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PODZIMNÍ
VYDÁNÍ

Jízda Saši Kolowrata- 11. 6. 2016

Vážení spoluobčané,
vítejte na stránkách podzimního Přimdského zpravodaje. Od jarního vydání uplynulo již
půl roku a od té doby proběhla celá řada nových událostí.
V letošním roce jsou hlavními akcemi, které v současné době probíhají - vybudování
nového vodovodu v obci Kundratice a obci Malé Dvorce.
V obci Kundratice je to celková rekonstrukce vodovodních rozvodů včetně rekonstrukce dvou vodních zdrojů, v obci Malé Dvorce budou v letošním roce vybudovány nové
rozvody vody a v roce 2017 proběhne výstavba vodovodního přivaděče z vodních zdrojů
v obci Třískolupy (přivaděč budou financovat Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, v současné době se zpracovává projektová dokumentace, náklady budou více jak 1 mil. Kč).
K vybudování přivaděče vody do obce Malé Dvorce z obce Třískolupy nás vedly
hygienické důvody (vodní zdroje v obci Malé Dvorce mají několikanásobně zvýšený
obsah manganu).
Do konce listopadu 2016 bude sestaven plán akcí na příští rok, na kterém budou spolupracovat všichni zastupitelé tak, aby mohl být na zastupitelstvu, které se bude konat v první
polovině prosince 2016, schválen rozpočet města na rok 2017.
Byla bych ráda, aby se v dalších letech pokračovalo v realizaci akcí, oprav a rekonstrukcí,
na které máme připravené zpracované projektové dokumentace až do fáze stavebního povolení, jedná se například o:
= rekonstrukci hasičské zbrojnice (pouze v případě, že budeme úspěšní při získání dotace)
= částečnou rekonstrukci budovy v Přimdě čp. 110 (budova vedle úřadu, kterou jsme
v loňském roce odkoupili od Lesní společnosti Přimda), v prvním patře je plánované
obnovení zasedací místnosti (pamětníci ji pamatují - říkávalo se: Rudý koutek)
= započetí rekonstrukce budovy bývalého kasina, které je rozděleno na tři etapy:
první etapa: vybudování dílny a garáží pro pracovní stroje údržby a vybudování
sociálního zařízení pro pracovníky údržby
druhá etapa: vybudování sedmi malometrážních bytů
třetí etapa: rekonstrukce a obnova sálu pro pořádání kulturních akcí.
Všem občanům přeji ještě hodně podzimního sluníčka, rodinné a pracovní pohody.
Dále si přeji, aby se nám všem na Přimdě a okolních obcích lépe žilo a nejen bydlelo.
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Marie Šperková
starostka

USKUTEČNĚNÉ AKCE V ROCE 2016
= probíhá rekonstrukce vodovodu v obci Kundratice a Malé Dvorce,
celkové náklady na akci v obci Kundratice: 928.372,00 Kč
celkové náklady na akci v obci Malé Dvorce (bez přivaděče vody): 758.160,00 Kč
= do konce října 2016 bude provedena další etapa rekonstrukce kaple v obci
Třískolupy (jedná se o restaurování nástěnných maleb - nástropní malba Ježíše
Krista, výzdoba podhledu kruchty), celkové náklady na tuto akci: 160.000,00 Kč,
získaná dotace ve výši 100.000,00 Kč z programu „Zachování a obnova
kulturních památek Plzeňského kraje“
= výměna oken a dveří v budově čp. 110 v Přimdě (jedná se o budovu vedle úřadu),
celkové náklady na tuto akci: 420.324,00 Kč, získaná dotace ve výši 230.000,00
Kč z programu: „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2016 Projekty obcí“, tato akce bude realizována během října a listopadu 2016
= výměna dveří a radiátorů v budově plaveckého areálu v Přimdě, celkové náklady
na tuto akci: 490.752,00 Kč, získaná dotace ve výši 200.000,00 Kč z programu
„Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2016“
= dokončená projektová dokumentace do fáze stavebního povolení
(budova bývalého kasina v obci Přimda), rekonstrukce je rozdělena na tři etapy:
první etapa - dílna, garáže, sociální zařízení a šatny pro pracovníky údržby
(náklady dle projektové dokumentace bez DPH: 4.700.000,00 Kč)
druhá etapa - vybudování sedmi malometrážních bytů (náklady dle projektové
dokumentace bez DPH: 8.700.000,00 Kč)
třetí etapa - rekonstrukce a obnovení společenského sálu, který bude využíván
pro pořádání kulturních akcí (náklady dle projektové dokumentace bez DPH:
6.200.000,00 Kč), u všech tří akcí se jedná o projektované náklady (dle projektové
dokumentace), všechny akce budou soutěženy.
= dokončená projektová dokumentace na částečnou rekonstrukci budovy čp. 110
v Přimdě (náklady dle projektové dokumentace bez DPH: 2.500.000,00 Kč)
= v současné době zpracováváme dvě projektové dokumentace na rekonstrukci
místních komunikací: obec Újezd pod Přimdou - od bývalé váhy směrem
ke stájím, obec Velké Dvorce - od bývalé prodejny Jednoty směrem k dvojdomkům (nahoru k sadům)
						
Marie Šperková
starostka
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Kaple v Třískolupech:
Osazení a restaurování nástropní malby s výjevem Krista pastýře

Původní stav

Osazené transfery do nástropní plochy
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INFORMACE A UPOZORNĚNÍ
POPLATKY
Opět upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili poplatek za svoz domovního odpadu nebo poplatek ze psa za rok 2016, aby tak učinili co nejdříve, neboť splatnost obou
poplatků již pominula!
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský
úřad zvýšit až na trojnásobek!

MATRIKA
Sbor pro občanské záležitosti připravuje vítání občánků na měsíc listopad 2016.
Rodiče a jejich děti opět budeme zvát písemnou pozvánkou, proto již není nutné se
písemně přihlašovat.
Prosíme rodiče, kteří
budou písemně pozváni
a nebudou se moci dostavit, aby tuto skutečnost
sdělili na MěÚ Přimda.
Děkujeme.

INFORMACE - TELEFONNÍ ČÍSLA
Informujeme občany, kteří ještě nezaznamenali změnu v telefonních číslech na městský
úřad, že od května jsou v provozu telefonní čísla nová.


		
		

371 519 170 - ústředna, sekretariát
371 519 179 - fax

		
		
		
		
		

371 519 172 - starostka
371 519 173 - účetní
371 519 174 - lesy, byty
371 519 175 - místostarosta
371 519 176 - matrika
4

5

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:

vv sobotu 15. 10. 2016

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.
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Město Přimda si Vás dovoluje pozvat

na přednášku MUDr. Jana Hnízdila pod názvem

„Jak se nestát pacientem“
Přednáška se bude konat

ve čtvrtek 20. 10. 2016 od 18:00 hod.
v sále Rekreačního střediska v Přimdě
(bývalá škola v přírodě).
Vstupné: 100,- Kč
MUDr. Jan Hnízdil je atestovaný
internista a rehabilitační lékař, který
po absolutoriu pracoval jako odborný asistent katedry tělovýchovného
lékařství FTVS UK, kde spolupracovali
i s Ludmilou Mojžíšovou mimo jiné
na výzkumu léčby funkční sterility.
Deset let vedl rehabilitační oddělení Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze. Do roku 2013 působil v Centru komplexní péče v Dobřichovicích.
V současné době působí v centru
komplexní medicíny v Praze 6 „Hnízdo
zdraví“, které založil.

Je autorem či spoluautorem několika publikací, například:
„Jak léčit nemoc šílené medicíny“, „Mým marodům“ a „Zaříkávač nemocí“.

Hudební doprovod Karel Richard Marinov (www.krmarinov.cz),
poslech hudby navodí ve Vaší psychice harmonii a klid, tolik důležité
pro uzdravení, zklidnění, rozhodování a pohodu.
Předprodej vstupenek
na tel.: 371 519 176 nebo e-mail: matrika@mestoprimda.cz
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Vánoční
koncert
Město Přimda plánuje
na pondělí 26. 12. 2016 od 18.00 hod.
koncert
MARIAN VOJTKO + smyčcový orchestr
v sále Rekreačního střediska v Přimdě.
Během listopadu 2016 budou zveřejněny
bližší informace na informačních tabulích
ve všech obcích a na stránkách města.
(www.mestoprimda.cz)
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘIMDĚ
Ohlédnutí za školním rokem 2015/2016:
Víte, že:
během školního roku se uskutečnilo celkem 28 různých akcí pro děti, rodiče i širokou veřejnost, zvláštností bylo dopoledne muzikoterapie, kdy se děti seznamovaly
se šamanským bubnem, různými zvonkohrami a zaposlouchaly se do tónů tibetské
mísy,
do ZŠ odešlo 15 předškoláků,
předškolní děti absolvovaly během roku celkem 20 lekcí plavání, téměř polovina
zvládne dokonce i několikrát přeplavat bazén, o tom, jak bravurně sjíždí tobogan
ani nemluvě…,
zápis do MŠ proběhl naprosto hladce, neboť jsme mohli přijmout všechny děti, které
přišly k zápisu, letos po 8 letech jsme uspokojili všechny zájemce o místo v MŠ,
v květnu do MŠ zavítala po 6 letech Česká školní inspekce, kontrolou prošla ekonomika MŠ, jídelna i výchovná práce, potěšilo nás, že výsledky vzdělávání dle školní
inspekce mají vynikající úroveň, ve školní jídelně máme bez závad ekonomiku, pestrost stravy, nutriční hodnoty, jen musíme vychytat přesnost zápisů v jídelním lístku
a výdejce,
opravy a vylepšování se budově nevyhnuly ani o letošních prázdninách, celá budova
byla plně elektronicky zabezpečena, vybavena kamerami, je vlastně hlídána ve dne
v noci, tato akce nebyla levná ani jednoduchá, také časově náročná, prováděla ji
firma p. Trachty z Boru, celý měsíc se po budově natahovalo spoustu metrů kabelů,
lištovalo, zasekávalo a opět zazdívalo, nyní se do budovy dostanou děti s rodiči každý svým čipem, pro větší bezpečí našich dětí, nyní máme za sebou prvních 14 dnů
provozu bez problémů, věřím, že i nadále bude spolupráce s p. Trachtou úspěšná,
za provedenou práci mu náleží veliké díky,
další náročnou, téměř 190 tisícovou investiční akcí, bylo nové vybavení do školní
jídelny, právě v době konání inspekce, v květnu, se rozbil sporák, takže silou vůle
se dovařilo až do prázdnin, ale pak se musel zakoupit sporák nový a dokonce nám
vedení města schválilo nákup konvektomatu, čímž pro děti zase vaříme o něco lépe,
novými technologiemi a hlavně zdravěji,…
všem haváriím nebyl konec, těsně před otevřením MŠ svoji službu vypověděl také
boiler ve 2. třídě, který sloužil neuvěřitelných 36 let, a další drobné havárie, poruchy
jsou na denním pořádku, leckteré opravíme svými silami, s rodinnými příslušníky,
někdy nám ochotně pomáhá technická četa MěÚ Přimda, jindy musíme shánět odborníky, což skutečně není jednoduché…
těsně před prázdninami bylo dokončeno nové větší pískoviště, které nám zhotovila firma pana Dulovce, práce byla odvedena přesně dle našich požadavků a také
ve smluveném termínu, i jim náleží velké poděkování,
nesmíme zapomenout na výstavbu nového zahradního domku, který je před dokončením, vyrábí nám ho pan Zeman z Přimdy, také on si zaslouží mimořádné poděkování za jeho kvalitně odvedenou práci, za zlepšovací návrhy a zvláště za rychlost,
s níž uskutečňuje naše plány, vážíme si, že takto zručného řemeslníka máme v obci
po ruce!
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Školní rok 2016/2017
V novém školním roce nastaly najednou největší změny v personálním obsazení
v historii. Školku po dlouhých 24 letech opustila stálice ve školní jídelně paní kuchařka
Helena Muchová, po 14 letech působení ukončila svoji činnost v MŠ vedoucí školní
jídelny Eva Belayová, po několika letech působení a také návratů definitivně odešla
také paní školnice Jitka Chavíková. Všem pracovnicím přejeme hodně zdraví do dalších
klidných let, hodně pohody, štěstí a radosti ze svých blízkých. Ještě jednou děkujeme
za kvalitní, příkladnou práci, za pečlivost i kus srdíčka, které v MŠ zanechaly.
Změny nastaly také v pedagogickém sboru, kdy už v březnu z MŠ odešla paní učitelka Jana Sedláková, od září nastoupila nová, plně kvalifikovaná, dokonce absolventka
MŠ Přimda, paní učitelka Kateřina Novosadová. Doufáme, že se jí v kolektivu bude
líbit a pomůže nám školku dále rozvíjet a zvelebovat. Pedagogický sbor rozšířila, vzhledem k počtu neplně tříletých dětí, chůva paní Blanka Chavíková.
Na funkci vedoucí školní jídelny se již zapracovala paní Lucie Nováková, kuchařkou
je paní Veronika Slevinská a školnicí paní Veronika Krýslová. Doufáme, že se novým
pracovnicím bude v mateřské škole líbit a opět na dlouhou dobu se personální obsazení
ustálí.
Do MŠ je přihlášeno 44 dětí, ještě jsou volná 2 místa. V letošním šk. roce máme
18 předškolních dětí a také 7 dětí neplně tříletých. Po adaptaci na nové prostředí MŠ,
po období zvykání si na režimové momenty, už začínáme s dalšími aktivitami, od října
začínáme naplňovat pohybově-rekreační program (pravidelné návštěvy v tělocvičně,
branné vycházky s opékáním vuřtů, atd.), plaveckou výchovu předškolních dětí (1x týdně návštěva plaveckého areálu v Přimdě), další aktivity zahájíme půvabnou pohádkou
o ovečkách divadla Nána.
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Pro rodiče a děti chystáme novinku, a to společnou akci „Bramboriáda“ - kde se
berou brambory, kde rostou, jak se dostanou do obchodu,… na všechny otázky jsme
přichystány!
Chystá se tradiční lampiónový průvod a zavírání lesa, vánoční besídky, nadílky,
tvoření atd. Bližší informace se včas dozvíte na webových stránkách školy a přímo
v MŠ na info tabuli.
MŠ se přihlásila do operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělání, kdy má možnost
MŠ získat finanční obnos, který má pomáhat v rozvoji školy, v naplňování jejich potřeb
formou zjednodušeného vykazování – šablon. O tom, jak se nám bude dařit, Vás budeme průběžně informovat.
Nám všem, zaměstnancům MŠ, dětem, rodičům i všem těm, kteří spolupracují s MŠ,
bych chtěla do nového školního roku i do roku 2017 popřát hodně zdraví, notnou dávku
trpělivosti, ohleduplnosti, pochopení a spoustu dobré nálady, s úsměvem se dílo podaří.
Alena Růžičková
ředitelka MŠ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
1. září 2016 jsme začali další školní rok. Začali jsme ho nejen s novými žáky, ale
i s novými zaměstnanci v řadách pedagogů i provozních zaměstnanců.
Všichni jsme do nového školního roku vstupovali s tím, že bychom chtěli zopakovat
úspěšné akce, pokračovat v práci na projektech z loňského roku a dosáhnout nějakých
úspěchů.
Konec školního roku nebyl příliš úspěšný pro 5 našich žáků, kteří musí opakovat
ročník. Měli bychom si všichni stanovit za cíl odstranění školní neúspěšnosti. To se nám
učitelům ovšem nepodaří bez pomoci rodičů a bez aktivní účasti žáků ve výuce. Byla
bych velice ráda, kdyby se tato situace zlepšila.
V závěru školního roku nám udělala radost Natálie Hachová, která uspěla v republikovém kole výtvarné soutěže vyhlášené Svazem zahrádkářů. Velké poděkování patří
paní Janě Schröpferové, která již na naší škole nepracovala, ale přesto k nám každý
týden jezdila a vedla výtvarný kroužek.
Úspěšní byli i naši malí sportovci. V soutěži Atletická všestrannost získali 4 medaile.
Úspěšnými sportovci byli Lucie Burešová (1. místo), Manh Tuan Nguyen (1. místo),
Johanka Junková (2. místo) a Jindřich Končický (3. místo).
Zdařilou akcí byl projekt Edison. V týdnu od 16. do 20. května 2016 navštívili naši
školu tři „Edisoni“ – mladí lidé z Indie, Gruzie a Íránu. Prostřednictvím prezentací,
videí, písní, tanců a her seznamovali české děti s kulturou a tradicemi svých zemí.
Cílem projektu Edison je seznámit mládež s kulturou a tradicemi jiných zemí, a prolomit tak mezikulturní bariéry. Naše škola využila nabídky hostit zahraniční stážisty již
potřetí. Děti tak prožily netradiční hodiny angličtiny a měly možnost se v tomto jazyce
zdokonalit. Děkuji manželům Prchalovým a Hallovým, kteří našim hostům poskytli
ubytování.
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Projekt Edison.

I ve školním roce 2015/2016 naše škola pokračovala v mezinárodní spolupráci
v rámci aktivity eTwinning. Žáci 2. stupně školy se zapojili do pěti eTwiningových projektů, díky nimž měli možnost seznámit se s vrstevníky v mnoha evropských zemích,
zdokonalit se v angličtině a němčině i v práci s informačními a komunikačními technologiemi. Tři z těchto projektů (eTwinning is sharing, Geography through Postcards
a Kulturerbe meiner Gegend ist Kulturerbe des ganzen Kontinents) byly pro svoji kvalitu oceněny Národními certifikáty kvality a budou prezentovány na Národní konferenci
eTwinning, která se uskuteční v říjnu na zámku Štiřín.

Projekt eTwinning is sharing
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Práci v eTwinningovém projektu si poprvé vyzkoušeli také žáci školní družiny. K projektu nazvanému „Račte vstoupit“ je přizvala Základní škola ze Stráže a jednotlivé úkoly byly začleněny do práce školní družiny. Základní škola Stráž za tento projekt získala
Národní certifikát kvality. My jsme možnost podat žádost nevyužili - snad příště.

Projekt Geography through Postcards

A co nás v oblasti mezinárodních projektů letos čeká? Ve dnech 1. - 3. září 2016 měla
Mgr. Jana Anděl Valečková možnost zúčastnit se mezinárodního kontaktního semináře eTwinning, který se konal na zámku Štiřín. Na semináři, jehož cílem bylo ukázat
možnost propojení aktivity eTwinning a programu Erasmus+, se sešlo na 60 účastníků
z 15 evropských zemí: České republiky, Slovenska, Rakouska, Polska, Dánska, Švédska, Islandu, Finska, Estonska, Litvy, Španělska, Portugalska, Chorvatska, Slovinska
a Bulharska. Atmosféra na semináři byla nezapomenutelná, vznikla zde nová přátelství,
jeho účastníci vytvořili 14 projektů, do nichž se v letošním školním roce zapojí spousta
evropských škol.
V předchozích zpravodajích jsme vás informovali o velkém projektu v rámci programu Erasmus+. Naše spolupráce se školami v Itálii, Turecku, Polsku a na Slovensku
stále pokračuje. Bohužel situace ve světě nám překazila naše plány - žáci již navštívili předvánoční Itálii, velikonoční Slovensko a jarní Polsko. Měli jsme se vydat také
do Turecka, ale setkání v Turecku se bohužel neuskuteční a na říjnovém setkání učitelů
na Slovensku budeme muset tento problém vyřešit. Určitě se ale můžeme těšit na květen
2017, kdy naše škola a město bude mít možnost hostit naše přátele. Všichni se na to
moc těšíme a paní učitelka Jana Anděl Valečková již vymýšlí, co vše svým kamarádům
ukážeme, s čím je seznámíme a čím se pochlubíme.
Než nás navštíví naši kamarádi z těchto států, vydá se 10 žáků na návštěvu Slovenska
v rámci projektu Přátelství bez hranic, který podpořil Plzeňský kraj částkou 20 000,- Kč,
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a my máme nyní za úkol vybrat žáky, kteří se na cestu vydají.
Plzeňský kraj podpořil částkou 20 000,- Kč také náš projekt Ve zdravém těle zdravý
duch. Tyto peníze využijeme na pořádání plaveckých závodů, Žákovského triatlonu
a na dopravu na různé okresní sportovní akce.
Dalším naším projektem financovaným z programu Erasmus+ je projekt Žijeme
v Evropě. Je zaměřen na mobilitu pracovníků škol (KA1), jeho hodnota je 8.388,- €.
Bude realizován o prázdninách 2017, kdy budou moci 3 vyučující vycestovat na jazykově-metodický kurs do zahraničí (Velká Británie, Německo či Rakousko).
Ráda bych poděkovala panu Josefu Langmajerovi, který nám během provozování
bazénu vždy poskytl vhodné podmínky pro uskutečnění nejen plaveckých výcviků, ale
i řady plaveckých závodů pro naše žáky i žáky z okolních škol.
Všem zaměstnancům a žákům přeji úspěšný školní rok s řadou úspěchů nejen v oblasti vzdělávání.
Mgr. Marcela Husáková
ředitelka školy

PŘIMDŠTÍ ŽÁCI V POLSKU
Třetí projektové setkání žáků z Přimdy, slovenské Zubrohlavy, polského Mielżynu,
italského Salerna a turecké Antakye, kteří společně pracují na projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success, se uskutečnilo ve dnech
30. května - 3. června 2016 v Polsku. Projekt je financován z programu Erasmus+.
Z naší školy se jej zúčastnilo šest žáků (Tran Thi Duyen, Martina Komárková, Anna
Valíčková, Jonáš Junek, Filip Klimpel a Zdeněk Sloup) a dvě vyučující (Mgr. Jitka
Petrusová a Mgr. Jana Anděl Valečková).
Setkání bylo slavnostně zahájeno v pondělí 30. května v Kulturním centru Kryzstofa
Szkudlarka v městečku Witkowo. Polští žáci a jejich učitelé si připravili velkolepé uvítání spojené s prezentací dosavadních úspěchů projektu. Během slavnostního zahájení
setkání vystoupili i žáci ze všech partnerských škol a formou prezentací či videí krátce
představili svoji vlast, region, město a školu. Celý program byl veden ve třech jazycích
- angličtině, němčině (oficiálních jazycích projektu) a polštině.
Po slavnostním zahájení projektu jsme se přesunuli do naší partnerské školy Zespół
Szkolno-Przedszkolny v obci Mielżyn. I zde bylo uvítání velmi vřelé. Na chodbách stáli
shromáždění žáci školy s vlaječkami jednotlivých partnerských zemí v rukou, starší
žáci zahráli a zazpívali několik písní, mezi nimiž nechyběla polská verze Ódy na radost
či zlidovělá „Hej Sokoły“.
Setkání v polské škole bylo zaměřeno na dvě hlavní aktivity - tanec a malování.
Vše se odehrávalo v tělocvičně školy. Žáci nejprve utvořili mezinárodní páry a učili
se tančit tradiční polské tance: „Wiwat“, „Przodek Szamotulski“, „Marynia“ a „Gołąbek“. Polská děvčata jim k tanci hrála a zpívala. Po vydatném obědě se děti rozdělily
do pěti mezinárodních skupin a každá skupina se přesunula k jednomu výstavnímu panelu
s informacemi a obrázky vztahujícími se k jednotlivým partnerským zemím. Úkol zněl
vybrat si jednu pamětihodnost a jednu krajinu z každé země a namalovat ji co nejvěrněji
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na velký arch papíru, ale nikoli štětcem - holýma nohama a rukama! Za všeobecného
veselí brzy vznikla pěkná umělecká díla, naši vlast reprezentovala zřícenina hradu Přimdy a Černé jezero.
Úterý bylo věnováno návštěvě Toruně a jejích museí - Toruňského musea a Musea
pověstí. Žáky zaujalo zejména to druhé, v němž vyslechli šest krátkých místních pověstí
a poté je zahráli prostřednictvím jednoduchých scének. Museem i pověstmi nás provázeli mnich a paní.
Nejvíce se všichni těšili asi na středu, kterou jsme prožili na hradě Grzybowo (hrad
zde stával již v 10. stol.). Abychom mohli nasát tu správnou středověkou atmosféru,
museli jsme se nejprve proměnit z lidí 21. století v lidi ze století 10. K tomu nám napomohly lněné košile a šaty, jež nám „obyvatelé“ Grzybowa ušili a jež připomínaly
dávný středověký oděv. Poté jsme vyslechli stručnou historii místního hradu a prohlédli
si celé hradiště. Následně nás náš průvodce Vlk rozdělil do tří skupin, z nichž každá se
věnovala jiné činnosti - jedna se učila střílet z luku, další bojovat, třetí stavěla proutěný
plot. Postupně jsme se vystřídali a stávali jsme se čím dál tím více lidmi ze středověku.
Po práci i bojovém výcviku nám notně vyhládlo, a proto nám přišly k chuti brambory
s tvarohem. Po obědě jsme si nachystali maso k večeři - kuřecí stehýnka pečená
v alobalu (moderní technologie zde nahradila zabalení masa do křenového listu a jeho
omazání hlínou - tuto klasickou přípravu nám však obyvatelé hradu také předvedli)
a dali je péci do ohniště. Přílohou k nim byly celozrnné chlebové placičky, pečené rovněž nad ohněm. Odpolední program sestával z výroby keramiky bez použití hrnčířského
kruhu, z lovecké výpravy (jen málokterým se podařilo zasáhnout oštěpem „medvěda“)
a různých veselých hříček. Den utekl jako voda a večer jsme se jen neradi s Grzybowem
a jeho sympatickými obyvateli loučili.

Grzybowo
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Ve čtvrtek jsme nejprve navštívili Ostrów Lednicki, kde se nachází Museum prvních
Piastovců. Nejedná se o klasické museum, ale spíše o jakési museum v přírodě. Při procházce ostrovem, na který nás dovezl malý trajekt, jsme se mohli seznámit s někdejší architekturou a poté si sami na vlastní kůži vyzkoušet, jak se ve středověku stavěly mosty
a kaple. Nutná byla dobrá spolupráce celé naší mezinárodní skupiny, protože jsme však
jeden tým, most i kaple nám brzy vyrostly pod rukama.

Ostrów Lednicki
Dalším cílem naší cesty bylo město Poznaň. Naším cílem byla nejprve místní radnice
a její vyhlášená atrakce – Poznaňské kozy. V Praze na Staroměstské radnici obdivují
návštěvníci každou celou hodinu průvod apoštolů, v Poznani jsme čekali, až z horních
okének radnice vylezou dvě kozy a předvedou nám svůj rej.
Hlavním cílem v Poznani však bylo Museum croissantů. Děti se zde zábavnou formou dozvěděly něco o historii místní regionální potraviny, jíž jsou právě croissanty sv.
Martina, a pak si v roli pekařských pomocníků, vybavené nezbytnou zástěrou a čepicí,
vyzkoušeli i výrobu této sladké pochoutky. Odměnou za práci jim byla ochutnávka již
hotových croissantů.
Posledním dnem setkání byl pátek. Strávili jsme jej opětovně ve škole, trénovali jsme
pilně tance a dokončovali malířské výtvory. Jednotlivé archy papíru byly rozstříhány na
velikost přibližně A4 a zarámovány. Ke každému obrázku pak měl jeho majitel vymyslet krátký příběh v angličtině. Blížilo se poledne a s ním i prezentace toho, co se děti
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za týden naučily. Představily své obrázky a jejich příběhy a bravurně předvedly
naučené polské tance. Naši žáci pak ukázali polským dětem, jak se tančí valčík a polka,
slovenští žáci odění do tradičních oravských krojů si připravili své lidové tance a písně.
Všichni sklidili velké ovace. Po zpěvu projektové hymny na melodii Ódy na radost a po
pětijazyčné Písni na rozloučenou zakončila setkání ředitelka školy, paní Urszula Potaś,
za přítomnosti zástupkyně města Witkowo.
Volné odpoledne jsme strávili procházkou po Hnězdně, kde jsme byli ubytováni.
S partnery jsme se sešli ještě během slavnostní večeře a poté už nastalo nelehké loučení
a odjezd domů. Slovenská skupina odjela ještě v pátek večer, ostatní pak v sobotu ráno.
Setkání v Mielżynu bylo podobně jako obě setkání předchozí – ve slovenské Zubrohlavě
a italském Salernu – velmi cennou zkušeností a nezapomenutelným zážitkem

Museum croissantů
Mgr. Jana Anděl Valečková
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KLUB TVOŘIVÝCH ŽEN
První schůzka se konala 19. září 2016 v Mateřské škole na Přimdě. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře. Nápadů na činnost klubu byla velká spousta, a proto
nám dělalo potíže vybrat, co vytvořit jako první, např. vyrábění tašek ze zipů, práce
s pedigem, tvoření z korálků, drátkování a také samozřejmě vytváření vánočních vazeb
a dekorací.
Začínáme 3. října 2016 od 17.00 hodin. v MŠ na
Přimdě a pak se budeme setkávat jednou za 14 dní.
Budeme se těšit na další TVOŘILKY!

TVOŘENÍ S KERAMIKOU
Zahajujeme další školní rok a těšíme se na setkání v keramické dílně v Základní škole
na Přimdě.
Dospělí začínají od 29. září 2016 a pak vždy ve čtvrtek po 15. hodině.
Poplatek za 1. pololetí činí 500,- Kč.
Děti zahajují činnost v úterý 4. října 2016, v době od 12.00 do 15.00 hodin.
Poplatek za 1. pololetí činí 200,- Kč.
Další zájemci o tvoření z keramické hlíny se mohou přihlásit v Základní škole na Přimdě.
Nejlépe ve čtvrtek odpoledne si můžete přijít vyzkoušet tuto práci a rozhodnout se, zda by Vás tvoření bavilo.
Budeme se na Vás těšit!
Věra Frančáková
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SPOLEK PŘÁTEL V ÚJEZDĚ
Stále fungujeme! Pořádáme pro naše děti a dospělé různé akce, sdružujeme se
a těšíme se z našich činností. Poslední půl rok byl opět plný zážitků a moc nás to těší! ☺

Sběr odpadu

15. 4. 2016 jsme se sešli ve velkém počtu vybaveni rukavicemi a pytli na odpadky.
I přes chladné počasí to byla pěkná společná vycházka lidí, kterým není lhostejné, jak
vypadá okolí jejich vesnice. Děti to moc bavilo a z množství nasbíraného odpadu se
poučily, že do přírody se vyhazovat žádný odpad nemá.

Májka

Za dva týdny, tj. 30. 4. 2016, následovala další akce pro děti a dospělé - Májka. Počasí
se vydařilo. Děti ozdobily májku, kterou naši silní chlapi postavili. Děti také pomohly
vytvořit čarodějnici a společně s průvodem ji donesly k ohni, kde byla upálena. Všichni si pochutnali na buřtech a
poseděli u ohně do pozdních
večerních hodin. Michal Bureš st. nelenil a ještě pro odvážné děti připravil „Bobříka
odvahy“. Odměnou byl opečený sýr na ohníčku u Klučičího pramene.

Den dětí

4. 6. 2016 - V tento den si to
užili nejen děti, ale i dospělí. Ráno vše začalo několika
disciplínami, které vymyslel
nestárnoucí Michal Bureš
st. - střelba ze vzduchovky,
střelba z praku, hod na koš,
šipky, chůdy, lezení po laně
a vědomostní soutěž. Zároveň
u klubovny chlapi roztopili
pod selátkem. V odpoledních
hodinách v klubovně děti
našli svou zábavu ve zpěvu
a tanci za přítomnosti hudebníka Eduarda Zejmona.
K večeru se všichni sešli
u ohně a hodovalo se skvěle
propečené selátko.
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Výlet do ZOO

Dne 10. 7. 2016 jsme vyrazili autobusem do ZOO do Prahy. Mnoho zvířat a
atrakcí pro děti, prostě pěkná akcička. Ti
nejmenší vyjeli jen do Plzně a i tam bylo
dost zvířátek.

Pětiboj

Pro děti na konci prázdnin 27.8.2016 ukončení léta připravil náš milovník přírody Michal Bureš st. Pětiboj smíšených trojic (1 dospělí + 2 děti) byl velmi povedený, i přestože bylo méně družstev, ale zato hodně přihlížejících. Nebylo nutné zvítězit, ale zúčastnit
se. Odměnou pro všechny soutěžící byla sladká zmrzlina.

Mimo jiné je klubovna i nadále využívána pro účely oslav narozenin, jak dětí, tak i dospělých. V následujících týdnech nás čeká spousta dalších menších i větších akcí – např.
Halloween, stopovačka, vyrábění s dětmi aj.
Za „Spolek přátel v Újezdě“ děkujeme všem, kteří pomáhají, aby se všechny akce mohly nadále uskutečňovat.
Mgr. Naďa Sláviková
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
Hráčky volejbalu a občanky našeho města Lenka Hečková, Dana Hečková a Jaroslava Sloupová, které reprezentují volejbalové družstvo žen TJ Start Bělá nad Radbuzou,
postoupily v sezóně 2015/2016 do 1. ligy krajského přeboru.
V sobotu 17. 9. 2016 obdržely za tento postup pamětní list od starosty města Bělá
nad Radbuzou.

Za město Přimda blahopřejeme!
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TJ TATRAN - 65 let kopané
Letos je tomu 65 let, co se na Přimdě hrály první zápasy v kopané. V následujících
řádcích bych si chtěl s pamětníky zavzpomínat a mladší seznámit se začátky našeho
fotbalu.
První mužstvo tvořili zaměstnanci Lesního závodu, pod jehož hlavičkou také hráli.
Není tedy divu, že první zápasy byly meziresortní, s lesními středisky Březina a Pavlovice. Za dva roky již přimdské družstvo zvítězilo v turnaji západní části Plzeňského
kraje. Většina hráčů přechází do Tatranu a začínají hrát okresní soutěž. Družstvo vedou Josef Kopřiva a Ing. Kučera. V roce 1958 se stávají poprvé přeborníky okresu.
Pro nedostatek peněz však ze soutěže odstupují. Na lepší časy se začalo opět blýskat
v 60. letech minulého století. Josef Gajdoš dostal za úkol vytipovat možné hráče,
z nichž bylo sestaveno družstvo, které v roce 1965 vyhrává turnaj ve Starém Sedlišti. Během jara 1967 hrají přátelská utkání. Hrajícím trenérem se stává Ján Sopko.
Od podzimu téhož roku se Tatran opět přihlašuje do okresní soutěže. Během zimy jezdí
2x týdně trénovat do tělocvičny ZŠ Bor. Výsledkem je postup do 2. třídy okresního
přeboru. Družstvo tvořili: Josef Gajdoš, Antonín Šponiar, hrající trenér a kapitán Ján
Sopko, Karel Koryťák, Josef Kopřiva, Ladislav Gondorčin, Jindřich Podlena, Bedřich
Pešta, Josef Marcínek, Karel Mucha, Miloš Vimr (viz foto).
V roce 1969
dochází ke změnám ve vedení
oddílu kopané.
Předsedou
je
zvolen Dr. Václav Placht, trenérem Miloš Vimr
st. Do družstva
přicházejí mladí hráči - Štefan Frančák st.,
Štefan Frančák
ml., Jan Bubela,
Milan Mucha a
Karel Frančák. Nejlepším střelcem je kapitán Ján Sopko st. Rok 1970 je rokem oslav 70 let kopané. Naši členové Miloš Vimr st. a Jiří Skoupý jsou vyznamenáni bronzovým
odznakem fotbalového svazu.
Hřiště bylo široké pouhých 36 m a od branky k brance mělo spád neuvěřitelných
175 cm. Rozhodli jsme se tedy pro generální úpravu. Původní plocha byla přemístěním
zhruba 4000 m3 zeminy srovnána a rozšířena na 120 x 60 m. Nyní vyvstala otázka, co
s povrchem? Rozhodnutí znělo – zatravnit! Byli jsme mladí, iniciativní, tak jsme se
do toho hned pustili. Karel Hyttner sehnal od meliorací starý drnořez, který jsme opravili a na louce u lesa s ním řezali drny. Ty jsme potom vozili na hřiště, kde jsme je ručně
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pokládali. Chodilo se každý den. Na podzim jsme s hrůzou viděli, že máme položený
pouze jeden roh hřiště. A tady vstupuje major Josef Vacík, jehož vojáci nám významnou
měrou pomohli s položením drnů. Touto pomocí vytváří základ k mnoholeté spolupráci
s VÚ Vysočany. Protože drny nebyly speciálně pěstované, není divu, že první rok nám
na hřišti rostly lesní stromky, brambory a jiný plevel. Nicméně základ je položen a my
máme druhé travnaté hřiště na okrese. Velkou zásluhu na rekonstrukci má Miloš Vimr
st., který byl koordinátorem celé akce. Veškeré práce se prováděly brigádnicky po práci a o víkendech. Celkem bylo odpracováno 7953 brigádnických hodin. Z hráčů byli
nejaktivnější Miloš Vimr ml., Ján Sopko, Ladislav Gondorčin, aj. Současně bylo hřiště
oplocené a do kabin zavedená voda s možností ohřevu pomocí elektrických bojlerů.
Prvním kláním na travnatém hřišti byl přátelský zápas s Rozvadovem. Slavnostně pak bylo hřiště otevřené 4. 8. 1973 přátelským utkáním s BGS Motor Hermsdorf
(bývalá NDR), se kterým jsme udržovali přátelské styky mnoho let. Nejlepším střelcem sezony byl Miloš Vimr ml. Trenéra Ladislava Gondorčina nahrazuje Josef Vacík.
V následujícím roce máme tři družstva. „A“ družstvo hraje pod vedením Josefa Vlaháka
2. třídu OP. Nejlepším střelcem je Karel Frančák s 19 góly. Je založeno „béčko“, které
vede Ladislav Gondorčin. Žáky, kteří obsadili 3. místo, má na starosti Karel Valenta.
V roce 1974 začínáme s vyhlašováním nejlepšího sportovce TJ Tatran, které trvá až
do roku 1987. Za ta léta byli 7x vyhlášeni jako nejlepší fotbalisté: 1974 Ján Sopko,
1975 Karel Frančák, 1977 Jan Petrus, 1978 Josef Marcínek, 1979 Karel Frančák, 1980
Stanislav Svíčarský, 1983 Miroslav Diviš a 1985 Antonín Mucha.
V následujících letech hrajeme fotbal se střídavými výsledky, ale vždy jsme patřili
mezi spolehlivá a dobře hrající družstva. Přesto bych alespoň stručně připomněl některé, pro naši kopanou zajímavé, události. V roce 1975 začínáme hrát I. B třídu, žáci
pod vedením Karla Valenty a Karla Muchy se stávají okresními přeborníky. Je zrušeno
družstvo „B“ a ustanoven dorost.
Následující rok se nesl v duchu celostátních oslav 75 let kopané. Z našich členů
obdrželi pamětní medaili Miloš Vimr st., Ján Sopko, Jiří Skoupý, Karel Valenta a Karel
Hyttner. A družstvo získává 1. místo v soutěži slušnosti.
Miloš Vimr ml. ukončuje aktivní činnost, absolvuje školení a stává se naším prvním rozhodčím kopané. 1977 - „A“ družstvo 3. místo, dorost vyhrává okresní přebor.
Při přátelském utkání s RH Domažlice ukončuje aktivní činnost dlouholetý kapitán Ján
Sopko. Po absolvování kurzu je naším druhým rozhodčím. V dalším roce stojí za zmínku přátelské utkání s kompletním mužstvem prvoligové Slavie. 1981 - „A“ družstvo
postupuje do I. A třídy. Žáci se pod vedením Tibora Gaspariče opět stávají okresními
přeborníky. Nejlepším střelcem žáků byl Jan Sopko ml., který se přes UD Tachov dostal
do ligového dorostu Škoda Plzeň, kde i reprezentoval naši republiku. Dále hrál v prvoligové RH Cheb, Spartě a Jablonci. Po ukončení činnosti hrál v zahraničí. Svoji aktivitu
ukončil jako hráč a trenér našeho družstva.
Během let se jako trenéři postupně vystřídali Josef Vacík, Miloš Vimr ml., Jindřich
Červený, Jindřich Kuna a další. Kromě již jmenovaných hráčů jsou s naším fotbalem
nesmazatelně spjata další jména – František Mucha, Jan Korch, Luboš Petrus, Jiří Mucha, Martin Kupilík, Jiří Hlaváček, Lukáš Teplárek, Milan Růžička ml., Luboš Ferdinandy, Ondra Malý, Karel Koryťák ml., Zdeněk Sloup, Jan Sopko jun. a mnoho dalších,
včetně hráčů z okolních obcí. Nesmíme zapomenout ani na funkcionáře, kteří pomáhali
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zajišťovat jednotlivé fotbalové akce. Mezi nejaktivnější patřili Karel Hyttner, Josef Mucha, Jan Petrus st., Jiří Šebesta, Josef Langmajer, Jaroslav Němec, Miroslav Svíba, aj.
V roce 1987 se předsedou oddílu stává Ján Sopko a jako dárek dostává opětovný
postup do I. A třídy. Pod vedením trenéra Jiřího Rouda hráči postupují do krajského
přeboru, kde si vedou velmi úspěšně. K přátelskému utkání do Waidhausu odjíždíme
v roce 1988 a prožíváme tam 2 dny. V roce 2002 dokonce hráli naši fotbalisté baráž
o postup do divize. To byl zatím největší úspěch naší kopané. Nejvíce se o to zasloužili
hráči a funkcionáři na přiložené fotografii.

Při oslavách 100 let kopané byli oceněni Miloš Vimr st, Ján Sopko a Karel Hyttner.
V následujících letech došlo k poklesu výkonnosti, výměně hráčů a postupnému sestupu až do okresu. V roce 2003 dochází ke změně předsedy TJ Tatran Přimda, když předsedou je zvolen Ing. Radek Šafařík a fotbal opět ožívá. V letech 2006 – 2008 vykonával
předsedu oddílu Ing. Jan Junek, který se zasloužil hlavně o minikopanou, která v té
době měla u nás velmi dobrou úroveň. Od roku 2008 až do roku 2014 byl předsedou oddílu opět Ján Sopko, který definitivně po dlouhých letech ukončil svoji aktivní činnost.
V současné době hrajeme II. třídu OP a výkonnost úměrně roste. Je to hlavně zásluhou
organizátorů: Ing. Milan Růžička – dlouholetý funkcionář, Ing. Jan Petrus – výborný
hráč, dnes funkcionář, Karel Frančák – výborný hráč a střelec, trenér, funkcionář, Miloš
Vokroj – obětavý funkcionář a pomezní rozhodčí a především pak zásluhou hráčů, kteří
trénují pod vedením Pavla Lišky.
Závěrem bych rád jménem výboru TJ Tatran Přimda i jménem svým poděkoval
všem, kteří v uplynulých 65 letech jakýmkoliv způsobem pomáhali naší kopané. Těm,
kteří pokračují nebo teprve začínají, popřál mnoho sportovních úspěchů. Přeji jim, aby
se jednou na ně vzpomínalo s takovou úctou, s jakou dnes vzpomínáme my.
Další fotografie si můžete prohlédnout v infocentru.
Mgr. Karel Halla
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INFOCENTRUM
Již pět let naše infocentrum turistům i občanům slouží, radí a informuje!
Infocentrum se stavělo v letech 2010 - 2011 z bývalé autobusové čekárny, za finanční
spoluúčasti Evropské unie. Současně se budovalo dětské hřiště. Slavnostním otevřením
dne 29. července 2011 byla dokončena celková rekonstrukce náměstí. Provozovatelem
infocentra je město Přimda. Prvním vedoucím byl jmenován pan Michal Ábel, který
také přivítal první návštěvníky.

Infocentrum nabízí:
1. Získávání a předávání informací turistům
- převážně se jedná o turistické cíle a zajímavosti z Přimdy a blízkého okolí.
2. Prodej propagačního materiálu
- pohledy, poštovní známky, drobné suvenýry s tematikou Přimdy a hradu, atd.
3. Další služby
- vyhledávání dopravního spojení, kopírování, veřejný internet, distribuce různých
tiskovin, připojení wifi, aj.
Činnost se velmi rychle rozběhla a infocentrum je vyhledáváno turisty i místními
občany. Během provozu se podařilo do infocentra instalovat automat na kávu a k velké
radosti občanů v roce 2015 bankomat. V infocentru zatím pracovali čtyři zaměstnanci Michal Ábel, Andrea Huclová, Karel Halla a Hana Šafaříková.
V letošním roce využilo do konce září našich služeb 4 352 návštěvníků, z toho bylo
233 cizinců (DE 121, GB 6, a dále RO, Slov., PL, USA a další evropské státy). Za pět
let to bylo přes 23 000 návštěvníků, z toho 1 887 cizinců.
Během pěti let provozu se ukázalo, že vybudování infocentra bylo správné rozhodnutí. Tuto skutečnost oceňuje i mnoho návštěvníků, kteří k nám zavítají.
Mgr. Karel Halla, pracovník infocentra
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EXCALIBUR POD PŘIMDOU
O tom, že jsou mezi námi lidé vnímající přírodu po svém, není pochyb. Někdo
v přírodě odhodí svůj odpad bez výčitky svědomí a druhý to po něm musí uklidit. Jiný
prochází přírodou s úctou a vidí, co ostatní nikdy nepostřehnou. To jsou ti lidé, kteří
mají zvláštní dar vnímání přírody. Při svém pohledu na přírodní útvar mají představu
o tom, co kde umístit, aby ten pohled vylepšili. Například na místo umístí kámen obelisk, o kterém je každý přesvědčen, že tam stojí stovky let.
Naposledy jsem se o tom přesvědčil nedávno pod Přimdou u vesnice Nová Ves. Při
obchůzkách po zajímavostech Přimdska jsem narazil na několik metrů vyčnívající skalní výběžek nad terénem, do kterého byl vetknut nebo z něj vyrůstal Excalibur. Excalibur
je legendární meč, který používal král Artuš. Často bývá obdařen magickými vlastnostmi. Občas bývá zaměňován s Mečem v kameni, ale ve většině případů vystupují tyto
meče nezávisle. Ve většině pověstí dostane Artuš Excalibur od Paní Jezera, když se nad
hladinou vynoří její ruka držící meč. Král Artuš měl mít meč u sebe až do své poslední
bitvy. Podobným způsobem, jako byl meč vzat, je meč i vrácen, když se po jeho odhození do jezera vynoří ruka, která jej zachytí. Podle jiných zdrojů byl ukován jako dar pro
Julia Caesara a byl symbolem královské moci na britských ostrovech. Existence tohoto
meče je velice sporná, vše jsou jen legendy.
Já jsem se však setkal s opravdovým mečem vyrůstajícím ze skály a po delším pátrání
jsem objevil toho, který toto krásné dílko vytvořil, ale také slečnu, která tomuto dílku
dala svoji pověst. Slečna Zlata Landkammerová napsala: „Když kráčíš kolem, pomni
slovutných národa všech obětí, schránky a krev naši dávno již pohltila zem, však duch
tu stále dlí na upomínku Ti. My zemřeli pro tebe a pro všechen lid, my bránili životy
proti chaosu a násilí, by v světě provždy zavládl mír a zbraní klid, neboť v to jsme tehdy
plni ideálů věřili“.
Ten pán, který meč z kovu odlil a umně zasadil do skalního masivu, se jmenuje Tomáš Wolf.
Kronikář Přimdy Josef Rídl
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MICHAL BUREŠ, NAROZEN 7. 2. 1953, PLZEŇ
Po několikaletém sledování práce, chování a přístupu ke spoluobčanům v obci Újezd,
jsem se rozhodl napsat pro příští generace snažení pana Bureše, které směřuje ke zlepšení povědomí a přístupu všech k životu v obci a přírodě. Je to jeden z těch vzácných lidí,
kteří žijí nejen pro sebe a svoje nejbližší, ale také pro ostatní spoluobčany.
Nejen psaným slovem v kronice Přimdy jsem se snažil uchovat část jeho práce
pro příští generace, ale také fotodokumentací jsem zachytil jeho práci pro druhé. Obojí
je zaznamenáno v zápisu a fotodokumentaci v roce 2016.
Začalo to v roce 1985 zakoupením rekreační chalupy v Újezdě a organizováním turnajů v odbíjené. Do té doby žil od narození v Plzni, od docházky do ZŠ, po vystudování elektrotechnické průmyslovky a prvního dlouhodobého zaměstnání elektronavíječe,
v Doudlevcích. Do domku Eč.4, Újezd dojížděl z Plzně s manželkou učitelkou a třemi
dětmi dlouhá léta. Manželka hrála dlouhá léta odbíjenkářskou ligu v Plzni.
První dílko poháněné vodou přes malé vodní kolo vzniklo v roce 1990 před vraty
domku, kde teče potůček. Byl to kačer Donald a spol. Další byla postavička, která pije
z půllitru piva. Toto vše bylo pro pobavení vlastních i dětí z celé vesnice. Nezůstalo jen
u těchto drobných dílek, ale postupně na dvorku instaloval stůl na stolní tenis a menší
kurt na odbíjenou a tenis. V poslední době má na dvorku asi dvacítku jízdních kol všech
velikostí. Všechna tato jsou kdykoliv dostupná pro všechny a kola si běžně všichni půjčují na rodinné výlety. Samozřejmě, že případné opravy zajišťuje pan Bureš okamžitě
a kola jsou vždy v dobrém technickém stavu.
Jak děti odrůstaly, věnoval se spolu s manželkou sportu, hlavně okresnímu přeboru
v odbíjené. Netrvalo dlouho a vrátil se k výrobě vodních dílek pro svoje vnoučata, ale
také pro vnoučata kamarádů z vesnice.
V letošním roce je funkčních dílek na vodní pohon asi deset. Některá se točí bez zásahu člověka i pět let, jiná pan Bureš upravuje, a hlavně čistí přítoky, které se zanášejí
nečistotou zejména po dešti.
Novodobá historie vodních dílek a pramenů vody je stará asi jeden rok. V této době
pan Bureš začal seznamovat místní děti s důležitostí vody v přírodě a s nezastupitelností
vody v životě člověka. Spolu s dětmi začal obcházet prameny kolem vesnice a od místních lidí se dozvídal, že některé prameny již dávno nejsou a některé jsou značně slabší.
Při různých hrách v přírodě, dostal s dětmi nápad, že všichni pospolu některé prameny
upraví a spolu s popisem pramene na nich vybudují drobná vodní dílka. Tak tedy vznikl
popis pramenů, které jsou dokonce zaregistrovány na internetu.
1. Pepíkův pramen, po Rudolfovi, který jako dítě v okolí pásl krávy.
2. Holčičí pramen, protože ho našli s holkami.
3. Klučičí pramen, aby také kluci měli svůj pramen.
4. Myslivec, nalezen s dětmi na kališti.
A já po několikerém setkání s panem Burešem dodávám, to je ten člověk, který má
ten dar vidět to, co mi ostatní normální lidé nevidíme. Z tohoto důvodu, my ostatní, tyto
lidi potřebujeme.
Kronikář Přimdy Josef Rídl
Článek byl zveřejněn se souhlasem p. Michala Bureše.
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ROZPIS UTKÁNÍ TJ TATRAN PŘIMDA - PODZIM 2016
kolo

utkání			

datum		

čas		

den

13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.

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

20.8.		
28.8.		
4.9.		
10.9.		
18.9.		
25.9.		
2.10.		
8.10.		
16.10.		
23.10.		
30.10.		
6.11.		
13.11.		
19.11.?		

17:00		
14:30		
14:30		
17:00		
14:30		
15:00		
14:30		
15:00		
14:30		
15:00		
14:30		
14:00		
14:00		
?		

SO
NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
?

POZNÁMKA:
UMT
hřiště M. Chody

dle pokynů OFS TC

KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU KOTLŮ NA TUHÁ
PALIVA
Upozorňujeme občany, že dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, si musí každá
domácnost se spalovacím stacionárním zdrojem na pevná paliva o tepelném příkonu
od 10 do 300 kW, který slouží pro vytápění RD, nechat do konce roku 2016 a poté každý
druhý rok odborně zkontrolovat technický stav kotle.
Na základě četných žádostí občanů Přimdy a spádových obcí je možné, aby se zájemci
o provedení kontroly kotle na tuhá paliva přihlásili na MěÚ Přimda. V případě většího
počtu zájemců bude zajištěn revizní technik, který kontrolu provede.

Tel.: 371 519 170

e-mail: info@mestoprimda.cz
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Přimdský den- 11. 6. 2016

Pohled z Kundratic směrem na Souměř
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