knihovnách, je tak
pro děti rychlejší a dostupnější.
Zapojení se do projektu má ještě tu výhodu, že si po přečtení mohou děti vytisknout
stránku do čtenářského deníku a použít ve škole. Také vidí celkový počet knížek, které
už přečetly. Pokud se jim napoprvé kontrolní otázky nepodaří vyplnit, mají šanci to
za týden zkusit znovu. Děti mohou číst knížky i o kategorii výš, obráceně nikoli.
Navíc zde na Přimdě za přečtené knížky získávají děti body do školního bodování,
které celý rok sbírají a mohou za ně dostat odměnu. Přijďte si vybrat a pomůžete dobré
věci.
Děkuji všem
knihovnicím,
které se na realizaci
podílely
i ve svém volném
čase a bez nároku
na odměnu.
Lída Prchalová,
Přimda
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ROZPIS UTKÁNÍ TJ TATRAN PŘIMDA - JARO 2017
kolo
16.
12.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

den
NE
PÁ
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO

datum		
9.4.		
14.4.		
16.4.		
23.4.		
29.4.		
7.5.		
13.5.		
21.5.		
27.5.		
4.6.		
10.6		
17.6.		

čas		
14.30		
17.00		
17.00		
14.30		
17.00		
14.30		
17.00		
14.30		
17.00		
14.30		
17.00		
17.00		

utkání
Přimda - Lom
Přimda - Studánka
Kostelec - Přimda
Přimda - Stříbro B
Bezdružice - Přimda
Přimda - K. Lázně
Kšice - Přimda
Přimda - Halže
Damnov - Přimda
Přimda - Sedliště
Studánka - Přimda
Přimda - Záchlumí

BĚH KE ZŘÍCENINĚ

Tradiční běh ke zřícenině hradu Přimda se koná

v sobotu 20. 5. 2017.

Start je na náměstí v Přimdě.
Přijďte si zasportovat nebo svým fanděním podpořit závodníky!

Běh ke zřícenině - vyhlášení výsledků v žákovské kategorii
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BURZA OBLEČENÍ PRO DĚTI
V sobotu 22. 4. 2017 se uskuteční od 14 do 16 hod. tradiční Burza oblečení pro děti.
Místem konání je společenský sál kina Mže v Tachově.
Jde o nevýdělečnou akci s charitativním přesahem, která se koná s půlročními intervaly již devátým rokem.
Burza je určena hlavně rodinám, které mohou pořídit za příznivé ceny věci na děti
i dospělé. V nabízeném sortimentu je dětské oblečení (vel. 56 - 176), sportovní potřeby,
obuv, kola, kočárky, autosedačky atp.
K pronajmutí je 74 prodejních stolů především těm, kteří mohou nabídnout k prodeji věci po svých dětech, nikoli prodejcům. Stůl 120 x 80 cm pronajímáme za 50 Kč,
z čehož je hrazen nájem a výdaje spojené s provozem burzy.
Zájemci o prodej se musí hlásit předem, nejdříve však 8. 4. 2017, písemně
na adrese: burzatachov@email.cz
Provoz dětského koutku, kde si mohou během akce děti pohrát, zajišťuje MK Krteček.
Vstup zdarma.
Více na: http://umctachov.cz/burza/
Na místě bude tradičně možnost zanechání věcí na charitu - dětské oblečení bude
využito pro potřeby klientů Dětského domova v Tachově.
Darované oblečení na dospělé si převezme Azylový dům Naděje pro matky s dětmi
v Plzni. Darované věci jsou po burze tříděny a doručeny potřebným. Již pomohly
na těchto místech:
Azylový dům pro ženy Naděje Plzeň
Azylový dům pro matky s dětmi v tísni Domažlice
Centrum podpory rodiny Tachov
Dětské a porodnické oddělení nemocnice Domažlice
Dětský domov Tachov
Royal Rangers
Na podiu bude možnost nákupu z benefičního prodeje oblečení na dospělé - Hospicový
bazárek - výtěžek z něj bude použit na provoz mobilního Hospice pro Tachovsko.
Přijďte si vybrat a pomoci dobré věci.
L. Prchalová
organizátorka Burzy oblečení pro děti
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SPOLEK PŘÁTEL V ÚJEZDĚ
V Újezdě to stále žije a to hlavně díky ochotě občanů, kteří vymýšlejí a uskutečňují
tyto akce. Nemohu nezmínit (ostatní prominou) Michala Bureše st., jemuž moc děkujeme za jeho aktivitu v pořádání akcí pro děti! A teď něco málo z našich akcí.
Dne 28. října se uskutečnil Halloweenský průvod, tzv. stezka odvahy. Děti chodily
po dvojicích lesní cestou a k údivu všech se skoro nebály. Dospělí připravili osvětlení
cesty, ohniště a na konci cesty si rodiče s dětmi za odměnu upekli buřtíky.

Na Mikuláše jsme se opět všichni sešli
v klubovně, kam za námi dorazili Mikulášové s anděly a čerty. Mladší verze Mikuláše, andělů a čerta měla pro menší ratolesti překvapení. Každé dítě dobrovolně
řeklo básničku či zazpívalo písničku a za
odměnu dostalo od Mikuláše sladký balíček.

O měsíc později, v lednu 2017, nám
začalo krásně přituhovat a tedy zamrzat
náš újezdský rybník. Opět musím vyzdvihnout Michala Bureše st. za udržování ledové plochy, jinak by se tyto zimní
radovánky (bruslení, hokej a jiné soutěže
na ledě) nemohly konat.
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Neuteklo ani 14 dní a čekalo nás s dětmi nakonec velmi oblíbené „Noční bobování“ 22. 1. 2017. Sice nás počasí trochu překvapilo, bylo -10°C, ale u ohýnku jsme se zahřáli
a doplnili sílu dobrou topinkou s opečeným sýrem.
Jako obvykle se nezapomnělo ani na MDŽ - 11. 3. 2017. Na večerní zábavu ženy
připravily občerstvení, muži jim za odměnu darovali krásné karafiáty a všichni se společně bavili při poslechu živé hudby v podání Bohumila Doležala a Miroslava Klindery.
A co nového u nás v Újezdě? Abychom se mohli v následující době toulat po okolí
a nezabloudili jsme, vytvořil Michal Bureš st. informační tabuli s popisky možných tras
na pramínky. Pokud se rádi procházíte, přijďte se podívat a vyšlápněte si k pramínkům
s námi!
Naše klubovna slouží i pro mnoho jiných událostí jako jsou například oslavy
narozenin dětí, kulatých výročí obyvatel
a jiné.
Teď už se jen těšíme na velikonoční
zdobení vajíček, pletení pomlázky a další akce, které jsou před námi.
Za „Spolek přátel v Újezdě“ děkujeme všem, kteří se nadále podílejí
na úspěšném chodu klubovny a všech
akcí!
Mgr. Naďa Sláviková
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Před padesáti lety byl vyhlášen první ročník „ Přimdské patnáctky„
Opravdu je to již padesát let, co jsme se rozhodli pořádat závod v běhu na lyžích,
který jsme nazvali „15 km kolem Přimdy“. Závod byl vyhlášen pro kategorii mužů.
Hlavní cenou byl putovní pohár TJ Tatran Přimda. U zrodu závodu stáli Ing. František
Trávníček, Karel Hyttner, Karel Valenta, Karel Halla, Jiří Skoupý, Josef Petrlík a Josef
Kopřiva.

Na snímku z II. ročníku jsou: Karel Hyttner, Karel Raiser (předseda MNV),
Ing. František Trávníček a zcela vpravo Karel Valenta.

První ročník byl vyhlášen na den 12. února 1967. Pro nedostatek sněhu se však nekonal. První závodníky jsme přivítali až 4. února 1968 na druhém ročníku. Zúčastnilo se
23 závodníků a prvním vítězem byl Ing. Antonín Kobes. Tento známý běžec na lyžích
se našeho závodu zúčastnil celkem 10x. Ve své kategorii pravidelně obsazoval přední
místa. Naposledy běžel v roce 2010, kdy mu již bylo 77 let. První ročníky měly start
a cíl na fotbalovém hřišti. Trať vedla ke kapličce, (aby se závodníci zahřáli), obloukem
se vracela do Přimdy a dále na Starou hájenku, ke sjezdovce a zpět na hřiště. Nebyla
rolba, ani skútr, tak jsme všechny tratě, které se značily krepovými papíry, prošlapávali
na lyžích. Nebylo výjimkou, že přes noc napadlo 20 cm sněhu a my jsme museli brzy
ráno znovu tratě projet.
Další ročníky byly vždy závislé na sněhových podmínkách a ne všechny závody se
konaly. V létě jsme potom chodili na trať upravovat nebezpečné a špatně sjízdné úseky.
Jak se měnily sněhové podmínky, tak se měnila také trať. V 80. letech minulého století
se start a cíl přestěhoval na sjezdovku. Tratě vedly směrem k Újezdu, na Labuť a zpět.
Výstavbou dálnice jsme přišli i o tento směr. V současné době se závod jezdí na okruhu
kolem louky pod Altánem.
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Od roku 1973 je závod rozšířen o kategorii dorostenců a žen. Jedním z organizátorů
závodu a běžcem na lyžích, který se věnoval hlavně tréninku žáků, byl zaměstnanec
Lesního závodu pan Josef Petrlík. Pro vážné onemocnění předčasně zemřel. Na jeho
počest se od roku 1976 závod běhá jako memoriál Josefa Petrlíka. Od téhož roku běhají
závod také žáci. Jednoznačně nejlepší byl 20. ročník v roce 1987. Závodu se zúčastnilo
112 závodníků z 20 tělovýchovných jednot. Bylo to 40 žáků, 11 žen a 61 mužů. Z toho
bylo 26 závodníků z Tatranu, převážně v žákovských kategoriích, kteří získali 2 x 1.,
6 x 2. a 4 x 3. místo.
Závodníci Tatranu se pravidelně zúčastňují našeho závodu a někteří dosahují velmi
pěkných výsledků. Jednoznačně nejlepší je rodina Krausových, kde dnes již běhá třetí
generace. Otec Petr se zúčastnil závodu celkem 12 x, z toho 5 x stál na stupních vítězů.
Matka Jaroslava má 9 startů a vždy obsazovala přední místa. Syn Matěj startoval 9x, Jakub 5x, Martin 1x a dcera Tereza 6x. Vnučky Lucie a Linda mají zatím 2 starty. Z ostatních žáků mají nejvíce účastí: Šafařík Marek, Halla Marcel, Svítek Ludvík, Svítková
Lenka, Husáková Markéta a Vaněk Adam. Ani muži nezůstávají pozadu, z nichž nejvíce
startů mají: Ing. Kraus Petr, MVDr. Moročkovskij Ivo, Vaněk Michal, Šafařík Josef,
Svítek Ludvík, Ing. Janovec Jiří, Suda Josef a Kupilík Karel. Během všech ročníků se
z Tatranu zúčastnilo 61 žáků a žákyň, 16 žen a 27 mužů. Celkem se za ta léta zúčastnilo
742 závodníků ze 62 tělovýchovných jednot. Nejčastějšími účastníky jsou závodníci
z Tatranu Chodov. Kromě již jmenovaných závodníků mají nejvíce účastí: Oldřich Kovařík - Český les, Petr Höll, Josef Záhoř - Tatran Chodov a Jiří Lacina - SV Stříbro.
Vlastní závod by se nemohl konat bez obětavých pořadatelů, kteří závod organizují
od přípravy až po vyhlášení výsledků. V padesátileté historii se závod jel celkem 26x
a na jejich přípravě se podílelo 46 organizátorů, z nichž u 10 a více ročníků asistovali:
Mgr. Karel Halla (byl u všech ročníků), Karel Hyttner, Karel Valenta, MUDr. Daniela
Moročkovská a Michael Vaněk. Tradičně výborná je spolupráce s MěÚ Přimda, provozovatelem zimního střediska a ředitelstvím základní školy.

A jak dopadl letošní padesátý ročník?
Za krásného počasí se zúčastnilo celkem 31 závodníků, z toho 18 bylo z Přimdy.
Vítězem hlavního závodu se stal Oldřich Kovařík - Český les.
Naši závodníci:
Mladší žáci: Prchalová Kesia 2., Valíček Tomáš 2.
Starší žáci: Stejskalová Tereza 1., Kováčiková Nina 2., Junek Jakub 1., Koller Václav 2.
Dorostenci: Valíčková Anna 1., Koller Matěj 1.
Ženy do 45 let: Prchalová Ludmila 2., Růžičková Alena 3., Pelikánová Marcela 5.
Ženy nad 45 let: Krausová Jaroslava 2.
Muži do 45 let: Suda Josef 1., Růžička Milan 3.
Muži nad 60 let: Kupilík Karel 2., Kraus Petr 4., Moročkovskij Ivo 5., Šafařík Josef 7.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci!
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Nejvíce byla obsazena kategorie mužů nad 60 let, v níž zvítězil Jiří Královec z Tatranu Chodov.

Závěrem bych rád jménem výboru TJ Tatran Přimda i jménem svým poděkoval všem
závodníkům a organizátorům za propagaci našeho závodu. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že sněhové podmínky a obětavost organizátorů dovolí pořádat závod i v následujících letech.
Úplnou výsledkovou listinu a fotografie z dalších ročníků si můžete prohlédnout
na nástěnce v infocentru, nebo na webových stránkách MěÚ Přimda.
Mgr. Karel Halla
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HISTORIE ŠKOLSTVÍ
ŠKOLA V MÁLKOVĚ
Dle dochovaných vlastivědných záznamů se prý první škola, kterou navštěvovaly
málkovské děti, nacházela v nedaleké osadě Sv. Apolena v jakési dřevěné budově naproti kapli. Vyučovalo se zde snad již v roce 1670. Sv. Apolena byla tehdy sídlem fary
a u fary bývala škola. Jako duchovní tu působili až do r. 1798, kdy byla zdejší fara
zrušena, především kladrubští benediktini. A byli to právě oni, kdo pečoval o výuku
na farních školách.
V roce 1733 vydal kladrubský opat Josef Sieber nařízení, v němž kladl rodičům
na srdce, aby netrpěli svým dětem zahálku, a aby je pilně posílali do školy. Děti se
učily čtení hotových textů a základům hudby. Obojí bylo důležité pro službu u oltáře
a členství v chóru.
Až do roku 1774, kdy vydala Marie Terezie všeobecný školní řád, se stát o vzdělání
lidu vůbec nestaral. Mnohým šlechticům to bylo vhod, neboť nevědomým poddaným
lze snáze vládnout.
V roce 1785 zrušil Josef II. kladrubský klášter, na poutní místo ve Sv. Apoleně už
nebyl dosazen žádný z benediktinů, tamní fara zpustla a s ní zanikla i škola.
Další nařízení Josefa II. se týkalo povinnosti zakládat obecní školy a to bylo také
patrně jedním z předpokladů vzniku školy v Málkově. Těžko ovšem říci, kdy přesně
tato škola vznikla. V místní školní kronice prý stálo, že v roce 1885 tvrdil nejstarší muž
z Málkova, že když mu bylo šest let, škola už v obci byla, a tak byl počátek existence
zdejší školy zapsán rok 1820. Snad tedy již v tomto roce se v Málkově vyučovalo,
ovšem jen v zimních měsících. O samostatné školní budově pak už vůbec nemohlo být
řeči. Tzv. zimní kurz se konal každý rok v jiném selském stavení. Letní kurz absolvovaly místní děti spolu s rájovskými v Rájově. Učitel zimního kurzu, o němž zmíněný
stařec vyprávěl, byl povoláním zedník. Výuku náboženství zajišťoval zčásti dubecký
a z části přimdský farní úřad.
Schuster uvádí, že první zmínka o málkovské škole pochází z roku 1838.
V polovině 19. století byl už požadavek školní budovy stále zřejmější. Škola byla
umístěna do pastoušky-chudobince a byl v ní ustanoven zkoušený učitel, který řídil
celodenní vyučování. Pastouška sestávala ze čtyř místností - dvě patřily učiteli, jedna
pastýři a poslední sloužila jako školní třída.
Po roce 1850 působili v obci učitelé zkoušení i nezkoušení (kvalifikovaní i nekvalifikovaní), ale žádný z nich zde neprožil poslední roky života. 2 roky zde strávil učitel
Smidthammer, jiné 2 roky učitel Josef Kobler z Tyrol a krátce i Andreas Bogner. V roce
1869 byl vydán nový říšský zákon pro obecné školy a od téhož roku učil v Málkově
nezkoušený učitel jménem Weber, povoláním tkadlec. Řídil zdejší školu patnáct let,
během nich se škola často stěhovala. Dle školního výkazu z roku 1881 navštěvovalo
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školu 55 dětí z Málkova, Sv. Apoleny, Orlova, Stahl Boden, Grammel a Weismühle.
V roce 1884 byl Weber propuštěn, obec však nemohla sehnat způsobilého učitele,
a proto musel rájovský učitel vyučovat i v Málkově. Tehdy se obec rozhodla postavit novou školní budovu. Vybudoval ji za 4.000 zlatých stavitel Hans Watzka z Boru
na místě staré obecní kovárny.
Dne 25. listopadu 1885 byla nová jednotřídní škola čp. 28 přimdským farářem slavnostně vysvěcena, jejím prvním učitelem se stal Andreas Fischer. Ten byl 23. září 1887
ze služebních důvodů přeložen na Zlatý potok a na jeho místo v Málkově nastoupil
učitel Josef Schubl. Ten zde působil více než 25 let až do své smrti 14. prosince 1912,
přičemž ještě v sobotu 12. prosince 1912 vyučoval.
V roce 1889 se konaly volby do místní školní rady, skládala se z předsedy, duchovního učitele, dvou členů a dvou náhradníků.
Dne 15. prosince 1912 nastoupil na místo zesnulého učitele Schubla zatímní řídící
Wilhelm Saliger. Od 1. března 1913 převzal vedení školy řídící učitel Franz Pankratz
po dobu jeho působení ve vojenské službě. 12. března 1917 do 15. dubna 1918 jej
zastupoval učitel Josef Low z Rozvadova. Dne 1. května 1920 Pankratz onemocněl
a zastupoval jej Sperl z Třískolup a potom Gruner z Bernartic. 1. března 1923 Pankratz
odešel do penze. Dále se učitelé střídali a 1. srpna 1936 nastoupil nadučitel Andreas
Hopl. Ten zůstal v Málkově až do roku 1945, do odsunu. Po 2. sv. válce už zdejší škola
otevřena nebyla.
Zápisy ve školních kronikách dokazují, že ve většině škol docházelo k postupnému ubývání žactva a velké ekonomické nároky na malotřídní školy. Jediným možným
řešením tedy bylo vytváření sítě škol plně organizovaných s vhodným autobusovým
spojením.

TŘÍSKOLUPY - ZANIKLÁ ŠKOLA
Touha osídlenců po zřízení Národní školy v Třískolupech byla splněna 24. 4. 1946,
kdy byla dána do provozu jednotřídní škola. Bylo to v budově, ve které byla škola předválečná a z jejího provozu se nedochovala žádná písemnost.
Správcem, ředitelem a učitelem v jedné osobě byl v nově ustanovené škole Josef Svoboda, který přišel z Rokycan. Zvolena byla také školní rada, jejíž předsedou
se stal Josef Městka z Třískolup, členové Josef Mokrý z Dubce, Josef Bleha z Rájova, Jan David z Malých Dvorců, Josef Šťastný, Josef Kučera a František Dvořák všichni z Třískolup. O vybavení školy se postaral Josef Městka.
Od 1. září 1946 byl na škole nový správce Jaroslav Kučera a do školy docházelo 54
dětí z Třískolup a okolí. V roce 1955 je škola stále jednotřídní, učitelem je Miroslav
Tříska, který učí pět postupných ročníků. Začíná se mluvit o opravě střechy na budově školy. V roce 1956, v důsledku krutých mrazů, jsou vyhlášeny uhelné prázdniny
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a 2. 3. 1956 byla nahlášena silná vichřice a děti nesměly školu opouštět. Naštěstí toto
opatření bylo brzy odvoláno. V roce 1956 byla škola opravena. Budova dostala nová
okna a opravena byla střecha.
27. srpna 1962 se odstěhoval Miroslav Tříska a nastoupil p. Langmaier ze Stříbra.
V roce 1963 byla škola zrušena a žáci dojíždějí na Přimdu.

OBECNÁ A NÁRODNÍ ŠKOLA V ÚJEZDĚ POD PŘIMDOU,
1925-1937, 1946-1966.
Německy psaná kronika obecné školy existuje a jsou v ní zaznamenány školní roky
od roku 1925 do roku 1937. Po 2. sv. válce byla v Újezdě pod Přimdou 1. 11. 1949
otevřena Národní škola, která si ke spokojenosti všech tehdejších dosídlenců vedla
velice dobře zásluhou tehdejšího správce, ředitele a učitele v jedné osobě pana Václava Pulerta. Tento na svém místě vytrval až do 31. 8. 1963, kdy byl vystřídán Eugenem Lukšíkem, který jako ředitel školy vytrval až do 31. 8. 1966, kdy škola v Újezdě
pro nedostatek dětí zanikla. Další ročníky dětí pak dodnes dojíždí na Přimdu.
Školní kronika Národní a obecné školy v Újezdě - vedena od roku 1950.
Učit se a umět pro sebe a pro vlast, to bylo heslo, pod kterým byl zahájen v sobotu
1. září 1951 provoz školy. Dlouho před osmou všechny děti netrpělivě čekaly na zahájení vyučování. Před školou je přivítal ředitel Václav Pulert a učitel Jiří Soukup, který
každou sobotu dojížděl do Plzně, kde dokončoval studia.
Školního roku 1951-52 byly ve škole dvě třídy. V jedné třídě byl 1.-3. postupný ročník s 18 žáky. Ve druhé třídě 2.,4. a 5. postupný ročník s 28 žáky. Čechů bylo 25, Slováků 4, Němců 2, volyňských Čechů 15. Procento propadajících dětí je poměrně vysoké,
1 pro nemoc, 2 žáky rodiče do školy neposílali, 3 jsou méně nadaní. Římsko-katolické
náboženství vyučuje farář ze Starého Sedliště Josef Kopecký. Školní rok 1952 začal
v nově vymalované škole a nově jsou natřena okna a lavice. Za Jiřího Soukupa, který
odešel do Národní školy v Kundraticích, přišla učitelka Marie Čejková.
Ve školním roce 1954-1955 je v pěti postupných ročnících 29 dětí, z toho prvňáčků
nastoupilo 9. Ve školním roce 1955-1956 je škola dvoutřídní. V jedné třídě je 1. a 3.
postupný ročník s učitelem Václavem Pulertem a v druhé třídě 2.,4. a 5. postupný ročník
s učitelkou Irenou Jirákovou. Ve školním roce 1958-1959 je škola jednotřídní.
Ve školním roce 1962-1963 je škola jednotřídní se čtyřmi postupnými ročníky,
ve kterých se učí 19 žáků. V roce 1963-1964 je ve škole 14 žáků a uvažuje se o zrušení
školy. Od 1.9.1966 děti školou povinné dojíždějí na Přimdu. Pro nedostatek dětí byla
škola zrušena.
Budova školy byla předána TJ Tatran Přimda, která budovu využívala jako turistickou ubytovnu a pronajímala jako restauraci. V roce 2016 byla budova prodána a je
využívána jako restaurace.
Kronikář města Přimdy Josef Rídl
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KOSMOVA KRONIKA ČESKÁ O PŘIMDĚ
Roku od narození Páně 1121
Osení se špatně urodilo pro velká sucha, jež trvala celé tři měsíce: březen, duben
a květen.
Téhož roku vystavěli nějaký Němci uvnitř hranic českých ve hvozdě, k němuž se
jde přes ves Bělou, hrad na strmé skále. Dnešní Přimdský hrad? Uslyšev o tom kníže
Vladislav, vzal s sebou tři čety vybraných bojovníků, přepadl znenadání hrad a dobyl
ho. Při prvním útoku byli tam raněni šípy ze zdi vystřelenými, ne však smrtelně, dva
bojovníci knížecí, Oldřich, syn Vacemilův a Olen, syn Boršův. A není pochyby, že by
byl kníže hned dal zvěšeti všechny Němce v tom hradě zajaté, kdyby nebyl právě přijel
hrabě Albrecht, jenž je snažnými prosbami a vrozenou sobě obratností zachránil. Zima
tohoto roku byla silně větrná a teplá, a byly velké povodně.
V roce 1125 se Kosmas sám označuje za osmdesátiletého starce, narodil se tedy snad
v roce 1045. Jako pražský děkan Kosmas zemřel
21. října 1125. Ve třech knihách České kroniky Kosmas
vylíčil dějiny českého národa
a státu, který tento národ vytvořil, od bájného příchodu
Čechů do země, kde se usadili, až do své současnosti.
Čechové podle Kosmovy
kroniky přišli do neobydlené země. Byli tedy prvními
obyvateli, a drželi ji proto
zcela právem. Tato země
byla obklopena horami a pokryta hustými lesy, v nichž
žily včely, ptáci, divoká zvěř
i houfy dobytka. Toto půvabné místo bylo protkáno potoky a rybníky, které jsou plné
ryb.Podle svého „staršího“
jménem Boemus - Čech, pojmenovali zemi Boemia - Čechy.
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Kosmas pocházel s největší pravděpodobností z prostředí české inteligence, z kněžské rodiny, která mu mohla poskytnout kvalitní vzdělání včetně studia v zahraničí.
První základ literního vzdělání získal Kosmas nejspíše ve své kněžské rodině. Později
studoval na pražské kapitulní škole. Vzdělání Kosmas završil v jedné z nejproslulejších
škol své doby, při biskupském kostele v Lutychu také studiem gramatiky a dialektiky.
Z ciziny se Kosmas vrátil v polovině osmdesátých let 11. století. Po svém návratu se stal
kanovníkem v kapitule při pražském biskupském kostele. Kanovnický úřad mu poskytl
dostatečné existenční zabezpečení, takže se Kosmas mohl oženit, jak bylo tehdy i mezi
duchovními obvyklé. O této skutečnosti se však čtenář kroniky dozvídá až ze zmínky
o úmrtí Kosmovy manželky Božetěchy 23. ledna 1117. Mimochodem se také dozví
o synu Jindřichovi, nejspíše také knězi. Po zprávě o pohřbu Vladislava I. pak Kosmas
ohlásil konec kroniky. Přesto však ještě zapsal zprávu o nastolení Soběslava I. Život
těchto panovníků je částečně spjat s hradem Přimda.
Z archaické češtiny do dnešní přeložil Karel Hrdina a Marie Bláhová

Novodobá kronika města Přimdy - vydáno roku 1936
Roku 1891 byl přesazen do Přimdy soudní auskultant Dr. Karel Baxa a byl přivítán
štvavými články německo-nacionálních listů, neboť se odvážil být spoluzakladatelem
České besedy v Chebu! Nebyl to nikdo jiný, než nastávající primátor hlavního města
Prahy. Dr. Baxa zpíval také první tenor v místním zpěváckém kvartetu.
Roku 1892 přišel do Přimdy novosvěcenec J. Š. Baar, pozdější slavný chodský spisovatel. I na něho je v Přimdě s láskou vzpomínáno.
Roku 1926 byla v Přimdě založena česká škola a místní odbor HJP, který sdružoval
okolní Čechy. Dle jednacího protokolu sešli se 12. prosince 1926 v místnostech Turistického domu v Přimdě Čechové z Přimdy, Haselbachu, Schönbachu, Rozvadova,
Boru, Mnichovství, Reichentalu a Orlova. Na schůzi přijeli za jednatelský odbor NJP
v Plzni prof. Dr. Fr. Lukavský, jednatel B. Kranda a prof. K. Landsfeld. Zapisovatel
tehdy na závěr napsal. Byla to naše prvá schůze zde v Přimdě a to Čechů z té Přimdy, až
po kterou potupil za husitských válek proud očisťující od germanisace kraje na českém
západě. Po mnoho set let pokládali Němci Přimdu za svoji rodnou baštu, ač je v ní tolik
české historie! Osvobození národa dopomohlo k tomu, že se též v Přimdě v devátém
roce republiky mohli sejít Čechové, aby manifestovali za svá práva. Odcházeli pak
za tmy do dalekých domovů, posíleni k další práci a k dalšímu boji, posteskli si, ale
nezmalomyslněli!
Kronikář Přimdy Josef Rídl
28

PROVOZNÍ DOBA:
BAZÉN, FITNESS, SOLÁRIUM

SAUNA - SMÍŠENÁ

Pondělí

12:00 – 21:00

15:00 – 20:00

Úterý

10:00 – 21:00

15:00 – 20:00

Středa

10:00 – 21:00

15:00 – 20:00

Čtvrtek

10:00 – 21:00

16:00 – 20:00

Pátek

10:00 – 21:00

15:00 – 20:00

Sobota

10:00 – 21:00

15:00 – 20:00

Neděle

10:00 – 21:00

16:00 – 20:00

CENÍK BAZÉN

1
hodina

2 hodiny

permanentka

DOSPĚLÍ

60 Kč

100 Kč

50 Kč / hod.

DĚTI (do 15 let),
ZTP

30 Kč

50 Kč

25 Kč / hod.

SENIOŘI (nad 65
let)

30 Kč

50 Kč

RODINNÉ VSTUPNÉ 120 Kč

-

200 Kč

120 Kč / hod.

SAUNA:

1 hodina

permanentka

DOSPĚLÍ vč.
seniorů

60 Kč

50 Kč / hod.

DĚTI (do 15 let)

30 Kč

25 Kč / hod.

SOLÁRIUM

FITNESS

30 Kč /5 minut

30 Kč /hodina

www.sport.primda.cz

TEL: +420 374 796 555, +420 720 036 976
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SAUNA - ŽENY

14:00 – 16:00

14:00 – 16:00

FOUKANÉ MINERÁLNÍ IZOLACE

ZAMĚŘENÍ, NÁVRHY ŘEŠENÍ, DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDARMA

30

31

32

