Václavský rybník. Foto © Karel Brož

Vážení spoluobčané,
po půl roce mám opět tu čest přivítat Vás na stránkách jarního
vydání Přimdského zpravodaje.
Za půl roku se v našem městě udála celá řada akcí.
Za nejvýznamnější akci tohoto období lze považovat dokončení a podepsání Smlouvy o partnerství s německým městem
Pfreimd. Slavnostní akt podpisu proběhl nadvakrát - nejprve
dne 15.11.2013 na německé straně v Pfreimdu a po té 6.12.2013
u nás na Přimdě. Na obou stranách byl tento akt velmi slavnostní a zdařilý. Na Přimdě byl
této slavnosti přítomen poslanec Evropského parlamentu MUDr. Jiří Maštálka a senátor
pan Mgr. Miroslav Nenutil.
Věřím, že vztahy mezi našimi městy, které spojuje celá řada věcí, se budou i nadále rozvíjet jak mezi zastupiteli, tak i občany. Že se nám společně podaří zakopat příkopy vzniklé
během druhé světové války a po válce a zmírnit křivdy na obyvatelích obou států.
Jako druhou významnou událost je třeba zmínit vybudování společenské místnosti v obci
Újezd pod Přimdou. A proč významnou? Protože se o vše postarali sami občané. Město
se snažilo prodat nepotřebný dům v obci Újezd tak dlouho, až přišel zastupitel města pan
Karel Hečko s návrhem, že si občané objekt opraví sami. Byl jsem velmi mile překvapen,
jak rychle to dokázali a nyní slouží léta nepoužívaný dům pro setkávání místních občanů,
jejich rodin a dětí. Byla to první vlaštovka iniciativy spoluobčanů a chtěl bych věřit a byli
bychom tomu všichni rádi, kdyby se přidali další obce. Ne všude jsou však k tomu podmínky. A ne všude jdou lidé dohromady jako v Újezdě.
Rovněž jsme měli možnost se pobavit na plese Kolowratových lesů a Mysliveckém plese
na Přimdě. Tyto dvě akce již neodmyslitelně k tomuto zimnímu období patří.
Tyto akce jsou pro samotné organizátory časově velmi náročné a z akce samotné vlastně
oni sami nemají skoro nic. Proto i všem těmto ochotným lidem udělat něco pro druhé patří
naše poděkování.
Letošní zima byla k naší obecní kase velmi přívětivá. Náklady na údržbu byly ve srovnání s předchozími roky zanedbatelné. Pracovníci úřadu se tak mohli věnovat likvidaci přestárlých a poškozených stromů a náletů, čímž se podařilo vyčistit celou řadu zanedbaných
koutů našich obcí. I k tomu je potřeba někdy přistoupit.
Jarní období a jeho velmi včasný nástup nám umožňuje pokračovat v úklidu města a
obcí a umožní nám i pokračovat v akcích naplánovaných na tento rok. Investice plánované
pro rok 2014 jsou podrobně zmíněny na jiné straně zpravodaje.
Protože za pár týdnů oslavíme svátky jara Velikonoce, dovolte mi proto, milí spoluobčané, abych Vám jménem svým i jménem zastupitelů města popřál pohodu, klid a hodně
radosti mezi svými nejbližšími a našim ženám a dívkám pořádné vyšupání.
Miloslav Kunt
starosta
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V lednu jsme navštívili
pana Josefa Andrle, Václava Pekárka a pana Vladimíra Nešváru.
V únoru jsme gratulovali
panu Vladislavu Horáčkovi, Františce Voženílkové, Miloslavu Vokrojovi,
Miloslavu Fialovi, Václavu Knězovi, Miloslavu Kuntovi st.,
Miloslavě Markové, Josefu Turkovi, Miluši Vimrové
a paní Anně Komárkové.
V březnu jsme přáli
paní Zdence Floriánové, Marii Davidové, Blaženě Jonákové,
Jozefu Kozákovi a panu Jiřímu Komárkovi
V dubnu budeme blahopřát
panu Jaroslavu Raiserovi, Štefanu Rolníkovi, Georgu Zarkovi,
Alexandru Muchovi, Františce Hruškové, Vladimíru Bubnovi,
Stanislavu Hofmanovi, Zdeňce Výletové a paní Anně Srovnalové.
V květnu bude významný den
pro pana Pavla Moronga,Libuši Kovačovou, Václava Pajera,
Josefa Rudolfa, Františka Gerstla, Václava Opla a paní Annu Sotákovou
V červnu oslaví své narozeniny
pan František Kofl, Helena Sedláková, Helena Novohradská,
Josef Hlaváček, Jana Kuntová, Božena Hyttnerová
a paní Jiřina Beranová

Jen to nejlepší, zdraví,
štěstí, spokojenost a pohodu
přejeme všem jubilantům
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DĚTSKÁ MASOPUSTNÍ NEDĚLE
Město Přimda pořádalo v neděli 23. 2. 2014 „Masopust pro děti“.
S kulturním programem vystoupila skupina „Vanda a Standa“,
k tanci a poslechu hrál Jan Schimmer.
Masopust se mohl uskutečnit díky sponzorům, kterým Město Přimda touto cestou děkuje!
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Povinnosti vlastníků jímek a septiků v obcích
bez centrální ČOV (čistírny odpadních vod)
Vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Jímka na odpadní vody (žumpa)
- je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou odpadní vody shromažďovány a dále
vyváženy. Jímka musí být vodotěsná, odpadní vody z ní nesmí prosakovat, nebo samovolně
vytékat.
- Z předchozího odstavce vyplývá, že odběr vody pro domácnost v takovém případě musí
přiměřeně odpovídat vyvezenému množství odpadních vod z jímky.
Vlastník jímky je povinen od 1.8.2010 v souladu s § 38 odst. 6 vodního zákona,
na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí, prokázat zneškodnění odpadních vod v souladu s vodním zákonem. Neprokázání této skutečnosti
je přestupkem podle § 118 odst.1 písm. d) nebo správního deliktu podle § 125c odst.1
písm. d) vodního zákona.
Septik (biologický septik)
- Je nepropustná nádrž rozdělená na 2 nebo 3 komory. Odpadní vody protékají jednotlivými
komorami (pomocí otvorů v 1/3 výšky, horním přepadem aj.), tím dochází k jejich částečnému čištění a usazování kalu. Ze septiku jsou předčištěné vody dále vypouštěny těmito
způsoby:
1) Do kanalizace pro veřejnou potřebu (veřejná, obecní kanalizace), na jejímž konci se
nachází volná výust do vodního toku, nebo stabilizační nádrž, dočišťovací rybník, a.p. Ve
všech těchto případech provozovatel kanalizace sleduje jakost vypouštěných vod pod obcí
(odebírá vzorky a výsledky odevzdává) a vlastní povolení k vypouštění odpadních vod,
které nejméně 1x za 10 let obnovuje.
2) Do povrchových vod - vodního toku, rybníka a.p., ať už přímo, nebo pomocí kanalizace neznámého vlastníka, která se historicky se v obci nachází, jakost vod není sledována (tj.
nejsou odebírány vzorky).
3) Do podzemních vod - trativod, zasakovací systémy
Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do kanalizace pro veřejnou potřebu je povinen dodržovat kanalizační řád, tj. jakmile výška kalu dosáhne jedné
třetiny užitečné výšky, musí se odčerpat. Nejdelší interval pro vyklizení septiku je jeden
rok. Při vyklízení septiku se musí ponechat asi 15 cm vrstva vyhnilého kalu k naočkování. Nedodržení kanalizačního řádu (např. nevyvážení kalu ze septiku nejméně 1x ročně) je
přestupkem podle § 32 odst. 4 písm. f), nebo správním deliktem podle § 33 odst. 6, písm.
f) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovode ch a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů.
Vlastník septiku, ze kterého jsou odpadní vody vypouštěny do povrchových, nebo podzemních vod, musí mít platné povolení k vypouštění odpadních vod, vydané po roce 2002,
obnovované nejméně 1x za 10 let. Vypouštěním ze septiku bez platného povolení se vlastník
dopouští přestupku podle § 116 odst. 1 b) nebo správního deliktu podle § 125a odst. 1 písm. b).
Pozn. Vlastníci domovních čistíren odpadních vod jsou povinni dodržovat provozní řád,
dodržovat podmínky povolení k vypouštění (odběr vzorků) a před koncem platnosti povolení požádat o prodloužení, nebo nové povolení.
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Město Přimda

zabezpečuje ve spolupráci s firmou

Mobilní sběr

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

v sobotu 12. 4. 2014

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)			
Jadruž (Stráž)				
Třískolupy (náves)			
Rájov (náves)				
Orlov 					
Málkov					

08:00 - 10:00
10:15 - 12:00
08:00 - 08:35
08:40 - 08:50
08:55 - 09:30
09:35 - 09:45
09:50 - 10:00
10:05 - 10:15
10:20 - 10:30
10:40 - 11:00
11:05 - 11:15
11:20 - 11:30
11:40 - 11:50

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 od občanů přebírány 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 2014 je naplánován na sobotu 11. 10. 2014.
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PARTNERSTVÍ MEZI MĚSTEM PFREIMD A PŘIMDA
Dne 15. 11. 2013 byla na německé straně v městě Pfreimd a 6. 12. 2013 na české straně
v městě Přimda podepsána „Partnerská smlouva“ mezi městy Pfreimd a Přimda.
Za německé město Pfreimd podepsal parnterskou smlouvu starosta p. Arnold Kimmerl,
za české město Přimda starosta p. Miloslav Kunt.

Pfreimd - fotky ze slavnostního podpisu smlouvy dne 15. 11. 2013
(starosta Pfreimdu p. Arnold Kimmerl a starosta Přimdy p. Miloslav Kunt)

Přimda - fotky ze slavnostního podpisu
smlouvy dne 06. 12. 2013
(starosta Přimdy p. Miloslav Kunt
a starosta Pfreimdu p. Arnold Kimmerl)
Znaky obou měst v dortovém provedení
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Exkurse v Klenčí
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Program:
1. seznámení s prostředím a provozem MŠ.
2. volné hry dětí, informace pro rodiče.
3. vlastní zápis dětí na školní rok 2014/2015
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rodiče si přinesou
rodný list dítěte

Keramický kroužek
Keramický kroužek navštěvuje celkem 41 dětí ze Základní školy v Přimdě. Žáci jsou
rozděleni do tří skupin a pracují v keramické dílně vždy v úterý od 12:00 hodin do 16:30
hodin.Vedoucími kroužků jsou Mgr. Jana Schröpferová, Mgr. Magdalena Kálalová a
Věra Frančáková.
V současné době jsme odesílali výrobky dětí do soutěže s názvem „Podmořský svět“.
Některé výrobky si můžete prohlédnout na fotografiích - kapr od Anny Valíčkové, želvička od Olinky Frančákové, kapřík s kloboukem od Zuzky Slevinské.A právě kapr
Zuzky byl vyhodnocen a její tvorba byla oceněna v Tachově dne 29.3.2014.
Moc bych chtěla poděkovat všem autorům prací, celkem bylo zasláno deset keramických výtvorů.
Dále navštěvují keramický kroužek dospělí, a to vždy ve čtvrtek od 16:00 hodin.Máme
stále 14 až 18 členů.Stálí členové a také Ti noví by určitě přizvali další nové zájemce
pro tvorbu z hlíny.Ale co je hlavní, odpočinout si a zrelaxovat při vyrábění drobností
pro radost sobě i druhým.Těšíme se na Vás!!!
V současné době se snažíme vyrábět velikonoční motivy, určitě budete překvapeni.
A tímto bych veřejnost ráda pozvala na velikonoční trhy. Jistě Vás keramici, ale
i ostatní tvůrci potěší.
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Zpracovala: Věra Frančáková
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Kulturní a společenský rozvoj Újezda pod Přimdou
Občané z malé vesničky
Újezd pod Přimdou založili

„Občanského sdružení
pro kulturní
a společenský rozvoj
v Újezdě“.
Obyvatelé se stmelili a začali
budovat svoji klubovnu. Po velkém úsilí se zdařilo vytvořit útulné herní prostory a společenskou
místnost. Již na podzim si rodiče
s dětmi mohli vyzkoušet výrobu
podzimních dekorací v tvůrčí dílně pod dohledem žen z Újezda.

Následující neděli si děti mohly v klubovně zasoutěžit v hrách jako jsou pétanque a člověče nezlob se, kde nehrál
význam věkový rozdíl a všichni se dobře bavili. Ženy napekly buchty, uvařily čaj a
mohlo se hrát. Vítězové získali diplomy a sladké odměny.
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Dne 5.12.2013 za hojné účasti dětí navštívili klubovnu Mikuláš, anděl a dva čerti.
Mikulášskou nadílku předcházelo vystoupení dětí - Michael Akúcs zahrál na trubku,
děvčata Adriana Oslancová, Nikola Salabová a Adéla Doležalová zahrála na kytary a
zazpívala, menší děti přednesly básničky. Všechny děti nakonec obdaroval Mikuláš
balíčky se sladkostmi.
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Před Vánoci se ještě v tvůrčí dílně s dětmi stihly ozdobit vánoční perníčky a vyrobit
vánoční hvězdy.

Rok 2013 zakončili občané Újezda ve společenské místnosti klubovny při poslechu živé
hudby kapely Bohumila Doležala. Účast byla veliká a všichni se moc dobře bavili.
Novým rokem 2014 se klub rozrostl o herní část, kde si mohou všichni zahrát kulečník
či stolní tenis.
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V sobotu 25.1. 2014 se od brzkého rána konala v klubovně „Zabijačka po Oujezdsku“.
Odměnou za práci během celého dne byly zabijačkové hody a večerní zábava při poslechu kapely Bohumila Doležala.

Nezapomnělo se ani na MDŽ - muži připravili pro ženy kytičky, ženy občerstvení a
nemohla opět chybět oblíbená kapela „Karneval“ Bohumila Doležala, při které si všichni hezky zazpívali.

Plánované akce:

30. 3. 2014
11. 4. 2014
		
18. 4. 2014
		
30. 4. 2014

- Úprava okolí klubovny
- Sběr odpadu po obci a jeho okolí - začátek v 16:00, klub zajistí
ochranné prostředky a pytle na odpad
- Velikonoce – zdobení vajíček, výroba pomlázek s dětmi
+ kulečníkový turnaj
- Májka

Závěrem by rada sdružení ve složení Karel Hečko, Naďa Sláviková, Michal Bureš,
Veronika Burianová a František Vítek ráda poděkovala všem, kteří se zasloužili
k úspěšnému chodu klubovny!
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Rozpis utkání TJ Tatran Přimda - JARO 2014

datum			

utkání			

den		

čas

23.3.2014

Stříbro - Přimda			

Neděle		

15:00

29.3.2014

Koloveč - Přimda			

Sobota		

15:00

6.4.2014		

Přimda - Tlumačov		

Neděle		

10:30

12.4.2014

Meclov - Přimda			

Sobota		

16:30

20.4.2014

Přimda - Dlouhý Újezd		

Neděle		

10:30

26.4.2014

Zbůch - Přimda			

Sobota		

17:00

4.5.2014		

Přimda - Klenčí			

Neděle		

10:30

11.5.2014

Postřekov - Přimda		

Neděle		

16:00

18.5.2014

Přimda - Tachov			

Neděle		

10:30

24.5.2014

Heřmanova Huť - Přimda		

Sobota		

17:00

1.6.2014		

Přimda - Mrákov			

Neděle		

10:30

7.6.2014		

Chodová Planá - Přimda		

Sobota		

17:00

15.6.2014

Přimda - Kdyně			

Neděle		

10:30

30

31

32

33

Prodej
slepiček
Drůbež Červený Hrádek,
firma Dráb
oznamuje
svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky
snáškových plemen
Lohmann hnědý,
Tetra hnědá
a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý.
Stáří slepiček 15 - 20 týdnů cena 149 - 185,- Kč/ks - dle stáří
Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dopsělé slepičky
pouze z našeho chovu!

Prodej se uskuteční:
v sobotu 19. dubna 2014

Přimda – u Jednoty – v 15:10 hod.
Případné bližší informace Po - Pá 9 - 16 hod
tel.: 606 550 204, 728 605 840
Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek
– cena 20 - 30 Kč/ks
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Radek Petrášek
zeměměřičská činnost

náměstí Republiky 423
348 02 Bor
mobil: 602 410 038
e-mail: petrasek@geodeti.cz
web: www.geodeti.cz

NABÍZENÉ SLUŽBY
Vyhotovení geometrických plánů
Vytyčení hranic pozemků
Vytyčení staveb
Vyhotovení mapových podkladů
pro projektové práce
Zaměření skutečného provedení staveb
Geodetické práce v průběhu výstavby

KVALITNĚ, RYCHLE, LEVNĚ
35

z Boru Vám zajistí

RYCHLE A LEVNĚ
► DOVOZ SYPKÝCH MATERIÁLŮ
(štěrků – písků – zeminy – uhlí)
► ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
Traktorbagrem CAT

Dále zajišťujeme:

► ÚKLID A ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ
(kropící vůz, strojní zametání)
► DOVOZ PITNÉ VODY DO VAŠEHO BAZÉNU
Kontakt pro objednání nebo cenovou kalkulaci:
tel: 777 940 050 nebo 604 899 710
zeman.bor@seznam.cz
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Václav Chaloupka, Marcel Valenta a Luboš Petrus s medvědy. Foto © Karel Brož

Medvědi v Českém lese. Foto © Karel Brož

