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Přimdský den 17. 6. 2017 - Ohnivá show

Vážení spoluobčané,
jarní a letní měsíce uplynuly jako voda a my stojíme na prahu podzimu, ročního
období, které je zde na Přimdě nejhezčí. Období, kdy se naše příroda zbarví do odstínu
červených a žlutých barev, kdy se příroda připravuje na zimní spánek.
My jsme však v letním období nespali a pustili jsme se do rekonstrukce tří objektů:
hasičské zbrojnice, budovy čp. 110 v Přimdě - jedná se budovu na náměstí v Přimdě,
která sousedí s objektem budovy městského úřadu, kterou jsme v minulosti odkoupili od Lesní společnosti Přimda a dále je to první etapa rekonstrukce budovy bývalého kasina v Přimdě. Jedná se o stavební úpravy: zázemí pracovníků údržby a garáže
pro traktory a pracovní stroje.
Mrzí mě, že se mezi námi najdou tací, kteří kritizují například rekonstrukci hasičské zbrojnice, že je to akce zbytečně drahá, že jsou na Přimdě potřebné jiné věci
a ne nákladná rekonstrukce hasičské zbrojnice, ale za tři roky, kdy se rekonstrukce
připravovala, si nenašli čas přijít na jednání zastupitelstva, kde se k zamýšlené rekonstrukci mohli vyjádřit. Na jednáních zastupitelstva byl několikrát přítomen
i projektant všech tří akcí.
Poslední dobou také poslouchám stížnosti drobného charakteru, které se neustále
opakují. Starosta obce tady není přece od toho, aby někoho káral, okřikoval a moralizoval. Jsme přece dospělí lidé a víme, jak se máme k sobě navzájem chovat. Ano, když
vnímám špatnost, pak se ozvu. Mohu jen pomoci s komunikací či s návrhem řešení dané
situace. Vždy je lepší si přátelsky popovídat a rozumně vše vyřešit. Vím, není to vždy
snadné. Pokud jsou však sousedské vztahy neúnosné, děláte si navzájem schválnosti,
pak je jediným řešením podat návrh na projednání k přestupkové komisi na Městský
úřad v Boru. Počítejte s tím, že to pro nikoho z Vás nebudou příjemné okamžiky a Vaše
vztahy budou na delší dobu na bodu mrazu, někdy i napořád.
Velkým nešvarem se stalo v poslední době vysedávání a popíjení dospělých osob
v altánku u dětského hřiště poblíž základní školy - tento prostor má sloužit maminkám s malými dětmi a ne ke konzumaci alkoholu. Snad nemusí být všude cedulky
s upozorněním, co se může a co je zakázáno.
Dalším nešvarem, který mě mrzí hlavně kvůli dětem, je venčení psů neohleduplnými
páníčky na travnatých plochách u bytových domů čp. 180, 181 a 182 v Přimdě. Tato
travnatá plocha by měla prioritně sloužit k odpočinku a hraní dětí.
Užívejte si krásné podzimní dny, většině z nás přeji klid a pohodu při plnění
pracovních povinností.
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Marie Šperková
starostka

PLÁNOVANÉ A USKUTEČNĚNÉ AKCE V ROCE 2017
Největší investicí v letošním roce je akce pod názvem „Přimda - stavební úpravy hasičské zbrojnice“. Staveniště bylo předáno vítězné firmě, která začne s rekonstrukcí v druhé polovině října 2017.
Druhou největší akcí, která byla zahájena v září letošního roku, je akce pod názvem:
„Víceúčelový objekt - stavební úpravy - 1. etapa technické údržby městského úřadu Přimda. Jedná se o první etapu opravy budovy bývalého kasina. Využití a oprava této
budovy je rozdělena do tří etap:
výstavba dílen a garáží pro technické služby,
výstavba sedmi malometrážních bytů,
rekonstrukce a zprovoznění společenského sálu.
Třetí větší akcí, která bude zahájena v druhé polovině října 2017, je rekonstrukce pod
názvem „Stavební úpravy budovy č. p. 110 v Přimdě a přístavba schodiště“. Jedná se
o budovu vedle městského úřadu včetně tří garáží, která dříve patřila Lesní společnosti
Přimda. V první etapě bude zrekonstruována zasedací místnost v prvním patře budovy
(pro pamětníky: bývalý „Rudý koutek“). Tento prostor bude sloužit nejen pro potřeby
městského úřadu jako zasedací místnost, ale také bude pronajímána na konání různých
rodinných oslav a akcí.
U všech tří akcí proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a vítězem se stala firma
BKV Stavební spol. s r. o. Bor, která podala nejnižší cenové nabídky.
Během letních měsíců byl dokončen nový vodovod v obci Kundratice a Malé Dvorce.
V obci Kundratice je vodovod dokončený kompletně (tzn. napojení vodovodu na vodní
zdroj, rozvod vodovodního potrubí po celé obci, vodovodní přípojky k nemovitostem),
v současné době se připravuje kolaudace stavby.
V obci Malé Dvorce je rekonstrukce provedena ze dvou částí (rozvod vodovodního
potrubí po celé obci, vodovodní přípojky k nemovitostem). Napojení na vodní zdroj
z obce Třískolupy tzv. přivaděčem bude realizováno až v roce 2020 z důvodu povolení
uložení vodovodního potrubí do cizích pozemků.
V základní škole došlo k výměně oken včetně ochranných sítí v obou tělocvičnách,
náklady na tuto akci: 619.796,00 Kč. Město podalo žádost o dotaci na Plzeňský kraj
do dotačního titulu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2017“ a byla nám schválena dotace na tuto akci ve výši 250.000,00 Kč, což činí
více jak 40 % z celkových nákladů.
Další přidělenou dotací od Plzeňského kraje v letošním roce je příspěvek na věcné vybavení hasičů (dotační titul: 2017 Příspěvek na věcné vybavení) ve výši 38.700,00 Kč.
Za tuto dotaci byla zakoupena rozbrušovací pila.
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Během letních měsíců proběhla výměna oken a dveří ve víceúčelové budově v Újezdě
pod Přimdou č. p. 57. Město podalo žádost o dotaci na Plzeňský kraj do dotačního titulu „PSOV PK 2017 - Projekty obcí“. Náklady na tuto akci: 239.871,00 Kč, přidělená
dotace: 150.000,00 Kč, což činí více jak 62 % z celkových nákladů.
Ještě do konce letošního roku proběhnou stavební úpravy terénu v okolí domu, aby se
zabránilo vzlínání vlhkosti do zdiva domu, celkové náklady na tuto akci jsou plánovány
ve výši: 73.470 Kč.
V současné době je dokončována projektová dokumentace na opravu místní komunikace v obci Velké Dvorce a v obci Újezd p. Přimdou. V obci Velké Dvorce se jedná o komunikaci od bytového domu čp. 60 nahoru k dvojdomkům, v Újezdě je to komunikace
okolo bývalé váhy směrem ke stájím.
Jménem svým i jménem města Přimda bych chtěla vedení Plzeňského kraje poděkovat za finanční podporu, díky které si můžeme dovolit zvelebovat nejen základní školu,
ale také zázemí pro práci spolků v malých obcích.
Marie Šperková, starostka města

Velká tělocvična ZŠ
← okna před realizací

okna při realizaci →
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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
POPLATKY
Nezapomněli jste zaplatit některý z poplatků?
Místní poplatky:
Za svoz odpadu - 1. splátka do 28. 2. 2017, 2. splátka do 31. 7. 2017
Za psa - splatnost do 30. 4. 2017
Ubytovací poplatky - do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí
Nájemné:
Z pronájmu/pachtu pozemků - splatnost do 30. 10. 2017
Z pronájmu zahrádek - splatnost do 30. 4. 2017
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.

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
Vážení spoluobčané, milí pacienti!
Nastal podzim a s ním opět očkování proti chřipce v naší ordinaci.
Očkovat budeme od 2. 10. 2017 do konce listopadu, pokud nepřijde dříve
chřipková epidemie.
Vakcína proti chřipce je bez doplatku pro občany nad 65 let a pro pacienty s některými chronickými nemocemi – kardiaci, astmatici, a další. Pro ostatní je cena vakcíny
nyní 150,- Kč.
Očkování velmi doporučuji, každé nachlazení či rýma není chřipka!! A ta opravdová
chřipka, proti které očkujeme, dokáže vyřadit z běžného života i na několik týdnů.
Zejména apeluji na babičky a dědečky, kteří hlídají svá vnoučata „po nemoci“. Děti
jsou infekční až 3 týdny po vyléčení chřipky, tak Vás s velkou pravděpodobností mohou
nakazit i „již zdravé“.
Zároveň s očkováním proti chřipce doporučuji i očkování proti zápalu plic, tato vakcína je již také bez doplatku pro občany nad 65 let. Očkuje se pouze 1x za život, nemusí
se přeočkovávat.
Těšíme se na Vás v naší ordinaci, já i sestřička se také očkujeme již několik let a jsme
spokojeny a Vy jistě také, že neuléháme s chřipkou a můžeme se o Vás postarat.
MUDr. Daniela Moročkovská
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Město Přimda a Sbor pro občanské záležitosti připravuje na měsíc listopad 2017
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.
Rodiče a jejich děti, které se narodily do 30. 9. 2017 budeme zvát písemnou pozvánkou.
Děti narozené po tomto datu pozveme na jarní vítání.
Prosíme rodiče, kteří budou písemně pozváni a nebudou se moci zúčastnit, aby tuto
skutečnost sdělili na matrice MěÚ Přimda.

Fotografie z květnového vítání občánků
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NABÍDKA DOMÁCÍCH KOMPOSTÉRŮ
Vážení občané,
Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín (SOČ) pořídilo pro
projekt „Předcházení vzniku bioodpadů SOČ“ domácí kompostéry, které budou obyvatelům rodinných zástaveb členských obcí zapůjčeny k využití na vlastních nebo pronajatých pozemcích. Zahradní kompostér je plastové silo o různém objemu, ve kterém
dochází k rozkladu biologických odpadů za přístupu vzduchu a kde vzniká kompost.
Město Přimda je rovněž členem SOČ a v rámci tohoto projektu jsme tak získali
54 ks kompostérů ve dvou velikostech - 27 ks o velikosti 600 litrů a 27 ks o velikosti
900 litrů. Uvádí se, že na 100 m2 zahrady je třeba cca 100 litrů kompostéru.
Našim spoluobčanům nabízíme zapůjčení kompostérů zdarma, na základě smlouvy
o výpůjčce a za následujících podmínek:
Pozemek se musí nacházet ve správním území města Přimda.
Občan je vlastníkem pozemku, na kterém bude kompostér umístěn, popř. pozemek užívá
na základě nájemní smlouvy a vlastník s umístěním kompostéru bez výhrad souhlasí.
Pozemek musí souviset se zástavbou rodinných domů, ne objektů pro rekreaci.
Kompostér bude využíván výhradně ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu
z domácností a zahrad v souladu se zásadami správného kompostování po celou dobu
zápůjčky.
Vytvořený kompost nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu využití.
O předání kompostéru bude sepsán protokol o předání kompostéru.
Občan bude kompostér vhodnou formou chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo
odcizením a dále má povinnost tyto události bez zbytečného odkladu hlásit městu Přimda.
Za případné škody na kompostéru nese odpovědnost občan, který je povinen v případě
poškození kompostéru na vlastní náklady uhradit opravy nebo výměny jednotlivých dílů.
Město Přimda je po předchozím upozornění oprávněno požadovat přístup ke kompostéru za účelem kontroly jeho řádného užívání.
Doba zápůjčky je stanovena na 5 let.
Zapůjčení kompostéru je umožněno těm občanům, kteří nemají ke dni podání žádosti
vůči městu Přimda dluhy a závazky po lhůtě splatnosti.
Zájemci mohou podat žádost o výpůjčku kompostéru pouze na vyplněném formuláři těmito způsoby:
- osobně: na podatelně MěÚ Přimda
- písemně: na adrese Město Přimda, nám. Republiky 112, 348 06 Přimda
- mailem: na adrese info@mestoprimda.cz
Žádosti budou přijímány od pondělí 16.10.2017.
Pořadí zájemců bude stanoveno chronologicky dle času doručení konkrétní žádosti.
Kompostéry budou připraveny k předání po podepsání smlouvy o výpůjčce a protokolu
o předání kompostéru.
Formulář „Žádosti o vypůjčení kompostéru“ je k dispozici na MěÚ Přimda nebo
ke stažení na webových stránkách města www.mestoprimda.cz.
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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:

vv sobotu 14. 10. 2017

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 - 10:00
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
10:40 - 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.
Termín jarního svozu v roce 2018 je naplánován na sobotu: 14. 4. 2018
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘIMDĚ
Dne 4. 9. 2017 jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2017/2018.
Do MŠ je přihlášeno 47 dětí, z toho je 17 dětí předškolních – MŠ je plně obsazena, dokonce 1 místo v MŠ máme tzv. sdílené, což znamená, že se o 1 místo střídají
2 děti dle pravidel, které si domluvili rodiče dětí společně s vedením MŠ.
Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné (týká se dětí, které dosáhnou
do 31. 8. 5 let věku), předškoláci mají všechna práva i povinnosti jako školáci.
Opět zapisujeme rekord a to ve složení dětí, v počtu chlapců a děvčat na třídě
předškoláků – v loňském roce byl rekord 18 chlapců ku 6 děvčatům a letos je to
přesně obráceně, 18 děvčat ku 6 chlapcům! Celkově počet děvčat v MŠ převyšuje
počet chlapců poprvé po dlouhých 28 letech! Takto hovoří strohá čísla, ale naším
přáním je, aby se všem dětem v mateřské škole líbilo, aby děti byly spokojené
a rodiče klidní, že je o jejich děti dobře postaráno.
Loňský rok byl mimořádný, zejména co do změn v personálním obsazení. Tajně
jsem doufala, že se změny zaběhnou a bude stav ustálený, bohužel opak byl pravdou. Během roku jsme vystřídaly 3 školnice, vedoucí kuchyně, 2 školní asistentky
a na konci roku i učitelku MŠ. Nebylo to vůbec jednoduché, shánění pracovních
sil je snad přímo nadlidský výkon. Zde je přehled zaměstnanců MŠ - pedagogický
sbor tvoří: Alena Růžičková, Anna Teplárková, Venuše Kortanová, Ivana Márová, Monika Ficzová, provozní zaměstnanci: Libuše Dvorská, Veronika Slevinská, Lucie Wohlmuthová. Pevně věřím, že se všem stávajícím pracovnicím bude
na pracovišti líbit, budou mít pevné nervy, notnou dávku tolerance k plnění často byrokratických úkolů našich nadřízených i chuť pracovat a společně vytvářet
podnětné prostředí, kvalitní vzdělávání pro ty nejmenší. Jsem si jistá, že společnými silami vše zvládneme.
Školní rok jsme zahájili tradičním milým setkáním s vedením města. Paní starostka s paní matrikářkou a panem kronikářem přišli děti pozdravit a společně si
zazpívat dětské lidové písně. Musíme podotknout, že paní starostka je skutečně
znalá lidiček ve svém městě, 90% dětí zná, anebo je pozná dle podoby jejich rodičů či prarodičů.
Dalším milým setkáním hned na úvod školního roku bylo představení divadla
Nána paní Jelínkové, herečky plzeňského divadla, která přijela mezi děti s půvabnou Slepičí pohádkou. Děti byly z představení v mateřské škole nadšené, o čemž
svědčí i foto s krásnými loutkami z pohádky.
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MŠ je zapojena a zdárně pokračuje v projektu – zjednodušené šablony „Zvýšení
kvality výuky“, „Škola plná zdraví“ – týká se zdravého životního stylu a stravy, dále je zapojena do projektu Obce sokolské ve sportovní všestrannosti „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ a také jsme zapojeni do projektu Státní
veterinární správy „Máme rádi zvířata“.
Zahájili jsme i přípravu na Vánoce a to fotografováním dětí s vánoční tematikou.
V současné době nás ale zaměstnává příprava oblíbených i nových podzimních
akcí pro děti i jejich rodiče, jen zmíním tradiční lampiónový průvod se zamykáním lesa, brannou vycházku s opékáním vuřtů, tvořivé dílny s rodiči a mnohé
další. Bližší informace můžete sledovat na našich webových stránkách.
Alena Růžičková, ředitelka MŠ
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
29. června jsme úspěšně ukončili školní rok 2016/2017 a ani jsme se nenadáli a bylo
zde 4. září a začátek nového školního roku.
Konec školního roku byl velice hektický. V rámci projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success, který je financován z programu Erasmus+, se na naší škole v dubnu a v květnu uskutečnila dvě žákovská setkání.
Snažili jsme se, aby naši hosté z Polska, Itálie, Turecka a Slovenska odjížděli s dobrými
pocity a se spoustou zážitků. Doufáme, že se nám to povedlo.

Erasmus+ - Turecké dny na Přimdě
První zářijový víkend se u nás konalo poslední setkání učitelů v rámci tohoto projektu. Byla zhodnocena práce na dvouletém projektu, bylo upřesněno, co se má ještě dodělat. Atmosféra byla velice příjemná a velice nás těší, že se s partnery z Polska a Turecka
budeme vídat i nadále. Byli jsme totiž přizváni jako partneři k účasti na dvou nových
projektech financovaných z Erasmu+. Oba projekty prošly schvalovacím řízením a my
budeme mít možnost v dalších dvou letech poznávat nejen nové přátele a místa, ale také
setkávat se se starými známými a díky práci na projektech se dozvědět spoustu nových
věcí. Do projektu se zkráceným názvem EURAC je zapojeno Dánsko, Chorvatsko, Slovensko, Turecko a my (finanční částka, kterou zde na práci v projektu získáme, činí
24 760 €), do projektu WATER je zapojeno Slovensko, Polsko a my (finanční částka
činí 19 710 €). Projekt EURAC je zaměřen na historii, současnost a budoucnost Evropy,
projekt WATER na vodu a přírodu v našem regionu.
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Žáci pod vedením paní učitelky Jany Anděl Valečkové a Veroniky Tiché pracovali
v loňském školním roce na eTwinningových projektech. Jejich práce byla vyhodnocena
jako kvalitní a projekty s názvy Wir bauen Brücken a AEI40D Around Europe in 40
Days získaly certifikát Národní certifikáty kvality, které si kolegyně pojedou převzít
v říjnu do Olomouce. Tato ocenění nás velice těší a já děkuji žákům a kolegyním
za jejich práci na projektech.
Námětem projektu Wir bauen Brücken se stala soutěž Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn, kterou vyhlásilo bavorské Ministerstvo pro vzdělávání, kulturu, vědu
a umění. Naše spolupráce se školou v slovinském Cerknu byla velmi úspěšná, v kategorii Hledání stop (3. věkový stupeň) jsme obsadili 1. místo. Pro školu to znamenalo
odměnu 175 €, za které jsme žákům nakoupili odměny. Ty jim byly předány na konci
roku. Kolegyně Anděl Valečková se o prázdninách zúčastnila s Martinou Komárkovou
a Annou Valíčkovou slavnostního vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen v Bavorské Železné Rudě.

Bavorská Železná Ruda - slavnostní předávání cen

Foto: K. Döhler

Tři kolegyně měly možnost vycestovat o letních prázdninách do Rakouska, Velké
Británie a Irska na jazykově-metodické kurzy v rámci projektu Žijeme v Evropě. Tento
projekt byl opětovně financován z programu Erasmus+.
Využili jsme také výzvy Plzeňského kraje a podařilo se nám získat 25 000,- Kč
na sport (projekt „Když nemůžeš, tak přidej“ umožní zakoupení odměn a medailí
na různé sportovní soutěže) a 15 000,- Kč na spolupráci se slovenskou školou ve Sliači
(projekt Přátelství bez hranic umožní uhradit žákům část nákladů na dopravu a ubytování v partnerské škole v rámci návštěvy, která se bude konat na podzim letošního roku).
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Od začátku 2. pololetí školního roku 2016/17 běží na naší škole projekt Vše pro děti
financovaný z 22. výzvy OP VVV. Žáci mají možnost navštěvovat v odpoledních hodinách doučování z matematiky, českého a anglického jazyka, od září 2017 pak i klub
zábavné logiky a čtenářský klub.
Dne 28. června 2017 se konala v budově Rekreačního střediska Přimda již tradiční
školní akademie, na níž vystoupili s pásmy písniček, tanců, scének aj. žáci naší školy.

Školní akademie
Od září je celá škola zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.
Každý týden všichni žáci školy dostanou ovoce či zeleninu a jednou za 14 dní obdrží
neochucené mlíčko.
Během prázdnin jsme ve škole nelenili. Díky financím zřizovatele se původně naplánovaná výměna luxfer v malé tělocvičně rozšířila na výměnu luxfer v obou tělocvičnách. Část stěny byla zazděna a v druhé části byla umístěna okna. Obě tělocvičny
se prosvětlily a opticky zvětšily. Nyní nás ještě čeká přidělání bezpečnostních sítí, instalace větráků a hlavně zateplení vnější stěny tělocvičen. Prázdniny jsme také využili
k naplánovaným opravám školy a malování.
Přibývající počet žáků na prvním stupni před nás neustále stavěl otázku, jak zabezpečit děti mimo vyučování. Situaci jsme vyřešili zvýšením kapacity školní družiny.
Původní kapacita 60 dětí byla navýšena na 90. Se zvýšením počtu žáků v družinách
nastal problém, kam s nimi. Zrušili jsme tedy učebnu hudební výchovy a tyto prostory
daly vznik novému oddělení školní družiny. Protože poskytujeme zázemí pro odloučené
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pracoviště ZUŠ Tachov, byli jsme nuceni vyřešit danou situaci. Nové zázemí mají v bývalé Síni tradic, která byla vymalována, vybavena novým osvětlením a byl zde položen
nový koberec. Exponáty ze Síně tradic budou vystaveny v tzv. čítárně. Musíme ovšem
ještě vyřešit jejich umístění tak, aby se jak žáci, tak učitelé měli možnost s vystavenými
exponáty seznámit.
V rozpočtu města na rok 2017 bylo pro školu také počítáno s finanční částkou
na pořízení klimatizace do učebny počítačů. Klimatizace byla instalována, ale nepříznivé zářijové počasí nám zatím neumožnilo využít výhody klimatizované místnosti.
Změna je i ve vestibulu školy. Zde byly staré rohože nahrazeny novým kobercem.
Všem 185 žákům, kteří se 4. září sešli v naší škole, a všem zaměstnancům školy přeji
klidné dny a hodně úspěchů v práci.
Mgr. Marcela Husáková
ředitelka školy
Rádi bychom už nyní pozvali všechny zájemce
na tradiční

V Á N O Č N Í Z P Í V Á N Í,
které se uskuteční

ve čtvrtek 21. prosince 2017
od 17.00 hod. před budovou školy.
Po vystoupení žáků bude možné občerstvit se ve školní jídelně
či zakoupit drobné dárky na našem vánočním trhu.
Pro děti bude také připravena tombola.

ROZPIS UTKÁNÍ TJ TATRAN PŘIMDA PODZIM 2017
kolo

den

datum		

čas		

utkání

8.

NE

15.10.		

14.30		

Přimda - Kšice

9.

SO

21.10.		

15.30		

Halže - Přimda

10.

NE

29.10.		

14.30		

Přimda - Trpísty

11.

NE

5.11.		

14.00		

Stříbro - Přimda

12.

NE

12.11.		

14.00		

Přimda - Částkov
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NÁLEZ MLÝNSKÉHO KAMENE V ZANIKLÉ OSADĚ MÍLOV
POD PŘIMDOU
Po staletí, v dnes zaniklé osadě Mílov, klapaly čtyři mlýny. V letošním roce, při
průzkumu mlýna č. 11, v jeho dokonale zachovaném sklepení, jsem šťastnou náhodou
nalezl mlýnský kámen. Byl dokonale ukryt pod původní cihlovou podlahou a nebýt
nástupu elektřiny sloužil by jistě další desetiletí.
Mlýnské kameny roztáčelo vodní kolo, které pracovalo spolehlivě a neustále, bez
investic, pokud byla v náhonu voda. Pokud byl náhon plný, mlynář otevřel stavidlo
a voda se přihnala přes vantroky na vodní kolo. To roztočilo horní mlýnský kámen, jehož středem se na spodní stabilní kámen sypalo obilí a už se mlelo. Jenom se regulovala
mezera mezi kameny a tím se dosahovala jemnost mouky. Tento postup se opakoval
několikrát, až byla dosažena požadovaná jemnost mouky. Mílovští mlynáři neradi mleli
obilí z Přimdy, protože bylo málokdy dostatečně suché, a vlhké obilí zanášelo mlýnské
kameny. Voda, která byla zachycena v prvním náhonu, vykonala svoji práci celkem
čtyřikrát, protože byla vždy znovu zachycena v náhonu dalšího mlýna.
Staré mlýnské kameny skrývají nejedno mystické tajemství. Jde o skrytý symbol
síly, nesmírné energie uložené v hmotě. V podstatě jde o nekonečné množství informací
skrytých našemu zraku. Kdekoliv můžeme narazit na brány do jinam.
Mlýnský kámen, pokud dosloužil, se ukládal na chráněné tajné místo, nesměl se jen
tak vyhodit a jedno takové místo jsem nalezl. Místo, kde se kámen nacházel, mohlo být
pro nálezce nebezpečné. Jako ochrana proti negativním energiím sloužila znamení v podobě křížků vytesaných na povrchu kamene. Mlýnský
kámen v sobě uchovává magickou
energii. Po dlouhá léta se v mlýnici
třou o sebe dva kameny, to vytváří
silné energetické pole.
V dřívějších časech se ze starých,
opotřebovaných a odložených mlýnských kamenů dělal rituální oltář.
Jakýkoliv předmět obsahuje energii,
informaci, která se podobá vědomí. Energie v předmětech obsažená
může být vnímána člověkem, můžeme informace v předmětech uložených číst nebo je využít k jiným, například magickým účelům, tak jako
v případě mlýnského kamene, ovšem
velmi obezřetně. Pokud se vcítíme
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do kamene, můžeme objasnit jeho
magické síly. Dokáže-li se naše mysl
vědomě vcítit do kamene, zjistíme,
že mají vlastní identitu, vlastní vědomí. Tímto způsobem můžeme
s kameny komunikovat. Kameny
jsou živé, mají paměť. Energie kamenů, promyšleně rozmístěných
v prostoru, energetickou silou harmonizuje okolí.
Velkou náhodou jsem nalezl uschovaný mlýnský kámen, který parta odvážných chlapů vyprostila ze staletého úkrytu a dopravila
do Muzea města Přimdy. Není tedy ztracen a může po další staletí dokumentovat zručnost našich předků.
Na historické mapce osady Mílov zveřejněné v dnešním Zpravodaji je pod číslem 11
mlýn, v jehož dodnes zachovaném sklepení byl nalezen mlýnský kámen. Jsou tam také
jména tehdejších obyvatel usedlostí, v závorce jsou jejich přezdívky.
Josef Rídl, kronikář Přimdy
Haus Nr. 4 Prokopetz Karl
Haus Nr. 5 Scheinkönig Josef (Schellnweber)
Haus Nr. 6 Blei Franz (Stefflhaus)
Haus Nr. 7 Deinl Marie (Poalzer)
Haus Nr. 8 Eisenhut Josef (Pfeifmmocher)
Haus Nr. 9 Pfannenstiel Anton (Pumserertone, altes Haus)
Haus Nr. 10 Blei Ludwig (Zäiglhoans)
Haus Nr. 11 Schumak Karl (Girchaodl)
Haus Nr. 12 Schumak Ferdinand (Mühlpartlferdl)
Haus Nr. 13 Bauer Anton (Ubl)
Haus Nr. 14 Müller Johann (Harrnmüllner)
Haus Nr. 18 Roppert Karl (Lenkerer)
Haus Nr. 19 Schumak Thomas (Mühlpartlthomma)
Haus Nr. 20 Kellner Marie, Josef u. Berta (Kullnbrenner)
Haus Nr. 21 Graf Kolowrat (Forsthaus)
Haus Nr. 22 Liepold Franz (Hecherfronz)
Haus Nr. 23 Voit Josef (Wenzelmüller)
Haus Nr. 24 Graf Kolowrat (Arbeiterwohnhaus)
Haus Nr. 25 Graf Kolowrat (Arbeiterwohnhaus)
Haus Nr. 26 Frank Johann (Lederer)
Haus Nr. 27 Pfannenstiel Anton (Pümserertone, neues Haus)
Die Ulme und die Buche bei Haus Nr. 13 standen unter Naturschutz.
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Město Přimda plánuje

na sobotu 23. 12. 2016 od 18.00 hod.

Vánoční

koncert

v sále Rekreačního střediska
v Přimdě.

INFLAGRANTI
a JOSEF VOJTEK

Během listopadu 2017 budou zveřejněny bližší informace
o předprodeji vstupenek na informačních tabulích ve všech
obcích a na internetových stránkách města Přimda
(www.mestoprimda.cz).
18

INFOCENTRUM - LETOŠNÍ PRÁZDNINY BYLY REKORDNÍ
Během letošních prázdnin jsme v infocentru zaznamenali proti předcházejícím létům
zvýšený zájem návštěvníků. Převážná část jich byla z našeho kraje, ale přijížděli k nám
téměř z celé republiky. Samozřejmě největší zájem je o hrad, o rozhlednu u Milířů nebo
o pozůstatky šibenice za meteorologickou stanicí. Zajímají je ale i ostatní zajímavosti
z našeho okolí.
Když bychom vyjádřili návštěvnost v číslech, tak nás navštívilo celkem 2431 turistů.
Kromě našich občanů u nás bylo 127 Němců, 31 Slováků, 27 Poláků, ale i Angličani,
Francouzi a jiní.
Zvýšený zájem se projevil také v prodaných upomínkových předmětech. Nejvíce
se prodávají turistické známky, vizitky a mince. Z nových předmětů máme s obrázkem
zříceniny hradu nebo kostela pěkné svíčky, keramické zvonky a kovové klíčenky. Ženám potom můžeme nabídnout za přijatelnou cenu vkusné náušnice, které jsou osazené
různobarevnými kamínky. Během prázdnin turisté nakoupili dárky za 39 599,- Kč.
Stejně jako v loňském roce probíhala internetová soutěž o nejoblíbenější infocentrum. V Plzeňském kraji zvítězilo IC Černošín. My jsme obsadili bodované 7. místo.
Karel Halla, pracovník INFA

LEDNÍ HOKEJ - Jak to všechno začalo?
V roce 1970 přišli na výbor Tatranu fotbalisté, že by během zimy v rámci tréninku
chtěli hrát hokej. Protože u nás nebylo nikdy daleko od slov k činům, začali jsme v
centru obce stavět kluziště. Srovnání terénu, vytyčení hřiště a betonování obrubníků
pod mantinely. Betonování jsme prováděli již za mrazu, přesto se sešlo 27 brigádníků
z řad místních občanů a fotbalistů. Následovalo osazení mantinelů. Když bylo hotovo,
chtěli jsme s tehdejším předsedou MNV panem Karlem Raiserem udělat led. Večer jsme
napojili na vodovod hadici a nechali vodu téct celou noc s vidinou, že ráno bude led. S
ranním rozbřeskem jsme šli na kluziště a k našemu zděšení byl kolem hadice jen malý
kousek ledu. Zato lidi, kteří šli do práce, nadávali, že jim neteče voda. Takové byly
začátky, a ne vždy se nám všechno dařilo.
Oddíl ledního hokeje byl založen 8. 12. 1970. Prvním předsedou byl Antonín Kobes. Družstvo bylo tvořeno fotbalisty, které doplňovali vojáci. Hráči hráli se střídavými
úspěchy okresní přebor.
V roce 1972 vstupuje do ledního hokeje Štefan Mucha – zvaný Čepo. Pod jeho vedením hokejisté slaví největší úspěchy. Staví se hokejové kabiny, buduje se osvětlení a celý
areál se oplocuje. Hokejisté se odměnili 3. místem v okrese. Musím připomenout, že
mistrovská utkání byla hojně navštěvována diváky. Prodával se čaj a grog. Každé utkání
bylo společenskou událostí.
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Na fotografii z roku 1973 jsou naši hráči Štefan Mucha, Miloš Vimr, Antonín Kobes,
Josef Gajdoš, Jan Sopko, Štefan Frančák, Václav Staněk a Jiří Říha, doplněni vojáky.
V následujících řádcích připomenu některé úspěchy našich hokejistů.
1974 - druhé místo v okresním přeboru
1975 - začátek tréninků na umělém ledě v Mariánských Lázních. Hráči se stávají okresními přeborníky s celkovým skóre 33:11. V obou ročnících je nejlepším střelcem Karel
Frančák.
1976 - generální oprava kluziště, na plochu se pokládají panely.
Koncem sedmdesátých let začínají hrát také žáci a jsou vítaným zpestřením okresního
přeboru.
Mezi nejúspěšnější žáky v historii hokeje patřili: Ladislav Liška, Milan Růžička, Karel
Píšek, Lukáš Teplárek, Jan Štulajter a Dalibor Husák.
1979 – muži vítězí v KP II. třídy. Nejlepšími hráči jsou Štefan Mucha, Jan Petrus a Karel
Frančák. Žáci 3. místo v okrese.
1981 – MNV bezplatně předává Tatranu kabiny. Štefan Mucha je vyhlášen nejlepším
sportovcem TJ Tatran.
1986 – Štefan se stěhuje do Rokycan. Po dvou letech se vrací. V tomto období je předsedou oddílu Karel Frančák.
2002/3 - žáci vyhrávají okresní přebor
2004/5 – muži hrají současně OP a KP. Stávají se okresními přeborníky a vyhrávají i soutěž KP I. třidy. Nejlepší střelec Ondra Malý s 38 brankami. Družstvo mužů je vyhlášeno
nejúspěšnějším kolektivem a Štefan Mucha nejúspěšnějším trenérem regionu Tachov.
Žáci obsazují 3. místo v OP.
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Družstvo žáků v roce 1987: stojící - trenér a vedoucí Štefan Mucha, Pavel Liška, Karel Frančák, Josef Gajdoš, Petr Blažek, Jarda Hanispal a druhý trenér Karel Frančák st.
Klečící - Olda Dvorský, Radek Troják, Jindra Červený, Martin Durkač, Josef Šilha a Miloš Fiala.

Nezapomenutelné jsou také turnaje v „bosé lize“. Hrálo se na ledě, ale pouze na botách bez bruslí a s míčkem. Byla to jakási naše rarita. Turnajů se zúčastňovala družstva
z celého okolí. Při zápasech nebyla nouze o výborné sportovní výkony, ale ani o legraci.
Během let se v ledním hokeji vystřídalo mnoho hráčů. Přesto si dovolím poznamenat,
že mezi neúspěšnější reprezentanty se řadí Štefan Mucha, Karel Frančák, Jindřich Podlena, Štěpán Mucha, Antonín Šponiar, Ondra Malý, Milan Růžička a další. Za připomenutí stojí také hráči z Částkova a Starého Sedliště (Míla Bruna, Jarda Říha, Josef a Míra
Márové), kteří byli výbornými hráči a pomocníky při rekonstrukcích stadionu. Všechny
hráče nelze vyjmenovat, ale všichni si zaslouží naše poděkování.
V posledních letech se lední hokej přestěhoval na umělý led a zápasy se hrají prakticky bez diváků.
V současné době je majitelem stadionu město Přimda. Plochu i kabiny využívají naši
hasiči k pořádání různých společenských akcí.
Rádi na hokejové zápasy na Přimdě vzpomínáme.
Další fotografie můžete vidět na nástěnce v infocentru.
Karel Halla
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SPOLEK PŘÁTEL V ÚJEZDĚ
Půl roku uteklo jako voda, tak něco málo o dění našeho spolku.
Dne 30. 4. 2017 se tradičně postavila májka u klubovny. V podvečerních hodinách
se na hranici zapálila čarodějnice, kterou s dětmi vytvořila Michaela Trhlíková. Po posilnění buřty byl večer pro děti zpestřen „stezkou odvahy“ zakončený vařením polévky
v rendlíku na ohni.

Dne 1. 6. 2017 se uskutečnil „Dětský
den“. Michal Bureš ml. a Michal Bureš st.
zorganizovali pochod na hrad Přimda, kde
si všichni zúčastnění poslechli výklad pana
kronikáře Josefa Rídla o historii hradu Přimda a posilnili se sladkým pečivem. Poté
se šlo stezkou po pramenech do Újezda.
U modřínu bylo připraveno pohoštění - polévka od Kamila Šulana a opékání buřtů.
Poslední prázdninovou sobotu přichystali Michal Bureš st. a Michal Bureš ml. pro
děti večerní pochod od studánky k altánku.
Děti šly po svíčkami vyznačené trase, kde
na ně čekalo překvapení v podobě lampiónů. Děti si za pomoci dospělých uvařily
i polévku a s chutí ji snědly.
Ve dnech 6. 10. až 8. 10. 2017 se naši
muži vydali již čtvrtým rokem na výlet
za krásami jižní Moravy. Další, kteří touží
poznat tyto krásy, se mohou přidat zase za
rok.
Na závěr, za „Spolek přátel v Újezdě“, bychom rádi poděkovali zastupitelstvu města
Přimda, které dopomohlo k výměně oken a dveří naší klubovny, tato akce byla uskutečněna také za finanční podpory Plzeňského kraje (město Přimda získalo dotaci z Programu PSOV PK 2017 - Projekty obcí), a za finanční příspěvky na dětské akce.
					
Mgr. Naďa Sláviková, Jana Burešová
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