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PODZIMNÍ
VYDÁNÍ

Hasičská zbrojnice
Projekt „Přimda – Stavební úpravy objektu hasičské zbrojnice je spolufinancován EU.

Technické zázemí pro pracovníky údržby - dílna, garáže

Vážení spoluobčané,
zpravodaj vychází v době, kdy již znáte výsledky voleb do městského
zastupitelstva, které se konaly 5. a 6. října 2018. Určitě každý z nás vybíral
své zastupitele zodpovědně a dal hlas kandidátům, kterým můžeme věřit.
Chtěla bych Vás tímto oslovit: zúčastněte se zasedání zastupitelstva.
Všichni občané mají možnost zúčastnit se zasedání, která jsou veřejná
(zasedání se koná většinou pouze 4 x ročně, v prosinci, březnu, červnu
a září), pokud nejsou svolána mimořádná zasedání. Vaše podněty budou
přínosem pro práci nového zastupitelstva.
Já osobně bych si do budoucna přála, aby se zvýšil počet spolků
v obcích, díky kterým se vždy obnoví společenský život. Každoročně
mě vždy potěší velký počet občanů, kteří se účastní 30. 4. tzv. „pálení čarodejnic“. Tato akce má již letitou tradici v obcích: Přimda, Újezd
pod Přimdou, Kundratice, Malé Dvorce a Třískolupy. Doufám, že se
situace zlepší i v ostatních obcích, vedení města může na tyto akce
i finančně přispět.
V minulém zpravodaji jsem informovala o nešvaru - venčení psů
na travnatých plochách před bytovými domy v Přimdě čp. 180, 181 a 182.
Problém se ani trochu nezlepšil, proto přistoupilo vedení města k osazení
zákazových tabulí, doufám, že všichni vlastníci pejsků umí číst, a že budou
zónu pro hraní dětí akceptovat.
Chtěla bych Vám za minulé volební období poděkovat za pomoc,
ochotu, spolupráci a podporu.
Užijte si krásné podzimní dny, přeji Vám klid a pohodu při plnění
pracovních povinností.
Marie Šperková
starostka
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V minulém volebním období se podařilo získat dotace
z Plzeňského kraje na níže uvedené akce:
rok 2015:
Újezd pod Přimdou: oprava střechy společenského domu (dotace: 170.000 Kč)
Přimda: informační materiály turistických cílů v okolí Přimdy (dotace 10.000 Kč)
Přimda: podpora hospodaření v lesích (dotace: 72.900 Kč)
rok 2016:
Přimda: výměna oken a dveří v budově čp. 110 - budova vedle úřadu
(dotace 230.000 Kč)
Přimda: výměna dveří a radiátorů v budově plaveckého bazénu (dotace: 200.000 Kč)
Třískolupy: osazení nástropní malby, výzdoba podhledu kruchty v kapli sv. Vendelína
(dotace: 100.000 Kč)
rok 2017:
Újezd pod Přimdou: výměna oken, dveří a stavební úpravy společenského domu
(dotace: 150.000 Kč)
Přimda: hasiči - dotace na věcné vybavení (dotace: 38.700 Kč)
Přimda: výměna oken v tělocvičnách základní školy (250.000 Kč)
rok 2018:
Přimda: výměna stropů a zateplení v tělocvičnách základní školy - realizace
v roce 2019, (dotace: 200.000 Kč)
Újezd pod Přimdou: rekonstrukce požární nádrže - realizace v roce 2019,
(dotace: 300.000 Kč)
V minulém volebním období se podařilo získat dotace z evropských fondů na níže
uvedené akce:
- nákup svozového vozidla MULTICAR (dotace: 2.628.083 Kč)
- rekonstrukce hasičské zbrojnice (11.523.149 Kč)
Za poslední volební období (2014 - 2018) se podařilo získat na dotacích skoro
16 mil. Kč.
Z velkých a finančně nákladných akcí se podařilo v minulém volebním období:
- odkoupit od Lesní společnosti Přimda budovu vedle úřadu (1.400.000 Kč)
- opravit vnitřní prostory kaple v Třískolupech (776.922 Kč)
- vybudovat nový vodovod včetně přípojek v celé obci Kundratice (2.724.316 Kč)
- vybudovat rozvody vody a přípojky do nemovitostí v obci Malé Dvorce
(1.661.428 Kč)
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- provést I. etapu rekonstrukce budovy bývalého kasina - garáže a zázemí
pro pracovníky údržby (náklady: 5.627.365 Kč)
- provést opravu vnitřních prostor budovy vedle úřadu (náklady: 5.740.600 Kč)
V dalších letech je nutné více investovat do obcí Mlýnec, Velké Dvorce,
Rájov a Málkov.
Práce na všech třech opravovaných objektech se chýlí ke konci:
- rekonstrukce hasičské zbrojnice,
- vybudování garáží, dílny a zázemí pro pracovníky údržby (budova bývalého
kasina),
- rekonstrukce budovy čp. 110 vedle úřadu.
Slavnostní otevření všech objektů za účasti veřejnosti je plánováno na leden 2019.

Rekonstrukce objektu čp. 110 vedle městského úřadu

Při rekonstrukci objektu čp. 110 byly zachovány veškeré klenby.
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Opět připomínáme splatnost poplatků!
Místní poplatky:
- Za svoz odpadu - splatnost do 28. 2. 2018, 2. splátka do 31. 7. 2018
- Za psa - splatnost do 30. 4. 2018
- Ubytovací poplatky - do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí
Nájemné:
- Z pronájmu pozemků - splatnost do 30. 10. 2018
- Z pronájmu zahrádek - splatnost do 30. 4. 2018
Veškeré poplatky lze uhradit hotově v pokladně městského úřadu nebo na účet města
č. 2111520729/2700 (platba musí být jednoznačně identifikována).
Pokud si nejste jisti, zda máte vše uhrazeno, kontaktujte městský úřad, rádi Vám pomůžeme.

VÝZVA PRO OBČANY
PODPOŘTE MIKULÁŠKOU NADÍLKU!
Máte doma železný šrot a chcete podpořit dobrou věc?
Domluvte se s pracovníky údržby města Přimda na svozu železa a následně jeho
prodeji. Finanční prostředky z prodeje železa budou použity na prosincovou Mikulášskou nadílku, kterou již několikátým rokem s velkým úspěchem pořádá
SDH Přimda.
Tel. č. na pracovníky údržby: 602 776 599.
Volat můžete od pondělí 8. 10. do čtvrtka 11. 10. 2018
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Děkujeme!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Tradiční vítání občánků se uskutečnilo v měsíci květnu. Do života byly přivítány
3 dětičky, 2 chlapci a 1 holčička, které svým milým vystoupením potěšily děti z místní mateřské školy pod vedením paní učitelky Aleny Růžičkové a paní učitelky Anny
Teplárkové.
Vzhledem k malému počtu nově narozených dětí se další vítání občánků bude konat
na jaře příštího roku. Rodiče a jejich děti pozveme písemnou pozvánkou.

Myslivecký spolek Bohuslav, Přimda
pořádá

dne 19. 01. 2019 od 20:00 hodin
v sále Rekreačního střediska Přimda

MYSLIVECKÝ BÁL
K tanci i poslechu zahraje

hudební skupina Jenny.cz.
Bohatá zvěřinová tombola!
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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 13. 10. 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.
JARNÍ SVOZ V ROCE 2019 je naplánován na sobotu 13. 4. 2019.
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Město Přimda
plánuje již tradiční

Vánoční koncert
ve středu 26. 12. 2018 od 18.00 hod.
v sále Rekreačního střediska v Přimdě.

JAN SMIGMATOR, FELIX SLOVÁČEK
& Swinging Q

Během listopadu 2018 budou zveřejněny bližší informace o předprodeji vstupenek
na informačních tabulích ve všech obcích a na internetových stránkách města
Přimda (www.mestoprimda.cz).
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘIMDĚ
Ohlédnutí za školním rokem 2017/2018
Během školního roku bylo pro děti a rodiče uspořádáno mnoho malých či větších zajímavých akcí.
Za zmínku určitě stojí akce Den s Policií ČR, kterou pro nás ochotně zorganizoval pan Drgáč. Děti měly možnost prohlédnout si policejní výstroj, auto
s majáky a shlédnout ukázku výcviku služebních psů.
Další pěknou akcí byl Den s poníky, kdy rodiče Drgáčovi přivezli na Přimdu
své poníky a předvedli nám jejich drezuru. Pak s velkou trpělivostí umožnili všem
dětem jízdu a výhled z koňského hřbetu. Dětem se akce velice líbila, a proto touto cestou vyjadřujeme rodičům Drgáčovým obrovské poděkování za vstřícnost
a ochotu za obě akce a těšíme se na další, tentokrát podzimní, setkání s poníky.
Do ZŠ odešlo 18 předškolních dětí, přejeme jim hodně píle a energie při plnění
školních povinností.
Během letních prázdnin „vyrostl“ na školní zahradě nový altán, na jehož stavbě se podílela firma p. Dulovce a pan Josef Zeman. Oběma patří velké poděkování
za odvedenou práci.

Školní rok 2018/2019
Nový školní rok jsme tradičně zahájili milým setkáním s vedením města. Paní
starostka a pan kronikář přišli děti pozdravit a popřát jim hodně zdaru.
Do MŠ nastoupilo 46 dětí, je tedy plně obsazena, ale bohužel zůstávají ještě
3 nepřijaté děti. V letošním roce je po dlouhých letech malý počet předškoláků,
pouhých 10.
Změny nastaly v pedagogickém sboru, kdy ke konci školního roku odešla paní
učitelka Venuše Kortanová a na její místo byla v září přijata nová, plně kvalifikovaná, paní učitelka Magdalena Chaloupka.
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I v letošním roce je naše MŠ zapojena do několika projektů. Dokončujeme projekt Šablony 1 a od ledna 2019 plynule navazujeme na Šablony 2. Tento projekt je
spolufinancován EU a je zaměřen na personální podporu a profesní rozvoj pedagogů. Již druhým rokem pokračujeme v projektu Podpora odborného vzdělávání
v Plzeňském kraji, kde spolupracujeme se SŠ Bor.
Další projekt Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, také vstupuje do dalšího ročníku, je pod záštitou České obce sokolské a je zaměřen na vzbuzení zájmu
u dětí na aktivní sportování, všestrannost, vede k týmové spolupráci a přináší
radost z plnění úkolů.
Novým projektem je Poznáváme sousední země, kde se budou děti pod vedením
mediátorky z Tandemu Plzeň seznamovat s německým jazykem.
Od října bude opět zahájen pohybově-rekreační program, což je 1x týdně návštěva školní tělocvičny v ZŠ a 1x týdně návštěva plaveckého areálu.
Samozřejmě připravuje spoustu dalších aktivit a akcí jako např. tradiční Zavírání lesa, podzimní tvořivou dílnu s rodiči, Mikulášskou nadílku, Vánoční besídku a další….
Přesnější informace o činnostech a termínech jednotlivých akcí najdete na našich
webových stránkách: www.msprimda.estranky.cz.
Pozadu nezůstává ani zvelebování budovy a okolí naší MŠ. Ještě v těchto
podzimních měsících máme v plánu opravu chodníku u hlavního vchodu do MŠ
a zavěšení ozdobných cedulí na budovu. Bohužel, oslovené firmy jsou velmi pracovně vytížené, ale věříme, že se dílo podaří.
Závěrem bychom chtěli ještě jednou velmi poděkovat všem sponzorům, rodičům a přátelům školy za jejich podporu.
Mimořádné poděkování patří rodičům Chavíkovým, Drgáčovým a Trojákovým.
Anna Teplárková
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Třetí čtvrtletí školního roku 2017 – 18 bylo spjato s mnoha aktivitami. V březnu jsme
si připomněli Světový den vody a v dubnu Den Země. Pro žáky 1. stupně si paní učitelky připravily dopoledne plné soutěží s ekologickou tematikou, žáci druhého stupně
se vydali do okolí Přimdy, kde uklidili odpadky po nepořádných výletnících. Okolní
přírodu poznávali naši žáci také díky projektu Pátrání po bobrovi, během nějž navštívili
Vodní svět u Lesné, či díky různým exkursím (Les, Zvláště chráněná území, Geologie
regionu) a besedám (Ochrana živočichů).
V průběhu druhého pololetí jsme si také několikrát připomněli 100. výročí založení
Československé republiky. Žáci druhého stupně navštívili např. Legiovlak a Museum
Českého lesa v Tachově či Západočeské museum a Velkou synagogu v Plzni. Při návštěvě Legiovlaku se dozvěděli více o činnosti čs. legií, ve Velké synagoze si prohlédli
výstavu spojenou s počátky naší republiky a v Západočeském museu se zúčastnili výukového programu zaměřeného na vznik ČSR.
V rámci projektu Vše pro děti mohli naši žáci navštěvovat doučování z českého
a anglického jazyka a matematiky či kluby – čtenářský a zábavné logiky.
V dubnu měli nejvíce napilno žáci deváté třídy, které čekaly přijímací zkoušky
na střední školy. Všichni obstáli a byli přijati na střední školy či učiliště.
V květnu se uskutečnila Čtenářská soutěž, jíž se zúčastnili nejen naši žáci, ale
i děti z Rozvadova a Hošťky. Nejlepší čtenáři z 1. stupně pak reprezentovali naši školu
na Čtenářské soutěži v Plané.
Děti, které rády čtou, mají rovněž možnost zapojit se do aktivity Čtení pomáhá. Každou přečtenou knihou, jež je na seznamu této aktivity, mohou pomoci někomu, kdo to
potřebuje. Jedna přečtená kniha znamená příspěvek 50 korun na invalidní vozík, léčbu
onkologických pacientů aj. Nejúspěšnější účastníci Čtení pomáhá obdrželi při slavnostním zakončení školního roku za odměnu knihu.
Již tradičních úspěchů dosáhli žáci 1. stupně na závodech „Atletická všestrannost“
ve Stříbře, odkud přivezli jednu zlatou, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile.
Využíváme možnosti navštěvovat přimdský bazén. V období Velikonoc se v bazénu uskutečnily vodní hrátky O přimdského zajíce a v dubnu jsme uskutečnili poslední
závod ze série Přimdského delfína – soutěž družstev, jíž se zúčastnili také žáci z Boru.
Naše družstvo „A“ v soutěži zvítězilo, a získalo tak vytoužený pohár.
Poslední měsíce školního roku jsou neodmyslitelně spjaty se školními výlety, jež
jsou pro děti odměnou za jejich celoroční práci ve škole. Většina výletů byla jednodenních, pouze žáci 7. a 8. třídy se se svými třídními učiteli vydali i na výlety vícedenní, při
nichž poznávali krásy Šumavy a okolí Karlových Var.
Po celý školní rok získávali žáci za svoji školní i mimoškolní práci (reprezentaci
školy aj.) body. Ty pak v závěru roku mohli na školním trhu směnit za různé drobnosti
- školní potřeby či drobné hračky. Žáci, kteří získali ve školním bodování nejvíce bodů,
jeli za odměnu na výlet reprezentantů do Mirakula.
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Téměř na samém konci školního roku měli svůj velký den prvňáčci. Jejich třídní
učitelka, Magdaléna Kálalová, pro ně připravila Slavnost slabikáře, během níž děti
předvedly svým rodičům, jak se naučily číst. Odměnou jim byl nejen potlesk všech
přítomných, ale i slaďoučký dort od paní učitelky Marie Vítkové.
Velkých úspěchů jsme dosáhli v oblasti mezinárodní spolupráce. Získali jsme titul
„eTwinningová škola“, jehož si velice vážíme. Naše škola se tak zařadila k 1212 eTwinningovým školám z celé Evropy (v České republice je jich 17). Dalším velkým úspěchem je získání Evropské jazykové ceny Label, která byla naší škole slavnostně předána
v Zrcadlovém sále MŠMT v Praze za projekt Wir bauen Brücken. Toto významné ocenění, na něž dosáhlo jen 8 institucí z celé republiky, pro naši školu také znamená získání
zajímavé finanční odměny, která bude využita pro zkvalitnění výuky cizích jazyků.
V dubnu se v naší škole uskutečnilo mezinárodní setkání žáků pracujících na projektu EURAC financovaném z programu Erasmus+. Tématem setkání byla minulost,
současnost a budoucnost Evropy. Děti z České republiky, Dánska, Chorvatska, Slovenska a Turecka si společně připomněly významné mezníky v historii Evropy, navštívily
např. Museum železné opony v Rozvadově a také společně zasadily před školou Strom
svobody připomínající 100 let od skončení 1. světové války.

Projekt EURAC - Výsadba Stromu svobody

Jen tři týdny po žákovském setkání se v naší škole sešli učitelé zapojení do projektu EURAC, aby společně zhodnotili první rok projektové práce a naplánovali aktivity
na další školní rok.
V červnu vycestovalo deset žáků na mezinárodní setkání do Polska, kde se sešli s kamarády z Polska a Slovenska, s nimiž spolupracují na projektu WATER, rovněž financovaném z Erasmu+. V průběhu setkání prováděli různá měření a pokusy s vodou, připomněli si tradici svatojánské noci a navštívili např. centrum Hydropolis ve Vratislavi.
Na konci května navštívila naši školu Česká školní inspekce, která pozitivně hodnotila výsledky vzdělávání žáků.
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Projekt WATER – mezinárodní setkání v Polsku
Celé prázdniny jsme ve škole budovali, - museli jsme vyčerpat 3 222 777 Kč, které
jsme získali v projektu Učíme se pro život (spoluúčast zřizovatele je pouze 5%). V rámci tohoto projektu došlo k rekonstrukci učeben fyziky - chemie a přírodopisu, učebna
dějepisu byla přestavěna na učebnu jazykovou a byla vybudována bezbariérová toaleta.
Před rekonstrukcí učeben bylo ve dvou učebnách vyměněno lino, v učebně fyziky chemie jsme vyměnili stará okna za plastová. Finanční prostředky byly také využity
na zakoupení učebních pomůcek, technického vybavení (počítačů, interaktivní tabule),
nábytku a schodolezu.

Učebna fyziky a chemie			
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Učebna jazyků

Vzhledem k náročnému závěru školního roku jsme již nestihli uskutečnit tradiční
Školní akademii a Žákovský triatlon a duatlon. Žákovský triatlon a duatlon jsme přeložili na září. Zúčastnilo se jej 40 dětí z naší a strážské školy. Závod proběhl bez problémů
a já děkuji všem velkým i malým pomocníkům, kteří nám s organizací pomohli.

Žákovský triatlon a duatlon

Co nás v letošním roce čeká?
V návaznosti na modernizaci učeben fyziky - chemie, přírodopisu a vybudování jazykové učebny a bezbariérové toalety dojde rovněž k modernizaci učebny zeměpisu
a dějepisu. Pro výuku těchto dvou naukových předmětů bude sloužit společná učebna
osazená novým nábytkem. Dokončena by měla být v průběhu října.
Uskutečněné eTwinningové a Erasmové projekty nám přinesou další úspěchy - zástupci školy jsou pozváni na Národní konferenci eTwinning a Erasmus+, která se bude
konat v říjnu v Plzni a kde budou oceněny nejlepší projekty z celé republiky. Za projekty Share your language (eTwinning) a Culture and History without Borders: Success
in Diversity, Diversity in Success (Erasmus+) obdržíme na konferenci Národní certifikát kvality. Naše dva projekty Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success a Žijeme v Evropě (oba z Erasmu+) budou navíc na konferenci
prezentovány jako příklady dobré praxe.
Pokračovat bude práce na projektech EURAC a WATER. Na konci září vycestovali
čtyři naši žáci v rámci projektu EURAC na setkání do Dánska, jehož hlavním tématem je vlastnictví a chudoba. Děti by zde také měli začít tvořit finální výstup projektu - aplikaci pro Evropskou komisi. Dalším velkým tématem projektu EURAC budou
významné osobnosti našich pěti partnerských zemí. Poslední setkání žáků se uskuteční
v březnu na Slovensku, v Rimavské Sobotě. V květnu se pak sejdou učitelé v Chorvatsku a společně projekt uzavřou.
V rámci projektu WATER čekají žáky různé exkurse a aktivity zaměřené na vodu a
ekologii regionu. V říjnu navštíví naši žáci partnerskou školu ve Sliači na Slovensku a
14

budou zde spolu s kamarády z Polska a Slovenska společně pracovat na projektových
úkolech. V červnu čeká organizace žákovského setkání nás.
Bavorské státní ministerstvo pro vyučování a kulturu vyhlásilo další ročník soutěže
„Němci a jejich východní sousedé – My v Evropě“, do níž se chceme opětovně zapojit.
Pokračovat by měl česko-slovenský eTwinningový projekt Přátelství bez hranic
a také projekt Čechoslováčik, díky nimž si připomínáme 100 let od vzniku ČSR.
Do projektu Přátelství bez hranic se zapojili v loňském školním roce žáci 3. třídy. Šest
letošních čtvrťáčků navštíví v říjnu za odměnu společně s třídní učitelkou Kateřinou
Porazíkovou a staršími kamarády z projektu WATER naši partnerskou školu ve Sliači.
Pokračovat bude rovněž projekt Vše pro děti, v jehož rámci nabízíme žákům doučování českého jazyka, matematiky a angličtiny a také čtenářský klub a klub zábavné
logiky.
Mgr. Jana Anděl Valečková

DÍKY ZA SETKÁNÍ
Tak si myslím, že je čas na hodnocení a zároveň děkování. Děkuji všem, kteří se dne
16. 6. 2018 sešli na přimdském náměstí jako děti po svých rodičích, kteří nás přivedli
z Rumunska do této krásné krajiny.
Patří se poděkovat zvláště těm, co i přes své zdravotní potíže si přišli s námi popovídat, podělit se o prožitém životě za posledních 70 let. Velice děkuji všem ostatním,
kteří pozvání vzali seriózně, přišli, zavzpomínali, zastavili se na chvilku, zapózovali
fotoamatérům z našich řad.
Radost mi udělali, a ne jen mně, dvě nejstarší pamětnice z Rumunska, paní Muchová
Šarlota a paní Korchová Růžena, která přišla i přes velké zdravotní potíže, moc jim za
nás všechny děkuji.
A tak pro upřesnění, bylo nás na setkání asi 53 osob. Určité chybičky se taky našly,
přesto jsem ale ráda, že soudržnost mezi námi i po 70-ti letech takto báječně funguje.
Vždyť to naše setkání bylo svoláváno přes různá média, telefonicky, e-mailem a někdy
i osobně, dle možnosti a obětavosti p. Mamicové a bratra Štefana, taky jim děkuji, moc!
Velký dík patří starostce města Přimdy paní Marii Šperkové. Připravila nám posezení, které jsme mohli využívat pod prosluněným nebem, za zvuků živé hudby různých
kapel a možnosti osvěžit se v různých stáncích na krásném náměstí.
Děkujeme jí za zprostředkování mše v přimdském kostele, velký dík patří panu faráři, který mši celebroval.
Dík rovněž patří panu Josefu Rídlovi, za skvělou přednášku v místním muzeu a za
zdokumentování naší akce v přimdské kronice.
Také společná návštěva místního hřbitova patřila k samozřejmosti tohoto setkání.
Chtěli jsme tímto poděkovat našim předkům, rozsvítit na hrobech svíčky a alespoň tak
na ně společně zavzpomínat a poděkovat za to, co pro nás před 70-ti lety udělali.
Snad, a já pevně věřím, to nebylo setkání poslední, a že ani neúprosný čas nezmaří
další setkání.
Vám všem moc děkuji.

Marie Eichlerová (Frančáková) z Třince
15

Setkání dosídlenců - 16. 6. 2018
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SPOLEK PŘÁTEL V ÚJEZDĚ
Čas letí a opět jsme tu měli Velikonoce. Na Velký pátek jsme se sešli v hojném počtu
v klubovně, kde jsme zdobili vajíčka voskovými barvami. Nechybělo ani pohoštění
v podobě velikonočního beránka domácí výroby od Blanky Chavíkové, který byl opravdu výborný.

O pár týdnů později, jako každý rok, se u klubovny pořádala Májka, jak pro děti, tak
pro dospělé. Kolem jedné hodiny odpolední ženy s dětmi ozdobily věnec a špičku májky barevnými krepáky. Poté májku chlapi zdvihli, zajistili a začali připravovat ohniště
na večer.
Kolem čtvrté hodiny děti s pomocí Lenky Hečkové vyrobily krásnou čarodějnici.
U májky bylo již připraveno ohniště s vatrou, kde byla o sedmnácté hodině čarodějnice
upálena. Pro všechny bylo připraveno občerstvení, které zajišťoval Michal Bureš ml.
a Kamil Šulan - grilované maso, vuřty a pití. Vzhledem k pěknému počasí se povedlo
i překvapení od dětí - strašidelná cesta za klubovnou. Cesta byla lemována svíčkami
a na několika stanovištích na nás čekala různá strašidla, která byla opravdu děsivá. Moc
je za to chválíme, jsou to šikulové.
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Nezapomněli jsme ani
na Den dětí. Chtěli bychom,
aby děti trávily více času
v přírodě a poznávaly více
okolí, kde bydlí. Proto jsme
jim na Dětský den připravili cestu lesem. Čekala
na ně asi dva kilometry dlouhá trasa vyznačena fáborky.
Na stanovištích s úkoly na ně
čekalo překvapení v podobě
pohádkových bytostí. Na stanovištích děti dostávaly sladké odměny, u Novomlýnského
rybníka (Labuťák) si děti zahrály fotbal a poté se u klubovny grilovalo. Všem se to moc
líbilo, příští rok bychom si to rádi zopakovali.

A na muže se také nezapomnělo. Na začátku října, se již pátým rokem uskutečnil třídenní výlet za krásami jižní Moravy. Tentýž víkend se konaly komunální volby
a klubovna opět posloužila jako jedna z volebních místností pro občany.
Za Spolek přátel v Újezdě děkujeme všem, kteří se na těchto akcích podílejí
a v neposlední řadě děkujeme Zastupitelstvu města Přimda za možnost uskutečňovat
tyto akce v klubovně a také za finanční odměny pro naše děti (Májka).
					

Mgr. Naďa Sláviková, Jana Burešová
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Prázdniny v infocentru
Prázdniny vždy přinášejí zvýšený zájem návštěvníků o naše služby, proto jsme se
včas předzásobili upomínkovými předměty, které turisty nejvíce zajímají. Samotný průběh obou měsíců nás přesvědčil, že naše předpoklady byly správné. Návštěvnost jistě
ovlivnilo i letošní pěkné a teplé počasí.
Mohu tedy konstatovat, že během prázdnin nás navštívilo celkem 2023 návštěvníků,
což je denní průměr 33 osob. Samozřejmě nejvíce turistů chodí během víkendů, ale
i během všedních dnů jsou návštěvy slušné. Pokud se týče národností, tak jako obvykle
nejvíce turistů bylo z Německa (65), dále pak následují Francouzi a Slováci. Z exotických zemí jsme měli návštěvu z Mongolska a ze zámoří USA. Upomínkových předmětů si turisté odvezli za 32.723,- Kč.
Jaké máme postřehy z letošní sezony? Zaznamenali jsme nárůst návštěvníků z řad
seniorů.
Na svých výletech častěji doprovázejí děti jejich prarodiče. Upomínkové předměty si hosté vybírají podle ceny a vkusu. Na předmětech chtějí mít vyobrazený hlavně
hrad, který je dominantou našeho města. Podle reakcí hostům chybí ještě alespoň jedno
stravovací zařízení s celodenním provozem. Velmi často se ptají na cukrárnu. Turistům
se líbí vzhled a čistota našeho náměstí. Rodiny by přivítaly na naučné stezce nějaké
atrakce pro děti a plnění zadaných úkolů. S povděkem turisté kvitují, že máme otevřeno
i o víkendech.
Během prázdnin jsem ze zájmu navštívil několik infocenter a mohu s klidným svědomím prohlásit, že z hlediska prostředí, vybavení i vstřícnosti k návštěvníkům se řadíme
mezi nejlepší.
Karel Halla, pracovník INFA

ROZPIS UTKÁNÍ TJ TATRAN PŘIMDA - PODZIM 2018
kolo
7.
8.
9.
10.
11.
12.

den
SO
NE
SO
NE
NE
NE

datum		
6.10.		
14.10.		
20.10.		
28.10.		
4.11.		
11.11.		

čas		
15.00		
14.30		
15.30		
14.30		
14.00		
14.00		
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utkání
Konst. Lázně - Přimda
Přimda - Kšice
Bor - Přimda
Přimda - Kladruby
Stříbro - Přimda
Přimda - Částkov

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA POMÁHÁ LYŽAŘŮM JIŽ PADESÁT LET
S otevřením sjezdovky vyvstal problém, kdo pomůže lyžařům, kteří se vlivem úrazu nebo únavy dostanou do potíží.
Za tím účelem se sešli zástupci Horské služby, OV ČSTV, MNV
v Přimdě a Tatranu Přimda. Bylo rozhodnuto, že zde bude družstvo Záchranné služby, které bude organizačně řídit OV ČSTV
a po metodické stránce HS Šumava. O historii ZS můžeme tedy
hovořit od 7. prosince 1968, kdy bylo ze stávajících lyžařů vybráno družstvo záchranářů ve složení:
Karel Halla - náčelník a Josef Petrlík z Přimdy, dále pak Karel Chaloupecký, Karel
Jeslínek, Přemysl Kačírek, Milan Mihok a Jindřich Půst z Tachova.
V únoru následujícího roku členové absolvovali školení v poskytování první pomoci
a svozu raněných na „kanadkách“. Školení prováděl náčelník HS z Krušných hor. Kromě poskytování první pomoci členové zabezpečovali provoz na sjezdovce. V letním
období upravovali povrch sjezdovky, který byl značně kamenitý. Stromy na okrajích
nově vykáceného průseku byly málo odolné proti větru a při silnějších poryvech se
vyvracely. Nebylo výjimkou, že během noci padlo několik stromů, které museli před
spuštěním vleku odstranit.
V lednu 1970 se členové Halla, Petrlík, Jeslínek a Kačírek zúčastnili oblastního školení HS v Železné Rudě. V následujících letech se složení družstva i jeho činnost odvíjela podle sněhových podmínek, ale vždy byli připraveni lyžařům pomoci. A tak postupně Záchrannou službou procházeli: Florián Rygál, Alois Pšenička, Josef Vaňous, Karel
Hyttner, Josef Brabenec, Karel Johana, Antonín Kraus, Michal Vaněk, Marcel Halla,
Miroslav Sedlák, Josef Langmajer, Karel Halla ml., Petr Budka, Luboš Petrus, Ladislav
Rendl, Jiří Hlaváček, Tomáš Vaňous, Ludovít Kollár, Karel Voráček a Václav Bečka.
V současné době je družstvo jedenáctičlenné a pod vedením náčelníka Petra Budky
zdárně pokračuje v dobrovolné službě pro lyžaře, jejíž tradice vznikla již před 50 lety.
Další zajímavosti z činnosti Záchranné služby a lyžařského oddílu si můžete přečíst
v brožuře o Přimdonošovi, kterou je možné koupit v infocentru za 40,- Kč.
Karel Halla

HISTORIE PŘIMDY V KAMENI
Žijeme v úžasné době. V době elektronické pošty, která nám umožňuje kliknutím
dostat se se svojí fotografií na druhý konec světa a následně s kýmkoliv hovořit v přímém přenosu na svém notebooku. Se svým mobilním telefonem si opatřujeme vše
pro nás potřebné ze svého domu. Žijeme také v době virtuální měny bitcoinu. To vše
jsou věci ještě před několika desítkami let nemyslitelné. Zdálo by se, že žijeme přítomností a budoucností a nic jiného nás nezajímá.
V minulosti zastupitelé Přimdy rozhodli, že zakoupí a zrekonstruují sousední dům
městského úřadu spolu s trojicí garáží. Toto vše v současnosti rekonstruujeme pro potře20

by obyvatel Přimdy a okolních obcí. Při rekonstrukci dělníci v podlaze nalezli žulový kámen
z historického chodníku. Staletí po něm lidé
chodili, až ho ochodili dohladka.
Aby se kámen již nikdy neztratil, byl uložen
do země před stávající pomník J. Š. Baara nacházející se v těsné blízkosti kostela na Přimdě.
Tím ale historie zdaleka nekončí. Po mnichovské zradě tehdejší němečtí obyvatelé
Přimdy na tisíc kusů rozbili pamětní desku
umístěnou na fasádě fary, kterou tam upevnili
Přimdští Češi na památku nejslavnějšího chodského spisovatele, který na Přimdě napsal svoji
prvotinu.
Po válce zdejší dosídlenci z této desky nenalezli ani střípek. Až v dnešní době péčí CHKO
v Přimdě byl vztyčen obelisk se jménem J. Š.
Baara s letopočtem, kdy na Přimdě působil.
Dnes tedy stopy německého obyvatelstva, které s takovou chutí rozbíjelo pamětní
desku Baarovu, jsou v kameni uloženy před pomníkem u jeho nohou.
Kronikář Přimdy Josef Rídl

Otevírací doba:

Po
ZAVŘENO
Út - Pá 13ºº - 18ºº
So
9ºº - 12ºº

... volejte, vyhovíme i jindy!
Prodejna Hudební nástroje, Dukelských hrdinů 92, 348 15 Planá (autobusové nádraží)

Ing. Pavel Kopp Tel.: +420 374 794 171
		Mob.: +420 603 526 733

Zboží a služby naší prodejny:
- Kompletní sortiment hudebních nástrojů a příslušenství
- Servis, opravy a ladění (klavíry, dechy, kytary)
- Prodej hudebních CD, knih, not, zpěvníků a sešitů
- Dárkové zboží s hudební tématikou
- Kompletní servis pro školy
- Možnost dovozu zakoupeného zboží
- Ozvučování hudebních vystoupení a dalších akcí
- Zprostředkování komisního prodeje hudebních nástrojů

www.hudebninyplana.cz

Music & Fashion
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Plzeňské oslavy 100. výročí
založení samostatné republiky
Oslavy vzniku samostatného
Československa mají v Plzni silnou tradici. Desítky tisíc lidí využily v minulých letech 28. října
unikátní příležitost podívat se do
muzeí, galerií, kulturních zařízení
a historických památek za symbolické vstupné 28 korun. Letos budou brány zajímavých míst otevřeny dva dny 27. a 28. října. Po celou
dobu oslav bude v prostorách radnice mimořádně zpřístupněn originál rukopisu hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka z roku 1834 s textem písně Kde domov můj.
Jedním z center dění 28. října je náměstí T. G. Masaryka. Letos poprvé ožije už dopoledne, kdy
se stane místem hudebně duchovního zastavení s modlitbou díků a proseb za naši vlast. V podvečer se zde bude tradičně konat vzpomínkové setkání u Památníku T. G. Masaryka s následným
lampionovým Průvodem světel, který projde ve slavnostnějším uspořádání trasou po Klatovské
třídě až na náměstí Republiky, kde dojde ke společnému zpěvu původní československé hymny.
Závěr slavnostního setkání bude patřit ohňostroji v národních barvách.
Plzeňské oslavy nabídnou i skvělé hudební zážitky. Sobotní večer bude v DEPO2015 patřit
ojedinělému projektu pro více než 50 hudebníků. Václava Marka a jeho Blue Star spojí s Plzeňskou filharmonií jazz a swing. Společné koncertní vystoupení nese název Děkuji, bylo to krásné!,
a hostem bude herec Petr Rychlý.
www.plzen2018.eu
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Následky vichřice Fabienne z 23. 9. 2018
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