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JARNÍ
VYDÁNÍ

Výsadba stromů přátelství - 18. 11. 2017

Zástupci města Přimda a německého partnerského města Pfreimd
zasázeli u kaple Panny Marie v Přimdě na důkaz přátelství mezi městy
sazenice stromů tisu červeného.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás přivítala na stránkách dnešního Přimdského zpravodaje. Ani se nechce věřit, že
od posledního vydání uběhlo zhruba půl roku.
Snad se počasí umoudří, aby mohli naši pracovníci
nastoupit k úklidu všech obcí po zimním období, hlavně k úklidu komunikací a travnatých ploch. V úklidu
obcí jsme od podzimu ve skluzu, na podzim jsme nestihli uklidit všechny obce - jak bylo zvykem a to z důvodu, že během podzimních měsíců pracovníci údržby museli vystěhovat a vyklidit tři objekty, ve kterých
v současné době probíhá rekonstrukce (budovu čp. 110
vedle úřadu, hasičskou zbrojnici, část budovy bývalého
kasina).
V letošním roce budeme mít na úklid a údržbu obcí
o dva pracovníky více, na tzv. veřejně prospěšné práce,
nastoupili v polovině března, jeden pracovník nám bude
pomáhat do konce října 2018 a druhý do konce listopadu
2018.
Doufám, že se do jarního úklidu zapojí i většina
z nás.
Neustále se však opakují případy devastace a ničení
majetku města. Apeluji tímto na všechny rodiče a dospělé
- nebuďme lhostejní k ničení majetku nás všech.
Chtěla bych Vám všem jménem svým i jménem
zastupitelů popřát, ať se Vám v letošním roce daří jak
v životě osobním, tak i pracovním.
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Marie Šperková
starostka

PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2018
Vážení čtenáři,
i v letošním roce zastupitelé města schválili v rámci plánovaného rozpočtu města na rok
2018 více akcí, staveb a oprav. Věřím, že se nám níže uvedené plány rozvoje našeho
regionu podaří zrealizovat, a přispět tak k dalšímu zlepšení života na Přimdsku:
• dokončení rekonstrukce hasičské zbrojnice (největší akce letošního roku)
• dokončení rekonstrukce budovy čp. 110 v Přimdě (budova vedle úřadu)
• dokončení 1. etapy rekonstrukce budovy bývalého kasina - zázemí technických
služeb (garáže, dílna, sklady)
• jako v minulých letech, tak i v letošním roce plánujeme opravu komunikací
tzv. tryskovou metodou
• v tělocvičnách základní školy plánujeme výměnu stropů
• v mateřské škole plánujeme rekonstrukci ložnice (podlaha + lehátka)
• oprava asfaltových ploch u bytových jednotek u základní školy
(nad vstupem do plaveckého bazénu).
Projektově připravujeme následující akce:
• autobusové stání ve Velkých Dvorcích
• opravu komunikace v obci Újezd pod Přimdou (směrem ke stájím)
• opravu komunikace v obci Velké Dvorce (od byt. domu čp. 61 směrem k dvojdomkům)
• rekonstrukce hráze rybníka v Újezdě pod Přimdou
• vybudování vodovodu v obci Rájov
• rozšíření kanalizace v obci Přimda (tři etapy: ulice Novoveská,
ulice Borská - směr Rozvadov, ulice Borská - směr Velké Dvorce)
• likvidaci křídlatky ve všech katastrálních územích.
Vánoční koncert se bude pravděpodobně konat ve středu 26. prosince 2018, bližší informace přineseme v dalším vydání zpravodaje, který vyjde začátkem října 2018.

Projekt „Přimda - Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice“ je spolufinancován Evropskou unií
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Poplatek za odpady a ze psa v roce 2018

Poplatek za odpady a poplatek ze psa lze uhradit na běžný účet města vedený
u UniCredit Bank:

č. účtu: 211 152 0729/2700

Poplatek za odpady

500,- Kč za osobu
VS uveďte 1340 + čp. (př. 1340265)
Do textu uveďte Vaše jméno a adresu.
Po úhradě na běžný účet Vám bude známka na popelnici zaslána poštou.

Poplatek ze psa

Rodinný dům		
1. pes 100,- Kč, 2. a další 150,- Kč
Bytový dům		
1. pes 200,- Kč, 2. a další 300,- Kč
VS uveďte 1341 + čp. (př. 1341265)
Do textu uveďte Vaše jméno a adresu.
Pokud potřebujete známku na psa, lze si ji bezplatně vyzvednout na MěÚ.

Upozornění - parkování aut

Upozorňujeme všechny majitele osobních aut, že chodníky a obecní trávníky neslouží
k parkování.

Městský úřad Přimda - telefonní čísla
Pokud jste stále nezaznamenali změnu telefonních čísel na MěÚ Přimda nebo ještě
nemáte nová čísla uložena, znovu připomínáme.
371 519 170 - ústředna, sekretariát
371 519 179 - fax
371 519 172 - starostka
371 519 173 - účtárna
371 519 174 - lesy, byty
371 519 175 - místostarosta
371 519 176 - matrika
3

Pohotovostní zdravotnické služby - kontakty
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé
• Poliklinika Bor, p. o.
Přimdská 501, Bor
tel.: 374 704 155
po - čt 17.00 - 22.00
pá
15.00 - 22.00
od so: 7.00 nepřetržitě do ne: 22.00
sv.:
7.00 - 22.00
Návštěvní služba vždy jen do 22.00 hod.
• Poliklinika Tachov - Omega Centrum s.r.o.
Václavská 1560, Tachov
tel.: 374 722 222
po - pá
16.00 - 07.00
so, ne, sv. nepřetržitě vč. návštěvní služby
Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost
• Poliklinika Tachov, p. o. - areál bývalé nemocnice v Plané
Bezdružická 274, Planá
tel.: 374 718 183
po - pá		
16.00 - 07.00
so, ne, sv.
nepřetržitě vč. návštěvní služby
Zubní pohotovostní služba
• EUC Klinika Plzeň s.r.o. - poliklinika Denisovo nábřeží
Denisovo nábřeží 4, Plzeň - vchod B
tel.: 378 218 171 (172, 173, 174)
po - pá
18.00 - 24.00 (22.00 - 24.00 pouze předem objednaní)
so, ne, sv.
6.00 - 18.00 (16.00 - 18.00 pouze předem objednaní)
Poslední pacienti, bez předchozí telefonické domluvy, budou přijati k ošetření
ve všední dny do 22.00 hod., o víkendu a o svátcích do 16.00 hod.! Při naplnění kapacity již nebudete přijati k ošetření.
• Zubní pohotovost - Domažlice/Klatovy
So, ne, sv.
8.00 - 12.00
V soukromých ordinacích dle rozpisu služeb, který je k nahlédnutí na www.dent.cz.
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LESY MĚSTA PŘIMDY - zpráva za rok 2017
Lesní hospodaření se v současné době potýká s hynutím smrkových porostů, v některých oblastech dochází k jejich plošnému rozpadu. Příčinou tohoto jevu je výrazný
deficit vody v lesních porostech. Smrkové porosty se nedokážou na tuto změnu nijak
adaptovat, a proto odumírají. Je to dáno typem kořenového systému smrku. Za této situace nedokáže smrk odolávat nástupu václavky smrkové, která je po suchu primárním
škůdcem těchto porostů. Doprovodným jevem rozpadu je výskyt druhotných hmyzích
škůdců, zejména kůrovců, kteří využívají oslabení smrkových porostů.
V důsledku vichřice z 24. 2. 2017 došlo ke škodám na lesních porostech. Na základě šetření škody s použitím předložených dokladů byla vyplacena náhrada
za vzniklou škodu ve výši 420.781,- Kč. K dalšímu poškození lesních porostů v důsledku vichřice došlo 29. 10. 2017. Na základě soupisu předběžných škod a množství popadaných a vyvrácených stromů, byl proveden zápis o škodě na majetku Přimdských lesů.
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení lesního zákona (§ 32 odst. 2 písm. a) nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých
ke dni účinnosti tohoto opatření, a to do 31. 3. 2018. Zpracováním nahodilých těžeb se
v rámci tohoto opatření rozumí nejen vytěžení hmyzími škůdci napadených stromů, ale
i stromů poškozených (polomů), vyvrácených apod. a dále provedení asanace v souladu
s příslušnými právními předpisy.
Dne 16. a 17. 8. 2017 byl proveden u Přimdských lesů s.r.o., LHC Lesy města Přimda, audit - venkovní šetření v lesních porostech auditovaného LHC, předkládání řídících
dokumentů, smluv, záznamů a informací dokládajících požadovanou shodu.
Platnost lesního hospodářského plánu (LHP) vypršela 31. 12. 2017. Nyní se připravuje nový LHP pro LHC Lesy města Přimda s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027,
který navazuje na předchozí LHP.
Výroba u Přimdských lesů za rok 2017
Těžební činnost - výchova v předmýtních porostech
těžba do 40 let skutečného věku			
2,25 ha		

140 m3

6,65 ha		
0,13 ha		
3,07 ha		

350 m3
308,80 m3
3281,10 m3

těžba obnovní					
5,35 ha		
těžba celkem							

3249,50 m3
7329,40 m3

těžba nad 40 let skutečného věku			
těžba kalamitní v předmýtních porostech		
těžba kalamitní v mýtních porostech		

Dodávky dřeva byly provedeny na odběrném místě, dřevo bylo prodáno 9 odběratelům. Tržby za prodané sortimenty činily 8.888.534,- Kč.
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Pěstební činnost
Zalesňování
- umělá obnova		
		
- přirozená obnova

5,47 ha
1,40 ha

		
- celkem		
Ochrana kultur				
Výsek nežádoucích dřevin			
Prořezávky				
Snášení klestu				

6,87 ha
37,94 ha
8,17 ha
8,17 ha
8,55 ha

Za Přimdské lesy s.r.o.
Pavel Kunc, lesní hospodář

KOMPOSTÉRY
Všechny žádosti o výpůjčku kompostérů byly uspokojeny. Po podpisu smlouvy
o výpůjčce budou kompostéry vydávány v pátek 13. 4. 2018 od 16.00 do 18.00 hod.
a v pondělí 16. 4. 2018 od 14.00 do 17.00 hod. Kompostéry jsou uloženy v budově
bývalého kasina - hlavní vchod od bytového domu čp. 265.

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Ve středu 30.

5. 2018 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.
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Město Přimda zabezpečuje ve spolupráci
s firmou EKODEPON s.r.o.

Mobilní sběr

objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu
a zařízení zpětného odběru, který proběhne:

v sobotu 14. 4. 2018

Stanoviště			

Doba přistavení mobilní sběrny:

Přimda (za kotelnou)
Přimda (u zimního stadionu)
Újezd pod Přimdou (náves)
Mlýnec (náves)
Velké Dvorce (u prodejny)
Velké Dvorce (bytovky)
Kundratice (náves)
Malé Dvorce (náves)
Třískolupy (náves)
Rájov (náves)
Orlov
Málkov

08.00 - 10.15
10.30 - 12.15
08.00 - 08.35
08.40 - 08.50
08.55 - 09.30
09.35 - 09.45
09.50 - 10.00
10.05 - 10.15
10.40 - 11.20
11.25 - 11.50
11.55 - 12.05
12.15 - 12.30

Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON
s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být ze zákona neprodyšně zabalen!
Maximální množství odebíraného eternitu je 50 kg na nemovitost!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní
elektrospotřebiče, přenosné baterie - monočlánky, olověné akumulátory.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad
(tj. například části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.).

Veškeré odpady budou přebírány od občanů zdarma !!!
Prosíme občany aby uvedené odpady a zařízení předávali do mobilní sběrny pouze
v době přistavení, aby odpady byly ukládány přímo do odpovídajících prostředků.
Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.
PODZIMNÍ SVOZ V ROCE 2018 je naplánován na sobotu 13. 10. 2018.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V měsíci listopadu se konalo tradiční
vítání občánků. Pro nové občánky přichystaly vystoupení děti z MŠ Přimda
pod vedením paní učitelky Aleny Růžičkové a paní učitelky Anny Teplárkové.
Přivítali jsme celkem 7 dětiček - 6 holčiček a 1 chlapečka.
Sbor pro občanské záležitosti připravuje vítání občánků na 16. 5. 2018.
Rodiče a jejich děti pozveme písemnou
pozvánkou.

ZAJÍMAVOSTI Z MATRIKY
K 1. 1. 2018 má Přimda 1585 obyvatel včetně cizinců.
přistěhovalo se

60 osob

odstěhovalo se

55 osob

narodilo se

25 dětí

zemřelo 		

19 spoluobčanů

manželství
uzavřelo		

8 párů

Životní jubilea v letošním roce oslaví:
95 let - 1 občan
90 let - 1 občan
85 let - 3 občané
80 let - 4 občané
75 let - 6 občanů
70 let - 8 občanů
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BORSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
V rámci 12. ročníku mezinárodního festivalu duchovní hudby HUDEBNÍ LÉTO
BORSKA se uskuteční koncerty v našich obcích takto:
čtvrtek 5. 7. 2018

Přimda - kostel svatého Jiří

čtvrtek 23. 8. 2018

Třískolupy - kaple svatého Vendelína

POUTNÍ MŠE SVATÉ
PŘIMDA:
sobota 16. 6. 2018

od 11.00 hod. vysvěcení medvědů
od 13.00 hod. mše svatá (70 let od dosídlení obyvatel na Přimdu)

KUNDRATICE:
sobota 9. 6. 2018

od 12.00 hod. „POUTNÍ MŠE SVATÁ“

MALÉ DVORCE:
sobota 9. 6. 2018

od 15.00 hod. „POUTNÍ MŠE SVATÁ“

TŘÍSKOLUPY:
sobota 20. 10. 2018

vysvěcení kaple

Setkání dříve narozených občanů
Tradiční setkání dříve narozených občanů se bude v letošním roce konat

ve čtvrtek
18. 10. 2018
od 15.00 hod.

v sále Rekreačního střediska
v Přimdě.
Můžete se těšit na pěvecké
a hudební vystoupení našich
dětí z mateřské a základní
školy v Přimdě. K tanci a poslechu Vám bude hrát hudební
skupina „Václava Žákovce“
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘIMDĚ
První pololetí školního roku 2017/2018 už je za námi, ráda bych Vás, jako tradičně v tuto dobu, seznámila, co nového se v mateřské škole událo:
MŠ využívá prostředky z výzvy OP VVV „ Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I“, MŠ vstoupila do závěrečného
roku tohoto projektu a zvažujeme vstup do 2. kola
SŠ Bor nás oslovila se svým projektem „Podpora odborného vzdělávání
v Plzeňském kraji“, naše MŠ souhlasila a stala se tak součástí jejich projektu, pro
děti z MŠ to přineslo stavebnice v celkové výši 20.000,- Kč a nový kroužek Malý
stavebník, který vede žák SŠ Bor a připravuje společně s učitelkou MŠ různé
zajímavé aktivity, kdy si děti nenásilnou a hravou formou rozvíjí senzomotorické
schopnosti a dovednosti, kroužek je v začátcích, ale děti jsou z „pana učitele“
Honzy nadšené
na podzim jsme stihli brannou vycházku s opékáním vuřtů na školní zahradě,
sběr brambor přímo na poli jsme museli pro nepřízeň počasí oželet, a to i přesto,
že rodiče Matýska a Johanky Chavíkových z Újezda pod Přimdou opět připravili ochotně brázdu brambor, každopádně velmi děkujeme za vstřícnost a ochotu
manželům Chavíkovým a věříme, že přeci jen tato akce někdy vyjde
novinkou byla účast v projektu Veterinární správy „Máme rádi zvířátka“, beseda
pro děti s paní veterinářkou v MŠ byla zase úplně jiná než jen povídání s paní
učitelkou, ale beseda s pracovnicí ZOO Plzeň byla úžasná, především ukázkami
srsti, kůže z opice, bobků od lamy, kostí, a hlavně děti nadchla přítomnost živé
krajty královské jménem Božetěch
vánoční čas jsme v MŠ prožívali tradičně, navštívil nás Mikuláš, čert i anděl
v podání dětí z 9. třídy, za jejich vystoupení náleží všem aktérům veliké poděkování
moc nás také potěšilo vystoupení žáků 5. třídy s paní učitelkou Toščevou, kteří
nám sehráli v MŠ jejich pohádku „Jak Honza přechytračil čerta i vlka“
vánoční besídku v první třídě
i ve druhé třídě
navštívilo více
než 80% rodičů,
z vysoké návštěvy našich
besídek máme
samozřejmě
také radost
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společné dílny s rodiči jsou již tradiční částí našich setkávání, před Velikonocemi
jsme byli nuceni pro dlouhodobější nemoc učitelek i dětí tvoření odvolat, ale určitě si společné setkání vynahradíme v nejbližším vhodném termínu
letos se nám ani nedaří naplňovat projekt celoročního plavání, od začátku jsme
byli plavat pouze 4x z 20 plánovaných lekcí k tomuto datu, převládala nemocnost
dětí i nezájem rodičů o tuto činnost, věřím, že v jarních dnech plavání ještě doženeme
návštěva dětí z MŠ v první třídě ZŠ nás opět nezklamala, našich 17 předškoláků
se už do školy velmi těší a 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
i v letošním roce musí všechny předškolní děti (narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8.
2013) k zápisu do MŠ - poslední rok v MŠ před nástupem do ZŠ je povinný

ZÁPIS DO MŠ PŘIMDA 3. 5. 2018
konec školního roku je za dveřmi 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, ukončíme celoroční 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 školního roku jim přeji hodně zdraví, pevných nervů, pracovního elánu a optimismu.
Poděkování patří také našim sponzorům a přátelům školy, kteří se snaží naši
školu různě podporovat.
Alena Růžičková, ředitelka MŠ
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Čas nezadržitelně letí a my máme za sebou skoro již ¾ školního roku. Je potřeba
zhodnotit, co se nám povedlo a kde jsou naše nedostatky.
Velkou radost nám v rámci vědomostních soutěží udělal Kristián Halla. V okresním
kole olympiády z anglického jazyka obsadil nádherné 1. místo. Bohužel, žáci 6. a 7.
tříd se mohou zúčastnit nejvýše okresního kola, krajská kola jsou určena až žákům
8. a 9. tříd. Doufám, že Kristián příští rok svůj výkon zopakuje a bude moci naši školu
reprezentovat i v krajském kole.
Ve výtvarných soutěžích nám udělaly radost Lucie Bubnová (1. místo v soutěži ČZS
Tachov) a Zuzana Jirková (soutěž Podmořský svět). Zbývající soutěže ještě nevyhlásily
vítěze a my pevně doufáme, že výtvory našich žáků budou oceněny.
Ve sportovních soutěžích stále čekáme na nějaký hezký výsledek, kterým bychom se
mohli pochlubit. Snad se dočkáme.
Na podzim jsme měli možnost využít financí získaných z Plzeňského kraje v rámci
projektu Přátelství bez hranic a 10 žáků a 2 pedagogové vycestovali na 5 dnů do partnerské školy ve Sliači na Slovensku. Ve škole byl pro žáky připraven velice zajímavý
program a všichni se jen neradi vydávali na cestu domů. Se zástupci této školy budou
mít žáci možnost se setkat také v rámci projektu WATER, který je financován z programu Erasmus+.
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Velkým úspěchem pro naši školu je účast ve dvou projektech financovaných z programu Erasmus+. Projekt WATER, jehož se účastní Slovensko (Sliač), Polsko a my,
je zaměřen na přírodu našich regionů. Dne 22. března jsme si připomněli Světový den
vody - žáci vytvářeli různé plakáty, křížovky aj. Na projektu EURAC spolupracují Dánsko, Slovensko (Rimavská Sobota), Chorvatsko, Turecko a my. Žáci 7. - 9. třídy měli
možnost navštívit v rámci tohoto projektu Legiovlak a také Museum Českého lesa.
V obou projektech máme za sebou setkání učitelů (jedno se uskutečnilo v polském
Mielżynu, druhé v Rimavské Sobotě). Na těchto setkáních se naši zástupci setkali se
svými partnery a naplánovali projektové aktivity.
První mezinárodní setkání žáků v projektu EURAC se konalo v chorvatské Strizivojně. Naši školu reprezentovali chlapci Karel Halla, Jakub Junek, Filip Klimpel, Jan Chavík
a Kristián Halla pod vedením Bc. Veroniky Tiché a za doprovodu Dalibora Husáka. Měli
možnost navštívit řadu kulturních památek v okolí partnerské školy, spřátelili se s žáky
z ostatních škol.
Navázaná přátelství budou moci chlapci upevnit při dalším setkání, které budeme
hostit my. Setkání se uskuteční od 15. do 20. dubna 2018 a paní učitelka Anděl Valečková má již nyní spoustu práce s naplánováním zajímavých akcí pro naše partnery.
V květnu se v naší škole uskuteční mezinárodní setkání učitelů pracujících na projektu EURAC a v červnu vycestují vybraní žáci naší školy do Polska na setkání v rámci
projektu WATER.
13
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Podobně jako v projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity,
Diversity in Success, který byl financován z programu Erasmus+, i v nových projektech
jsou všechny výjezdy žáků plně hrazeny. Mezinárodních setkání se mohou zúčastnit
žáci, kteří na projektech aktivně pracují (nejen při vyučovacích hodinách, ale zejména
v rámci tzv. školních dílen a při plnění dalších úkolů, jimž věnují svůj volný čas) a plní
jednotlivé projektové úkoly, ovládají na komunikativní úrovni cizí jazyk (v těchto projektech je to angličtina), zvládají práci s informačními a komunikačními technologiemi
a jsou schopni pracovat v mezinárodních skupinách.
Naši žáci pracují nejen na projektech v rámci programu Erasmus+, ale pokračují
i jejich účast v eTwinningových projektech. Letos se nám podařilo do česko-slovenského projektu, jímž si chceme připomenout 100. výročí založení ČSR, zapojit i třeťáčky,
z čehož máme velkou radost a přejeme jim hodně zábavy při plnění úkolů.
Abychom zlepšili studijní výsledky žáků, pořádáme pro žáky pravidelné doučování
z českého i anglického jazyka a matematiky. Žáci mohou rovněž navštěvovat čtenářský
klub a klub matematické logiky. Členové čtenářského klubu se v pátek 23. března zapojili do letošní Noci s Andersenem.
V těchto dnech se blíží ke konci plavecký výcvik žáků 3. a 4. třídy, který letos poprvé
vedou proškolené pracovnice plaveckého bazénu. Paní Lucii Šperkové a Veronice Krýslové děkuji za vzorné vedení výcviku.
Co se nám nedaří? Určitě to bude výchova žáků. Jak jinak si vysvětlit, že stále musíme žáky trestat za jejich chování - drzost, vulgární vyjadřování, agresivitu, neplnění
školních povinností. Je potřeba se zamyslet, zda je to ovšem jen naše selhání.
Letos se nám nepodařilo uskutečnit lyžařský výcvik - bohužel jsme z organizačních
důvodů nestihli využít těch pár dnů, kdy byly vhodné podmínky na lyžování. Žáci současné 7. třídy ale určitě o výcvik nebudou ochuzeni.
Jistě máme co zlepšovat i v budově školy - podle posledních zpráv, které se k nám
dostaly, bychom měli získat finance z 68. výzvy iROP na rekonstrukci učeben fyziky
- chemie a přírodopisu a na vybudování jazykové učebny. Snad jsou zprávy pravdivé
a my budeme moci v září otevřít nové učebny.
Protože jsme zrušili učebnu hudební výchovy (od září je zde III. oddělení školní
družiny), stojí před námi problém, kde novou učebnu vybudovat. Hodiny hudební výchovy nejsou sice časově příliš dotovány, ale pěvecký kroužek si určitě zaslouží dobré
zázemí. I zde jsou již návrhy a já doufám, že se nám vše podaří dobře vyřešit.
Všem zaměstnancům bych ráda poděkovala za jejich práci, žákům děkuji
za reprezentaci školy.
Marcela Husáková
ředitelka školy
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PŘIJELI JSME PŘED 70-TI LETY (1948 – 2018)
Říká se, že nikdy není pozdě. Čas dozrál a také my, bývalí i současní „Přimdští“
obyvatelé původem z Rumunska bychom se rádi chtěli sejít na jedinečném srazu
po 70-ti letech. Je pro nás smutné, že se toho rodiče většiny z nás nedožili. Ale víme
jistě, že až se na Přimdě sejdeme, budou s námi ve vzpomínkách.
Naše vzpomínky budou patřit jak dětství prožitému v Rumunsku, tak létům školním,
která jsme povětšinou prožívali už v Čechách. Sotva nám k tomu bude stačit jedna červnová sobota, za kterou jsme přesto tolik vděční. Ale kdo ví, třeba toto první výroční setkání
odstartuje sérii dalších. A možná nám pomůže nalézt i odpovědi na naše mnohé nezodpovězené otázky. Například dát našim rodinám vysvětlení, kdo a kdy dělal nábory v Rumunsku, bez bližšího vysvětlení kam pojedou, kde budou žít a čím budou své rodiny živit.
To, co o našich přistěhovaných rodinách víme, je, že odešly z krajiny bohaté především na teplo, které jim pak v Čechách tolik scházelo, z oblasti bohaté na ovoce
a zeleninu, kterých na Přimdě nebylo nikdy dostatek. Byly to rodiny velmi adaptibilní,
pracovité, které brzy dobře a zdravě zakořenily i v této drsnější části České republiky.
Rodiny se rozšiřovaly. Jejich zakladatelé ve svém novém působišti našli obživu
a všechny děti, narozené ať v Rumunsku nebo v Československu, dostaly dle svých
schopností vzdělání. Uzavírala se manželství jak s místními, tak s chlapci sloužícími v posádkách kolem Přimdy, a tak se stalo, že jsme roztroušeni po celé republice a Slovensku.
Snad se konečně letos splní naše dlouholeté touhy setkat se s naší komunitou! A tak
si držme palce a přejme si, aby se po sedmi desítkách let úspěšně obnovilo toto krásné
pouto rodáků, jejich zvyků a tradic.
Marie Eichlerová (rozená Frančáková)
Setkání doosídlenců je naplánováno na sobotu 16. 06. 2018 od 10.30 hod. na náměstí v Přimdě. Během setkání budou mít účastníci možnost prohlédnout si muzeum
a hrad s výkladem průvodce, kostel a hřbitov v Přimdě (od 13.00 hod. je naplánovaná mše).
Seznam rodin přesídlených v roce 1948 z Rumunska do obce Přimda a jejího okolí
(čísla popisná domů byla aktuální po přestěhování na Přimdu v roce 1948):
BIBERCOVÁ ANNA
BUBELA JAN		
FRANČÁK JIŘÍ		
FRANČÁK FRANTIŠEK
FRANČÁK JIŘÍ		
FRANČÁK KAREL
GAJDOŠ EDUARD
HARAZÍN JAN		
CHAVÍK JAN 		
CHAVÍK JOSEF		
CHAVÍK PETR		
KORYŤÁK JOSEF		

čp. 177		
čp. 207		
čp. 245		
čp. 18		
čp. 191		
čp. 13		
čp. 17		
čp. 79		
čp. 22		
čp. 26
čp. 6

KORYŤÁK TOMÁŠ
KUTLÁK RUDOLF
MUCHA ANTONÍN
MUCHA ALEXANDR
MUCHA ALEXANDR
MUCHA ŠTEFAN		
MUCHA JAN		
RONČÁK JOSEF 		
ŽIVČÁK ŠTEFAN		
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čp. 27
čp. 196
čp. 20
čp. 175
čp. 179
čp. 24
čp. 246
čp. 185
čp. 18

SPOLEK PŘÁTEL V ÚJEZDĚ
Na začátku října se již čtvrtým rokem uskutečnil třídenní výlet za krásami jižní Moravy, jehož se zúčastňuje stále více mužů. Téhož měsíce se konaly volby do parlamentu
a klubovna posloužila jako jeden z volebních okrsků pro občany.
Koncem října nás překvapily větší děti Halloweenským pochodem s návštěvou těch
nejmenších doma, kde jim zazpívaly a obdarovaly je drobnou sladkostí. Nám dospělým
udělaly velkou radost tím, jak jsou šikovné ☺.
Poté začaly stavební úpravy u klubovny. Byly odbourány stávající schody před oknem a terasa před vstupem do klubovny. Následně byla vystavěna nová podesta se schody a novým chodníkem. Kolem domu byl zhotoven okapový chodníček a také byly
provedeny terénní úpravy. Za rekonstrukce by „Spolek přátel v Újezdě“ rád poděkoval
Zastupitelstvu města Přimda. Tato akce byla uskutečněna také za finanční podpory Plzeňského kraje - dotace z programu PSOV PK 2017 - Projekty obcí.
Nezapomněli jsme ani na Mikuláše s andělem a čerty, kteří 5.12.2017 na přání rodičů obešli děti doma a po odzpívání či recitaci básničky je Mikuláš obdaroval balíčkem
dobrot.
Začátkem roku 2018 se klubovna opět stala volební místostí pro občany k volbě
prezidenta ČR. Občané již mohli vyzkoušet nový chodník a schody do klubovny po rekonstrukci, což si velmi chválili. Klubovna byla využita mnohokrát i pro setkání jiných
spolků (myslivci, včelaři) a nadále se využívá k narozeninovým oslavám dětí i dospělých. Nyní nás čekají Velikonoce a s nimi oblíbené barvení vajíček.
					
Naďa Sláviková, Jana Burešová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘIMDA
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je organizace, která se stará nejen o kulturní akce
v dané obci, městě, ale především jsou to hasiči, kteří jsou zapojeni do integrovaného
záchranného systému, a kteří v případě potřeby zasahují a pomáhají u nahlášené situace.
Nejprve nám dovolte, abychom touto cestou poděkovali kamarádům, kteří nám
s kulturními akcemi pomáhají. Je nás ve sboru sice dvaadvacet, ale věřte nám, že přípravy některých akcí jsou náročné, a my všichni hasiči velmi děkujeme za podporu
a pomoc všem, kteří nás podporujete a pomáháte nám. SDH nesmí zapomenout na našeho zřizovatele a tím je město Přimda. I Vám patří dík za dosavadní podporu finanční
i materiální při pořádání společných akcí.
Co se týče kulturních akcí, i v letošním roce máme v plánu akce, které již všichni
znáte a pokusíme se něco i přidat. Jako první již proběhl masopust. Masky byly nápadité
a doufáme, že se zase za rok uvidíme. Naše cikánečky byly neodbytné, a proto dostaly
kromě materiálních darů i finanční podporu, která v letošním roce činila celkem 5.199,Kč. Děkujeme touto cestou za příspěvky Vám občanům, kteří jste přispěli finančně.
Peníze nezůstanou hasičům ani jednotlivcům, ale budou rozděleny rovným dílem mezi
školku a školu v Přimdě. Všem, kteří přispěli, patří velký dík.

Masopust 2018
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Masopust 2018

Další plánovanou akcí je stavění májky. Srdečně zveme na již osvědčenou, pohodovou a klidnou akci, která se koná dne 30. 4. 2018 na bývalém zimním stadionu
v Přimdě.
O dalších akcích Vás vždy budeme informovat formou letáků na vývěskách, nebo
formou městského rozhlasu.
Jistě jste si všichni všimli, že našemu sboru je rekonstruována hasičská zbrojnice
z evropských dotačních fondů. Děkujeme všem, kteří se podíleli na dlouhodobém zařizování a zpracovávání dokumentů pro získání dotace. Zázemí, které jsme využívali,
nebylo pro nás ani techniku ideální, a v případě velkých a přetrvávajících situací držet službu bylo obtížné. Po rekonstrukci se hasičům naskytne nové sociální zázemí
(jako sprchy, posilovna, kuchyň, zasedací místnost pro školení) a technické zázemí.
Na základě požadavků integrovaného záchranného systému bude nově zrekonstruovaná
zbrojnice sloužit v případě velkých událostí jako zázemí pro krizový štáb. Je důležité
upozornit, že nová hasičská zbrojnice bude využita i pro účely občanů k dočasnému
zázemí pro rodiny v případě nenadálé ztráty svého dosavadního bydlení, při požárech
nebo živelných událostech.
Chtěli bychom také informovat o přímé práci našeho sboru. Ve výjezdové jednotce,
která je řádně proškolená a určená k zásahům, je 15 členů. Tito lidé jsou 24 hodin na te19

lefonu nebo v dosahu sirény a v případě vyhlášeného poplachu se dostavují neprodleně
do naší zbrojnice, kde se dozví informace o dané události. Musíme zdůraznit, že siréna,
která je užívána při vyhlášení poplachu, a pro někoho nepříjemná, je pro nás důležitá. Jsou totiž mezi námi hasiči, kteří reagují jen na tento zvuk poplachu a na základě
toho jednají. Ne všichni hasiči mají telefonní volání, protože i tento způsob vyhlášení
poplachu ze strany hasičského záchranného systému je omezen a tuto možnost u nás
v jednotce mají velitel, velitelé družstev, strojníci, řidiči, ale ostatní reagují jen na sirénu. Je někdy těžké pro nás skloubit práci, rodinu a naše aktivity, ale to je úděl dobrovolných hasičů. Naše jednotka v roce 2017 měla přes 50 výjezdů, při kterých jsme
zasahovali buď samostatně, nebo společně s profesionální jednotkou hasičů z Tachova
a ostatními složkami integrovaného záchranného systému (tj. například zdravotní záchranná služba, policie a další). Je nutné zdůraznit, že zásahů přibývá, jen v porovnání
za rok 2015 bylo přibližně kolem 30, rok 2016 se blížil k 50 a rok 2017 přes 50 událostí.
Průměr je tedy za poslední uplynulý rok 2017 cca 4-5 událostí za měsíc. V lednu 2018
naše jednotka zasahovala u 10 událostí, což je obrovský měsíční nárůst. Převaha našich
zásahů jsou dopravní nehody, které bývají náročné a působí i na psychiku. Následuje technická pomoc, (například polomy, odstranění nebezpečných látek z komunikace
nebo z vodních hladin atd.). Někdy slýcháme, proč posílají hasiče na padlý strom přes
cestu? Vždyť tu cestu spravuje správa a údržba silnic! Je to jednoduché, například představa, že na silnici leží strom a nedá se bez použití motorové pily odstranit a silnicí
potřebuje projet zdravotní záchranná služba, která míří k pacientovi, který potřebuje
neodkladnou zdravotní pomoc. Nebo nehoda vozidel do padlého stromu přes cestu,
která se stala v nepřehledném úseku. Kdo nezažije, neuvěří, ale i takové náhody se dějí
a i zde jde někdy o minuty. Takový zásah pamatujeme v roce 2015 a oznamovatel (volající
na 150) byla právě zdravotní záchranná služba, která nemohla projet danou komunikací
k pacientovi. Další jsou požáry, které celkově mají mírný pokles, a je vidět, že prevence, která je nastavena v ČR, má na tento pokles vliv. Zásahů v menším počtu je pomoc
zdravotní záchranné službě, jedná se o asistenci a transport pacientů.
Jako důležitý krok pro naší výjezdovou jednotku v roce 2017 považujeme kurz FIRST
RESPONDENT. Jednotka prošla kompletním školením záchrany osob při takzvaném
srdečním selhání (jak rozpoznat, jak reagovat, jak postupovat při záchraně pacienta při
neodkladné resuscitaci) a to za použití AED (tj. Automatizovaná externí defibrilace).
Přístroj AED máme v plánu pořídit letos, není to levná záležitost, ale doufáme, že se ho
podaří získat z dotačních programů.
Naše jednotka se pravidelně školí, scházíme se vždy v neděli odpoledne, kdy probíráme zásahy, učíme se novým věcem a staráme se samozřejmě i o techniku.
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Zásah hasičů při vážné dopravní nehodě ve Velkých Dvorcích

Na závěr musíme apelovat na vás všechny. Se svými vozy jezděte opatrně, předvídejte, myslete na sebe a vaše blízké. Myslete na povinnost pravidelného čištění a revizi
komínů a kotlů ve vašich domácnostech. Prevence je totiž důležitá a může pomoci
ve většině případů, myslete na to, že pak už bývá většinou pozdě…
Touto cestou vyzýváme Vás, občany, hlavně Vás mladé, kteří máte zájem společně
s námi pracovat dobrovolně, stát se hasiči a pomáhat lidem kolem nás v situacích, při
kterých pomoc potřebují, kontaktujte starostu SDH pana Jiřího Šebestu nebo velitele
jednotky pana Martina Chavíka a nebo nás navštivte každou neděli odpoledne zatím
v provizorní hasičské zbrojnici.
Sbor dobrovolných hasičů Vám všem přeje krásné jaro a ničím nerušené léto v naší
krásné přírodě.
Za SDH Přimda
David Kadlec a Martin Chavík
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ZIMA VE ZNAMENÍ PŘIMDONOŠE
Pan Karel Halla se narodil v Mýtě. Od malička ho provázel sport, hlavně volejbal
a lyžování. Po vysokoškolských studiích získal učitelský diplom spolu s umisťovací
listinou do Základní školy v Boru.
Byl jsem rád, že mě umístili do Boru. Byla tam nová škola i tělocvična, říká pan
Karel Halla. Okamžitě jsem se pustil do učitelování a v zimním období jsem každou
volnou chvilku jezdil na Přimdu lyžovat. Tehdy se jezdilo na louce v hlubokém sněhu
rovnou z kopce a dole se nějak zastavilo. Když to nevyšlo, zastavilo se na škvárovém
posypu silnice na Rozvadov. Skluznice byly dřevěné a netrpěly trochou škváry a automobil tam projel jen několikrát za den. Ostatně, všichni šoféři věděli, že tam přimdští
lyžují, proto dávali pozor, aby se tam něco nestalo.
Najednou bylo potřeba učitele na Přimdě, tak byl na 1 rok přeložen. Na Přimdě byly
čtyři staré budovy, ve kterých se učilo, a učitelé se o přestávkách rychle přemísťovali
z jedné do druhé, aby stihli zvonění. Tělocvična, ta krásná a nová zůstala v Boru,
na Přimdě se cvičilo ve stodole. Podmínky byly špatné, ale ideály zůstaly. Zakrátko
jsem měl kolem sebe partu dětí, jak jinak v té době fyzicky velice zdatných, říká Karel.
Vyhrávali jsme všechny zimní i letní tělovýchovné soutěže.
Velké lákadlo v podobě nabídky na funkci tělovýchovného náčelníka Terezínské
Dukly jsem musel odmítnout, když jsem se vrátil z vojny. V té době jsem dělal předsedu Tatranu v Přimdě, nechtěl jsem přimdské zklamat, proto jsem ze Slaného, kde jsem
dělal zástupce tělovýchovného náčelníka a kondičního trenéra Dukly Slaný, řídil celý
rok chod Tatranu, podotýká nastávající Přimdonoš.
V té době bylo na Přimdě plno sněhu a všechny děti si přály mít lyže. Boty a lyže
byly primitivní a již v té době začal Karel toto vybavení sbírat. A jak přibývaly roky
a desetiletí, lyžařské vybavení se modernizovalo, tak staré ukládal do svých sbírek.
Sbírka se utěšeně rozrůstala také z toho důvodu, že po vybudování sjezdovky a vleku
začalo na Přimdu jezdit hodně lyžařů, kteří svoje zastaralé sportovní vybavení Přimdonošovi do sbírky darovali. Po celá léta byla tato sbírka vystavena ve škole v Přimdě
a sloužila také k výuce žáků.
Město Přimda poskytlo v budově městského úřadu prostory ke zřízení regionálního
muzea, ve kterém je umístěna sbírka věcí, které lidé na Přimdě a v okolí potřebovali
ke svému životu.
Uvažoval jsem o umístění mé sbírky, která patří určitě mezi největší v Plzeňském
kraji, někde na veřejnosti, proto jsem se rozhodl, po domluvě s kronikářem, umístit ji
v muzeu města Přimdy, říká Přimdonoš a jenom lituje, že se nepodařilo sladit zpřístupnění sbírky s Přimdskou patnáctkou nebo přeborem školy v lyžování. Obě tyto tradiční
akce se kvůli nedostatku sněhu letos nekonaly.
My na Přimdě víme, že Přimdonoš vykonal pro lyžování na Přimdě mnohé. Na pořádnou zimu s metrovou vrstvou sněhu už ale jenom vzpomínáme. A sbírka lyží a lyžařského vázání v muzeu Přimdy je dokladem toho, že dříve bývalo lépe.
Kronikář Přimdy Josef Rídl
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Ski muzeum

Muzeum Přimdy
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SKI KLUB PŘIMDA
První sjezdové závody na naší sjezdovce se konaly v roce 1967. Prvními vítězi byli
Karel Hyttner, Zdeněk Hruška a Eda Zejmon. V roce 1968, tedy před padesáti lety, skupina lyžařů zakládá Ski klub při TJ Tatran Přimda. Kromě názvu jsme měli svoji vlajku,
kterou nám vyšila paní učitelka Marie Raiserová. O akcích jsme si vedli kroniku, ve
které sami popisovali své zážitky z tréninků a závodů.
První akcí bylo letní soustředění na březích řeky Mže, kterého se zúčastnili:

Karel Halla, Alena Koflová, Eva Huňáčková, Marie Martínková, Ludmila Mistrová, Hana
Poláčková, Miloslav Fiala, Karel Hyttner, Slávek Raiser a Jura Harazim

Byl to letní stanový tábor, jehož hlavní náplní byl lyžařský trénink. Již tehdy jsme
mezi stromy běhali s hůlkami slalom, který se později stal sportovní disciplínou pod
názvem „suchý slalom“. Několik sezon se běhal okresní přebor na naší sjezdovce. Potom se jeho konání přesunulo na „Terén sv. Petra“ do Stříbra. Ještě v témže roce se koná
první ročník okresního přeboru v přespolním běhu lyžařů, kterého se zúčastňuje 150
závodníků. Protože lyžařské vybavení nebylo nic moc, kupujeme 15 ks bezpečnostních
špiček. Pravidelně trénujeme a je jedno, jestli na sjezdovkách nebo na běžkách.
22. února 1969 se konají první okresní závody ve slalomu a v běhu na lyžích. Dopoledne se jel slalom, odpoledne se běhalo. Ski klub reprezentovali: Alexandr Mucha (1.
místo běh), Karel Koryťák (1. v běhu, 2. ve slalomu), Ladislav Poulíček, Jana Martínková, Marie Martínková (1. v běhu), Eva Huňáčková (1. v běhu), Ludmila Mistrová,
Božena Korchová (1. ve slalomu) a Karel Hyttner (1. ve slalomu).
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Naši závodníci v roce 1970: Jana Chavíková, František Veselý, Božena Korchová,
Květa Bubelová, Marie Martínková, Milena Bubelová, Karel Hyttner, Ludmila Mistrová,
Karel Koryťák, Luboš Trávníček, Antonín Mucha, Jaroslav Koryťák

Z počátků lyžování bych ještě připomněl akce, které přesahovaly rámec okresu.
V roce 1970 se naši běžci Karel Koryťák, Jan Chavík, Jana Chavíková, Marie Martínková, Milena Bubelová a Ludmila Mistrová pod vedením Josefa Petrlíka zúčastnili
župních přeborů v běhu na lyžích v Hojsově Stráži. Všichni se umístili mezi 10. až 20.
místem, což byl pro nás úspěch. Sjezdaři se pod mým vedením a za asistence Josefa
Vaňouse ve složení Antonín Mucha, Květa Bubelová, Karel Mucha, Jaroslav Koryťák, Karel Hyttner, Luboš Trávníček a Ladislav Poulíček zúčastnili Velké ceny Boubína
ve Vimperku, tehdy neoficiální mistrovství Čech. Umísťovali se kolem 15. místa. To
nás opravňovalo k přesvědčení, že se můžeme srovnávat i se závodníky z daleko větších
zimních středisek. Velkou radost nám rovněž udělalo 2. místo v krajském finále Velké
ceny PO SSM 1972 v běhu na lyžích na Božím Daru, kde okresní družstvo bylo mimo
jednoho žáka tvořeno našimi závodníky. Byli to: Pavel Schwarcz, Karel Valenta, Jiří
Chejnovský, Zdena Koryťáková, Eva Martínková, Věra Poláčková, Antonín Poláček,
Jiří Rybář, Jan Chavík, Marie Martínková, Jana Chavíková a Jaroslava Maťhová. Cituji
z tisku: „Družstvo složené ze žáků ZDŠ Přimda se probojovalo na 2. místo. Ve dvojzávodu si nejlépe vedli st. žák Jan Chavík, ml. žákyně Zdena Koryťáková, st. žákyně
Jaroslava Maťhová, všichni z Tatranu Přimda...“. Úspěšný byl i rok 1973. Byli jsme
pořadateli krajského finále PO v obřím slalomu. Byl dostatek sněhu, tak jsme mohli
start posunout ještě několik desítek metrů nad horní stanici vleku. Maminky lyžařů nám
ušily látkové terče na vyznačení závodních branek. Přijeli závodníci okresů Klatovy,
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Sokolov, Plzeň město, Plzeň sever. Okres Tachov reprezentovali naši závodníci: Helena Nešvárová, Marie Martínková, Irena Šteffková, Antonín Mucha (3.místo), Karel
Mucha, Jaroslav Koryťák (4.) a Jan Petrus (6.). Cituji opět z tisku: „Je třeba poděkovat
těm, kteří se zasloužili o zdárný průběh závodu – především členům a funkcionářům
Tatranu Přimda…“ Po tomto úspěchu se dokonce počítalo s tím, že u nás bude celostátní kolo. Počasí však rozhodlo jinak. Běžci reprezentovali náš okres v krajském kole
na Božím Daru. Za účasti přes 150 závodníků byli naši závodníci rovnocennými soupeři. V jednotlivých kategoriích to byli: Zdena Koryťáková (4.), Venuše Martínková
(8.), Jaroslava Maťhová, Věra Poláčková, Eva Martínková, Pavel Schwarcz (8.), Karel
Valenta, Marie Martínková (4.) a Jan Chavík (9.).
Mezi další úspěšné reprezentanty Ski klubu dále patřili: Jaroslava Šteffková, Květa
Poláčková, Jiřina Petrusová, Luboš Petrus, Jitka Pokorná, Josef Kletečka, Jiřina Chavíková, Miroslava Poláčková, Marcel Valenta, Jan Korch a Milan Koryťák. Žáci nebyli
jenom výbornými lyžaři, ale byli to všestranní sportovci, kteří se zúčastňovali i jiných
závodů v rámci okresu a kraje. Troufám si tvrdit, že v té době jsme neměli v okrese
konkurenci. Často jsme slýchávali: „No, jo! Jsou tady Přimďáci, to nemáme šanci.“
Tady je nutno ještě připomenout, že Lesní závod Přimda nám zdarma poskytoval terénní vozidlo Gazík i s řidičem. Zhruba v polovině sedmdesátých let minulého století Ski
klub zaniká a lyžaři dále startují za lyžařský oddíl Tatranu Přimda.
Další zajímavosti z činnosti lyžařů si můžete přečíst v brožuře O Přimdonošovi, kterou je možno zakoupit za 40,- Kč v infocentru. Tam je také možnost vidět další fotografie.
Úspěchy reprezentantů lyžařského oddílu si připomeneme v některém z následujících vydání Přimdského zpravodaje.
Karel Halla

BĚŽEC TACHOVSKA 2018
BĚH KE ZŘÍCENINĚ - 16. ročník
Termín:
sobota 19. 5. 2018
Kde:
Přimda - náměstí Republiky
Kdy:
Start 10.00 hod.
		(prezentace 9.00 - 9.50 u infocentra)
Startovné: 50,- Kč
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ROZPIS UTKÁNÍ TJ TATRAN PŘIMDA - JARO 2018
kolo
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

den
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
SO

datum		
14.4.		
22.4.		
28.4.		
6.5.		
12.5.		
20.5.		
27.5.		
3.6.		
10.6.		
16.6.		

čas		
17.00		
14.30		
17.00		
14.30		
17.00		
14.00		
15.00		
14.30		
17.00		
17.00		

utkání
Studánka - Přimda
Přimda - Kostelec
Bezdružice - Přimda
Přimda - Konst. Lázně
Kšice - Přimda
Přimda - Halže
Trpísty - Přimda
Přimda - Stříbro B
Částkov - Přimda
Přimda - Černošín

INZERCE
PŘIVÝDĚLEK (BRIGÁDA) V MLÝNCI
ÚDRŽBA ZAHRADY REKREAČNÍHO OBJEKTU
Nabízíme přivýdělek (brigádu) v Mlýnci - výplata je možná i hotově.
Celoroční údržba zahrady rekreačního objektu v Mlýnci (sekání trávy,
prořezání stromů, úklid zahrady) a další drobné práce podle dohody.
Možno i nárazově - duben/květen a na podzim. Výplata hotově na ruku
nebo převodem na bankovní účet.
Přivýdělek vhodný pro aktivní důchodce, nezaměstnané, studenty nebo
pro každého, kdo má čas a chuť na zahradnické a sadové práce.
V případě zájmu nás kontaktujte nebo budeme rádi, když na tento inzerát
upozorníte jiného vhodného zájemce.
Těšíme se na setkání s Vámi, zavolejte nám nebo zašlete SMS
na číslo 601 392 635 a my se ozveme Vám. Skálovi.
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„PŘIMDSKÝ DEN“ a „JÍZDA SAŠI KOLOWRATA“
V sobotu 16. června 2018 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.

Foto z Jízdy Saši Kolowrata 2017
Během celého dne bude hrát na náměstí živá hudba,
pro děti jsou připravené atrakce - všechny atrakce jsou zdarma.
Občerstvení zajištěno.
Večer bude pokračovat od 18.00 hod. taneční zábavou na náměstí.
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Slavnosti svobody Plzeň
3. - 6. května 2018
Události odehrávající se na začátku května roku 1945
si jako každý rok Plzeň připomene Slavnostmi svobody,
tradiční akcí s bohatým vojensko-historickým a kulturním
programem. Oslavy osvobození americkou armádou se
uskuteční od čtvrtka 3. do neděle 6. května, kdy vyvrcholí
vzpomínkovým setkáním u památníku Díky, Ameriko!, kterému se po dvou letech vrací jeho původní podoba. Hlavnímu programu bude předcházet 1. května v lochotínském amfiteátru koncert slavné
kapely The Australian Pink Floyd Show s nesmrtelnou hudbou legendární kapely Pink
Floyd v doprovodu nejmodernějších světelných efektů a animací.
Convoy of Liberty, tradiční přehlídka vojenských historických vozidel s 200 kusy
techniky, projede zhruba dvoukilometrovou trasu ze Sukovy ulice po Klatovské třídě
až do sadů Pětatřicátníků letos mimořádně v sobotu 5. května. Ve vzduchu ji přeletem
doprovodí nejen současné vojenské letouny, ale i nejslavnější a nejlepší stíhací letadlo
britského královského letectva za druhé světové války Spitfire a Harvard, letoun z roku
1943 sloužící k výcviku nových pilotů USAAF v Texasu. Čelo konvoje včetně džípů
s válečnými veterány bude pokračovat ze sadů Pětatřicátníků na náměstí Republiky, kde
budou mít návštěvníci příležitost prohlédnout si historická vozidla zblízka a setkat se
s americkým a belgickými veterány.
K atmosféře Slavností svobody patří dobové vojenské kempy. V parku za obchodním
centrem Plzeň Plaza se rozloží vojenské tábory 16. obrněné divize a Československé
samostatné obrněné brigády. K vidění tady bude i polní letiště s dvoumístným průzkumným letadlem Piper L4H a tábor RAF, britského královského letectva, jehož 100.
výročí založení si letos připomínáme a v němž za druhé světové války sloužilo 2 402
Čechů a Slováků. Královské letectvo a navíc ženské pomocné letecké sbory (WAAF)
připomene také kemp v prostoru U Zvonu, vedle Křižíkových sadů a Proluky, kde je
pravidelně při oslavách v rámci projektu Plzeň 1945 představován život v táboře 2. pěší
divize a taky civilistů. Camp Raiders s expozicí americké pěchoty bude mít své stanoviště před kulturním domem Peklo, v němž zůstanou otevřené dveře ojedinělého muzea
Patton Memorial Pilsen se svými více než tisíci exponáty a fotografiemi vztahujícími
se k americké armádě a událostem 2. světové války.
Součástí slavností bude jedinečný kulturní program, který Plzeň přenese zpět do radosti z konce války a osvobození. Hlavní program na náměstí Republiky zahájí v pátek
4. května nejlepší big band všech dob s více než 80letou historií, legendární americký
The Count Basie Orchestra, o jehož kvalitách vypovídá celkem 18 cen Grammy. Folkové sobotní odpoledne bude hostit Nezmary a Big Band Klatovy, Cop, Taxmeny, Nadoraz nebo v poslední době oblíbenou kapelu Jelen. Neděle bude patřit Hrádeckému Big
Bandu, kapele St. Johnny Blues a Mydy Rabycad. V Křižíkových sadech oživí vojenské ležení folklor, swing, scénky s komentářem či ukázky módy a na pódiu amfiteátru
za obchodním centrem Plzeň Plaza se představí folkoví a country muzikanti.
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Slavnosti svobody doprovází vzpomínkové akty u jednotlivých památníků, speciální
akce, mezi nimi 3. května Plzeňské rozhovory II na téma 100 let česko-amerických
vztahů s podtitulem Co nás spojuje, a výstavy. Například venkovní expozice ve Smetanových sadech s názvem Muži generála Pierce připomene 75. výročí založení 16. obrněné divize, která v roce 1945 vstoupila do Plzně jako první jednotka americké armády.
Více informací o programu najdete na www.slavnostisvobody.cz

Plzeň slaví jubileum republiky celoročně
100. výročí vzniku samostatného československého státu si v Plzni připomeneme
cyklem zajímavých událostí, jako je například Festival světla BLIK BLIK, výstava Sto
let republiky očima pěti plzeňských generací, Historický víkend ve stylu první republiky, 100. výročí narození slavných Plzeňanů - herce Miroslava Horníčka a fotografa Viléma Heckela nebo opera Prodaná nevěsta pod širým nebem. Celoroční program
vyvrcholí v říjnu velkolepými dvoudenními oslavami s tradičním vzpomínkovým aktem u Památníku T. G. Masaryka, lampionovým Průvodem světel centrem města nebo
slavnostním setkáním na náměstí Republiky, které vyvrcholí společným zpěvem hymny a ohňostrojem v národních barvách. Mimořádně bude při této příležitosti vystaven
originál hry Fidlovačka, psaný rukou J. K. Tyla, s textem české národní hymny. Její
počáteční slova „Kde domov můj“ se stala hlavním mottem projektu.
Více informací o programu najdete na www.plzen2018.eu
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