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Rekonstrukce rybníka v Rájově

Spolufinancováno Ministerstvem zemědělství, program „Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádrží ve vlastnictví obcí - 2. etapa“

Vážení a milí spoluobčané,
jaro již klepe na dveře. Jednoduché sdělení, které mám spojené se sluncem. Na toto období se vždy nebývale těším. Mysl
i tělo pookřeje a svět okolo začíná zase vonět a zahalovat se
do překrásné zelené barvy.
Život nám do cesty klade různé překážky a zaplaťpánbůh
jsme vybaveni tak, abychom jim dokázali čelit.
Sotva jsme překonali epidemii nemoci, tak nastoupila epidemie moci. I do našich
obcí přibyli noví občané. V převážné míře jde o ženy a děti. Oběti mocenského soupeření. Jako obec jsme jim nabídli základní pomoc a snažíme se, aby se co nejdříve zapojili
do pracovního či studijního života.
Život v našich obcích a jejich rozvoj se však snažíme podpořit a udržet. Těším se
na shledání při koledě či u posezení pod májkou. V sále na Přimdě při dětském odpoledni nebo setkání dříve narozených. V červnu zase na náměstí proběhne Jízda Saši
Kolowrata a Přimdský den, na jehož programu se pilně pracuje. Máme již zajištěno
i vystoupení na vánoční koncert.
A nejen společenský život určuje kvalitu života v obcích. Máme připraveny investiční akce, které nesnesou odkladu a budou letos realizovány. Prioritními akcemi jsou
vodovodní řad a přípojky v Rájově, přivaděč vody z Velkých Dvorců do Kundratic
a vodovodní řad s přípojkami v Třískolupech. V Třískolupech je hlavním investorem
vodovodu Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. Dodavatel stavby je již vysoutěžen. Nyní se čeká, a o realizaci může rozhodnout přiznání či nepřiznání dotace,
což bychom měli vědět v květnu tohoto roku.
V Újezdu by během dubna mělo být instalováno nové dětské hřiště. Na Přimdě probíhá rekonstrukce uvolněných obecních bytů. S architektonickou kanceláří diskutujeme
a pracujeme nad podobou bytové zóny v lokalitě nad školou. V Újezdu a Mlýnci pokračujeme s projektováním vodovodu a kanalizace.
Akcí je samozřejmě v plánu vícero. Často však musíme řešit i provozní věci a havarijní situace, které nesnesou odkladu. O těchto se dovíte buď na webových stránkách
či v zápisech zastupitelstva či rady. Pokud chcete mít informace takřka z první ruky,
doporučuji mít naistalovanou aplikaci „V OBRAZE“ ve svém mobilním telefonu. Více
se o této možnosti dovíte na našich stránkách.
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V tomto roce na přelomu září a října nás čekají komunální volby a za chvíli se již
začnou tvořit nové kandidátky do zastupitelstva obce. Přeji všem, kteří najdou odvahu
zastupovat naše občany, aby se do zastupitelstva dostali a mohli diskutovat a prosazovat
své názory ohledně rozvoje obcí.
Vás občany prosím o hojnou účast a šťastnou ruku ve výběru svých kandidátů.
Děkuji všem za šíření pozitivní nálady. Modlím se za všechny naše občany a vyprošuji
pro ně zdraví, lásku a sílu do dnů příštích.
Jiří Kadera
starosta

Informace z Městského úřadu Přimda
MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2022
Všechny poplatky lze uhradit hotově do pokladny města nebo na běžný účet města
vedený u UniCredit Bank:

č. účtu: 211 152 0729/2700

POPLATEK ZA ODPADY
700,- Kč za osobu
VS uveďte 1340 + čp. (př. 1340265)
Do textu uveďte Vaše jméno a adresu.
Po úhradě na běžný účet Vám bude známka na popelnici zaslána poštou nebo si ji
vyzvednete.
POPLATEK ZE PSA
Rodinný dům		
1. pes 100,- Kč, 2. a další 150,- Kč (jednoho držitele psa)
Bytový dům		
1. pes 200,- Kč, 2. a další 300,- Kč (jednoho držitele psa)
VS uveďte 1341 + čp. (př. 1341265)
Do textu uveďte Vaše jméno a adresu.
Pokud potřebujete známku na psa, lze si ji bezplatně vyzvednout na MěÚ.
POPLATEK ZA HROBOVÉ MÍSTO - dle uzavřené smlouvy o pronájmu
VS uveďte 21113632 + číslo hrobu (př. 21113632233)
Do textu uveďte Vaše jméno a adresu.
NEDOPLATKY ZA SVOZ ODPADU
Upozorňujeme občany na nedoplatky za svoz odpadu, které vznikají v souvislosti
s narozením dítěte v průběhu roku a dále s přihlášením k trvalému pobytu během
roku. Poplatek se v těchto případech platí poměrnou částí od data změny.
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Městský úřad Přimda - telefonní čísla

Všechna telefonní čísla na MěÚ Přimda jsou již v provozu. I nadále můžete
využívat telefonní číslo na mobil podatelny.

371 519 170 		
724 961 880 (mobil)
371 519 173 		
371 519 174 		
371 519 175 		
371 519 176 		

- ústředna, sekretariát, podatelna
- sekretariát, podatelna
- účtárna
- lesy, starosta
- byty
- matrika

VÝZDOBA HROBŮ NA MÍSTNÍM HŘBITOVĚ
Ve větrných dnech dohází k tomu, že je výzdoba odfoukaná z hrobů a je různě poházená v uličkách apod. Našim pracovníkům při údržbě toto činí problém a nevědí, kam
příslušnou výzdobu umístit. Je proto nutné výzdobu zajistit tak, aby nemohla uletět.
Hroby prosím navštěvujte a udržujte. Děkujeme.

Zajímavosti z matriky
V roce 2021 se v Přimdě a přilehlých obcích:
• narodilo celkem 15 dětí, z toho 6 děvčátek a 9 chlapečků.
• zemřelo 21 občanů, z toho 13 žen a 8 mužů.
• uskutečnilo celkem 12 svatebních obřadů - 7 v Přimdě a 5 v Rozvadově.
Počet obyvatel k 01.01.2022
OBEC			
muži ženy
CELKEM
							

cizinci

Kundratice		
30
Malé Dvorce		
13
Málkov			
5
Mlýnec			
12
Přimda			
308
Rájov			
13
Třískolupy		
56
Újezd pod Přimdou
58
Velké Dvorce		
112
CELKEM		 607

4
3
3
5
301
1
2
2
25
346

24
17
3
16
327
8
39
47
120
601

54		
30		
8		
28		
635
21		
95		
105		
232
1208
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CELKEM
(včetně cizinců)

58
33
11
33
936
22
97
107
257
1554

Vítání občánků
Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci s městem Přimda připravuje
na 25. 5. 2022 vítání občánků. Vítat budeme dětičky narozené od 30. 10. 2019
do 31. 12. 2021.
Rodičům a jejich dětem bude zaslána písemná pozvánka.
Žádáme tímto rodiče o potvrzení účasti na vítání občánků
(osobně na MěÚ Přimda-matrika, na telefonní číslo: 371 519 176
nebo 724 961 880 - i SMS, e-mailová adresa:
matrika@mestoprimda.cz). Děkujeme.

Jubilea
K významnému životnímu jubileu jsme popřáli nebo popřejeme těmto spoluobčanům:
leden: Pavel Sekyra, Ľudovít Kollár, Dagmar Trojáková, Jiřina Vimrová,
únor:
Marie Kuncová, Bohumil Ficnar, Jana Otáhalová, Valeria Holinková,
Anna Vespalcová, Miluše Vimrová, Božena Zatloukalová
březen: Josef Berka, Ludmila Valková, Marie Větrovcová
duben: Květa Frolíková, Alžběta Palečková, Jaroslav Koptík
květen: Marie Maťhová, Eliška Berková
červen: Štefan Frančák, Josef Šafařík
Všem jubilantům přejeme jen to nejlepší, hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a pohody.

Kalendář kulturních akcí
2. - 8. 5.

- Výstava trofejí (zasedací místnost v čp. 110)

12. 5. 		

- Setkání dříve narozených občanů (společenský sál)

10. - 12. 6.
		

- PAF - Mezinárodní festival potápěčské fotografie, filmu
a dětské výtvarné tvorby (společenský sál)

18. 6. 		

- Přimdský den + Jízda Saši Kolowrata (náměstí)

30. 6. 		

- Letní kino - pohádka Tajemství staré bambitky 2 (zimní stadion)

6. 8. 		

- Letní kino - film Prvok, Šampón, Tečka a Karel (zimní stadion)

2. 9. 		

- Letní kino - film Srdce na dlani (zimní stadion)

18. 12.		
- Vánoční koncert - vystoupení Radima Schwaba
		 (společenský sál)
Veškeré akce se budou konat v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními.
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Město Přimda si Vás dovoluje pozvat na

SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH OBČANŮ,
které se bude konat
ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 15.00 hod.
v novém společenském sále na Přimdě.

K tanci a poslechu Vám bude hrát a zpívat hudební skupina Václava Žákovce.
Autobusová doprava z jednotlivých obcí bude zajištěna, o přesném čase odjezdu
budete informováni na vývěsních tabulích ve vašich obcích.

BĚŽKOTOULKY PŘIMDA
Koncem ledna se natáčel na Přimdě pořad Běžkotoulky. Premiéra i reprízy již proběhly
v České televizi, ale pokud jste pořad nestihli, je možné ho zhlédnout na internetu na
webových stránkách http://www.cyklotoulky.cz/cyklotoulky/plzensky-kraj/primda.

Mobilní aplikace V OBRAZE
Každý z Vás může dostávat novinky a zprávy z obce přímo do svého mobilního telefonu. Aplikace Vás upozorní na nově vložené zprávy. Dozvíte se včas o připravovaných
akcích. Můžete si prohlédnout fotografie, nebo dokumenty zveřejněné na úřední desce.
Stačí si stáhnout aplikaci podle postupu, který najdete na našich webových stránkách www.mestoprimda.cz. Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny občany
zcela zdarma. O mobilní aplikaci V obraze, i o tom, jak si aplikaci stáhnout do svého
mobilu se dozvíte více na www.aplikacevobraze.cz.

PODĚKOVÁNÍ
Město Přimda, Oblastní charita Bor a SDH Přimda
					
děkují všem dárcům
			
za přispění do materiální sbírky na Ukrajinu.
Většina materiálu byla odeslána k okamžité pomoci a část byla ponechána
pro lokální pomoc příchozím uprchlíkům. V případě potřeby nám pomoci nás
kontaktujte na tel. č. 736 788 742 nebo 731 433 005.
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Informace o poskytnutých dotacích
a finančních darech
Město Přimda každoročně poskytuje finanční dary nemocnicím, hospici nebo při nenadálých živelních událostech. Dále také přispívá formou dotací na činnost různým
zájmovým spolkům, charitativním organizacím, atp.
Poskytnuté finanční dary v roce 2021:
Stodská nemocnice 			
- 10.000,- Kč
Hospic sv. Jiří v Tachově 			
- 10.000,- Kč
Obce zasažené ničivým tornádem (Lužice, - 100.000,- Kč (každé obci 20.000,- Kč )
Hrušky, Moravská Nová Ves,
Hodonín - Bažantnice, Mikulčice) 			
Poskytnuté dotace z rozpočtu města v roce 2021:
Junák - český skaut, přimdský oddíl
- 25.000,- Kč
Diecézní charita - Domov pro seniory v Boru - 15.000,- Kč
Poliklinika Bor 				
- 40.000,- Kč
Svaz tělesně postižených v ČR, m. o. Bor - 2.500,- Kč
Auto Moto Veteran Club Český les 		
- 5.000,- Kč
TJ Tatran Přimda 				
- 150.000,- Kč
TJ Jiskra Třemešné, fotbalový oddíl mládeže - 25.000,- Kč
Tvořilky, místní kroužek žen 		
- 5.000,- Kč
Plzeňský kraj (dopravní obslužnost)
- 88.440,- Kč

Novinky z ordinace na Přimdě
Vážení občané, pacienti!
Ráda bych Vás informovala o některých novinkách v ordinaci. Pracovní doba je vyvěšena, výrazné změny nenastaly, telefonní kontakty 374 796 270 a 603 866 066 jsou
také tytéž.
O krátkodobých změnách, dovolené, zástupy, je možno se informovat na webových
stránkách města Přimdy a z hlášení městského rozhlasu.
Chci Vás upozornit na změny v očkování, především v očkování proti klíšťové
encefalitidě, zánětu mozkových blan způsobeném klíštětem. Od začátku roku 2022
hradí pojišťovny očkování občanům nad 50 let věku, samozřejmě též i přeočkování již
naočkovaným. Vakcíny máme k dispozici, není třeba se objednávat.
Další očkování je Prevenar 13 - vakcína proti pneumokokovému (bakteriálnímu)
zápalu plic, vakcíny hradí pojišťovna pacientům nad 65 let a očkovat je možno celý rok.
Dle nejnovějších nařízení vlády je nutno mít ve zdravotnických zařízeních respirátor,
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zatím nevíme, jak dlouho toto nařízení bude platit, ale prosím, o dodržení. Berte ohledy
na nás i pacienty v čekárně.
Pokud máte příznaky onemocnění horních cest dýchacích - rýmu, kašel, bolesti
v krku, zvýšenou teplotu - bylo by velmi dobré udělat si před návštěvou lékaře antigenní test doma a následně se poradit telefonicky. Je možné si test objednat u nás, máme
je k dispozici. Pokud si nejste jisti výsledkem, zavolejte, rádi Vám poradíme. Prosím
o trpělivost s telefony, ty jsou v poslední době velmi přetížené a někdy je třeba volání
opakovat, než se dovoláte.
Přeji nám všem klidné dny, pokud to bude možné, nynější doba nám přichystala
a pravděpodobně ještě přichystá těžké zkoušky. Nezapomínejme, že pěkná slova děkuji,
prosím, pozdrav, úsměv (i když za rouškou není vidět) nám všem může zlepšit náladu.
Taky jste si všimli, že se tato slova vytrácí ze vzájemné komunikace?
Tak ať máme hodně důvodů k úsměvu
ORDINAČNÍ HODINY
- již bez roušek - děkuji, že jste mému
Pondělí 7.30 - 12.30
příspěvku věnovali pozornost, buďte
Úterý
7.30 - 09.30
zdrávi!
Středa 7.30 - 12.00
MUDr. Daniela Moročkovská
Čtvrtek			
12.30 - 15.30
sestra Radomila Vaňková
sestra Helena Rídlová
Pátek
7.30 - 12.00

Přimdské lesy

Kalamita
Dne 17. 2. 2022 v nočních hodinách zasáhla naše lesy větrná kalamita. Na LHC
Přimdské lesy, s. r. o. byla odhadnuta výše škod cca 4500 m3. Byla uzavřena cesta
z Velkých Dvorců směrem do Kundratic a cesta z Přimdy na Novou Ves. Pro hasičský
záchranný sbor bylo nemožné takto velký rozsah kalamity z hlavních silnic odstranit,
a tak byla povolána těžká lesní technika, která tyto cesty co nejrychleji zprůjezdnila.
Chtěl bych poděkovat všem ohleduplným řidičům, kteří respektovali dopravní značení a neriskovali svoje životy při průjezdu v zákazu vjezdu pod hlavicemi těžebních
strojů. Někteří řidiči bohužel riskovali svým jednání opravdu hodně.
V současné době probíhají v okolí Přimdy a vedlejších obcích těžební práce kvůli
odstranění škod kalamity, a proto prosím občany a návštěvníky lesa, aby se vyhýbali
těžebním strojům a pracovníkům, kteří pracují na odstranění škod.
Tímto bych rád poděkoval za perfektní a profesionální práci členům JSDH Přimda,
ŘSD Vysočany, panu Milanu Kubátovi, Radku Trojákovi, Josefu Cudrákovi a Miroslavu Kubenovi.
Za Přimdské lesy, s. r. o.
Aleš Ficnar, jednatel
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Cesta z Velkých Dvorců do Kundratic

Zpráva o činnnosti Přimdských lesů za rok 2021
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám podal zprávu o činnosti ve společnosti Přimdské lesy, s. r. o.
za uplynulý rok.
V těžební činnosti jsme přednostně zpracovávali kalamitu větrnou ale i kůrovcovou
kalamitu, která nás nezasáhla ve větší míře jako tomu bylo v předchozích letech. Výše
celkové těžby nahodilé byla 7184 m3. Též jsme se věnovali pro budoucnost a stabilitu
lesa důležitým výchovným zásahům v předmýtních porostech. Tyto zásahy jsme prováděli na ploše 84,33 ha.
Zbytek těžeb jsme prováděli v mýtních porostech, a to ve výši 4864 m3. Na expedičním skladě jsme rozmanipulovali 1962 m3 dřevní hmoty. Tuto činnost provádíme kvůli
lepšímu zpeněžení dřevní hmoty.
V pěstební činnosti jsme se v jarních měsících věnovali hlavně zalesňování. Celková plocha loňského zalesňování je 7,36 ha. Zalesňovali jsme smrk ztepilý, buk lesní,
jedli bělokorou, douglasku tisolistou, javor klen a modřín opadavý. Volili jsme pestrou
druhovou skladbu kvůli stabilitě a lepšímu ekosystému lesa. Prováděli jsme i strojovou
přípravu půdy před zalesňováním a drcení potěžebních zbytků lesní frézou na ploše
14,37 ha. Podařilo se nám postavit 2238 bm oplocenek. V letních měsících probíhalo
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ožínání kultur na ploše 22,10 ha. Po těžební činnosti jsme museli odstranit klest. Shazování klestu probíhalo ve výši 6517 m3 a pálení klestu 3885 m3. Podařilo se nám vyvést
i 3428 m3 klestu, které bylo následně zeštěpkováno a zobchodováno. Na podzim probíhali nátěry kultur prosti okusu na ploše 46,90 ha. V průběhu celého roku jsme prováděli
prořezávky, a to na ploše 30,24 ha.
Probíhala i oprava některých odvozních cest. Největší oprava proběhla na odvozní cestě v lokalitě Mysliveček u Malých Dvorců a na Jožkově záhumence u Rájova.
V průběhu celého roku probíhaly i menší úpravy odvozních cest a přibližovacích linek,
které byly poškozeny po přibližování dřevní hmoty.
V uplynulém roce jsme obchodovali nejen na českém trhu ale i s německými
a rakouskými odběrateli. V současné době obchodujeme s 9 odběrateli dřevní hmoty.
Dřevní hmotu manipulujeme na 12 sortimentů a každý sortiment má jiného odběratele.
Cílem manipulace je lepší zpeněžení dřevní hmoty. Za uplynulý rok se nám podařilo
zobchodovat dřevní hmotu v celkové výši za 24.653.118,18 Kč. Čerpali jsme i dotace
z rozpočtu Ministerstva zemědělství a z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 1.865.813
Kč.
V závěru bych chtěl poděkovat všem dodavatelům služeb Přimdských lesů, s. r. o.
kteří v uplynulém roce odvedli výbornou práci.
Za Přimdské lesy, s. r. o.
Aleš Ficnar, jednatel

Palivové dříví - CENÍK
Palivo jehličnaté:
Palivo listnaté tvrdé:
Palivo listnaté měkké:

600 Kč/prm
850 Kč/prm
500 Kč/prm

•Dříví je vyrobeno na odvozní délku 2 m.
•Možnost dopravy kamionem s hydraulickou rukou až k Vám. Termín dodání
bude sdělen předběžně. Skutečný termín dodání upřesníme cca 2 dny předem.
•Doprava do vzdálenosti maximálně 20 km.
•Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Palivo štípané (SM, BO, OS): 750 Kč/prms
• Nutné vlastní naložení a vlastní doprava.
Objednat palivové dříví je možné u Přimdských lesů, s. r. o. - p. Ficnar.
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Město Přimda zabezpečuje ve spolupráci
s firmou EKODEPON s.r.o.

Mobilní sběr

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

v sobotu 21. 5. 2022

Stanoviště			

Doba přistavení mobilní sběrny:

Újezd pod Přimdou (náves)			
Mlýnec 						
Velké Dvorce (u prodejny)				
Velké Dvorce (bytovky)				
Kundratice (náves)				
Malé Dvorce (náves)				
Třískolupy (náves)				
Rájov (náves)					

08.00 - 08.45
08.50 - 09.05
09.10 - 09.40
09.45 - 10.10
10.15 - 10.35
10.40 - 10.50
10.55 - 11.45
11.50 - 12.10

Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující se
v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být ze zákona neprodyšně zabalen!
Maximální množství odebíraného eternitu je 50 kg na nemovitost!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní elektrospotřebiče, přenosné baterie - monočlánky, olověné akumulátory.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad
(tj. například části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.).
Veškeré odpady budou přebírány od občanů zdarma !!!
Žádáme občany, aby uvedené odpady a zařízení zpětného odběru předávali do mobilní sběrny
pouze ve shora uvedených časech dle harmonogramu z důvodu ukládky odpadů přímo do
odpovídajících prostředků. Pokud bude na stanovišti hromada odpadu (černá skládka) již
předem a naši pracovníci ji nebudou schopni zlikvidovat v časovém intervalu dle harmonogramu, dopouští se původce černé skládky přestupku dle zákona o odpadech a vystavuje se
možnosti udělení pokuty, kterou mu může obec udělit.
Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.
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OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Ve středu 18. 5. 2022 proběhne ve všech obcích očkování psů proti vzteklině.
OČKOVÁNÍ JE PODLE ZÁKONA POVINNÉ PRO PSY STARŠÍ 6 MĚSÍCŮ.

Rozpis dle obcí, místa a času:
Přimda - u kašny:			
Újezd - u zastávky:		
Mlýnec - u kapličky:		
Velké Dvorce - u obchodu:		
Velké Dvorce - u statku:		
Kundratice - náves:		
Malé Dvorce - náves:		
Třískolupy - náves:		
Rájov - náves:			

16.00 - 16.40 hod.
16.45 - 17.00 hod.
17.00 - 17.10 hod.
17.15 - 17.30 hod.
17.35 - 17.45 hod.
17.50 - 18.10 hod.
18.15 - 18.25 hod.
18.30 - 18.55 hod.
19.00 - 19.10 hod.

Cena očkování: 130 Kč, očkovací průkaz s sebou.

Nakládání s obsahy bezodtokých jímek odpadních vod podle
vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Akumulace odpadních vod v bezodtoké jímce s následným vyvážením, je jednou
z možností řešení odkanalizování rodinných domů tam, kde není možné se připojit
na kanalizaci, ani nelze odpadní vody čistit a dále vypouštět do povrchových nebo podzemních vod. S obsahem jímek již není možné nakládat jinak než předáním oprávněnému vývozci. Co je to bezodtoká jímka:

Jímka na odpadní vody (žumpa)

- je nepropustná nádrž (beton, plast), ve které jsou odpadní vody shromažďovány a dále
vyváženy na velkou čistírnu odpadních vod (dále jen ČOV). 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 na ČOV.
Vlastník jímky (fyzická osoba) je povinen v souladu s § 38 odst. 8 vodního zákona,
na výzvu vodoprávního úřadu, předložit doklady o vyvezení oprávněnou osobou
na ČOV a to 2 roky zpětně. Na dokladech musí být uvedeno datum vývozu, název
vývozce a uvedení ČOV na kterou byly vody vyvezeny a uvedené množství musí odpovídat cca spotřebě vody domácnosti, nebo výpočtu dle směrných čísel. Nepředložení
dokladů je přestupkem podle § 116 odst.1 písm. k) vodního zákona.
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Majitel jímky neodpovídá za to, jak vývozce s odpadní vodou následně naloží. Pokud bude doklad o vývozu jímky obsahovat všechny náležitosti dle vodního zákona, je
takový doklad jako podklad pro kontrolu plnění povinností majitele jímky plynoucích
z vodního zákona dostatečný.
Pozor, často majitelé zaměňují pojem žumpa a septik, proto na vysvětlenou:

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
do povrchových, nebo podzemních vod, tj. vlastník septiku musí mít platné povolení
k vypouštění odpadních vod, vydané po roce 2002, obnovované nejméně 1x za 10
let a je povinen dodržovat provozní řád (vývoz kalů 1x ročně), dodržovat podmínky
povolení k vypouštění (např. pravidelný odběr vzorků) a před koncem platnosti povolení požádat o prodloužení, nebo nové povolení. V současné době již není možné nově
povolit čištění odpadních vod jen pomocí septiku (má jen 30% účinnost), ale nutné
doplnit dočišťující filtr.
Vypouštěním ze septiku bez platného povolení se vlastník dopouští přestupku
podle § 116 odst. 1 b) nebo správního deliktu podle § 125a odst. 1 písm. b) vodního zákona. Neodebírání vzorků, nebo překračování povolených limitů jakosti, je vypouštěním
v rozporu s povolením k nakládání s vodami, tj. přestupkem podle § 118 odst. 1 a) nebo
správního deliktu podle § 125c odst. 1 písm. a) vodního zákona.
Příslušný vodoprávní úřad MěÚ Tachov provádí kontroly žump podle naléhavosti v jednotlivých lokalitách. Konkrétně upozorňuje občany obce Mlýnec, že pokud
se nezlepší situace pod obcí, kde vytéká velké množství splašků, proběhnou kontroly
v celé obci i přes to, že je zde připravováno centrální odkanalizování. Dále budou přednostně prováděny kontroly tam, kde je možné se na kanalizaci připojit, zejména tam,
kde se vlastníci připojit odmítli.

SDH Přimda
Uběhl další rok se zákeřným virem Covid-19, který opět jako loňský rok ochromil
většinu našich aktivit, počínaje odložením výroční valné hromady 2020.
V roce 2021 bylo naplánováno několik kulturních akcí, které se museli zrušit z důvodu epidemiologických opatření.
V roce 2021 mělo SDH Přimda 37 členů.
Rozpočet SDH byl 503 000 Kč, vyčerpáno bylo 493 000 Kč.
Náhrada plnění pojišťovny za zásahy hasičů činila 61 600 Kč.
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V roce 2021 měla výjezdová jednotka SDH Přimda celkem 67 výjezdů, z toho:
- dopravní nehody 		
22
- technická pomoc		
25
- požáry
8
- únik PHM 			
5
- ostatní pomoc
2
- ostatní mimořádné události
3
- únik plynu
1
- pro obec
1
V jarních měsících od 22. 2. 2021 do 14. 5. 2021 se naše výjezdová jednotka zúčastnila
dezinfekce veřejných míst v našem městě Přimda a jejich přilehlých obcí.
Dne 5. června 2021 se stala nepříjemná událost, a to úmrtí naší starostky města Přimda,
paní Marie Šperkové. Dne 11. června od 13 hodin se 5 členů SDH Přimda zúčastnilo
pohřbu ve smuteční síni ve Stříbře, kde vytvořili čestnou stráž s naším slavnostním
praporem. Na obřad byl zakoupen věnec SDH Přimda.
Byl proveden výběr rukávového znaku našeho SDH Přimda a jeho zakoupení.
Ve čtvrtek 24. června se Jihomoravským krajem prohnalo spolu se silnou bouřkou ničivé tornádo o síle F3 až F4. Vír za sebou zanechal tisíce zničených domů, mrtvé i raněné.
Náš sbor dobrovolných hasičů Přimda na úřad městyse Moravská Nová Ves zaslal dar
ve výši 10 000 Kč.
Ve středu 15. září po poledni došlo v obci Koryčany k poškození plynového potrubí
a následně po příjezdu výjezdové jednotky hasičů k výbuchu plynu, při kterém byli dva
hasiči zraněni a dva usmrceni. Dne 19. září v pravé poledne, se všichni hasiči napříč
celou Českou republikou zúčastnili pietní akce, při které se postavili před hasičskou
zbrojnici s vyjetou technikou a uctili minutou ticha památku zesnulých kolegů. Čest
jejich památce. Akce se za SDH Přimda zúčastnili: Hájek, Kliment, Chavík, Benko,
Hrůza, Vaňous ml., Matoušek.
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Na podzim jsme se jako SDH dozvěděli o vyhlášení veřejné sbírky pro dobrovolného
hasiče Václava Beníška ze Sboru dobrovolných hasičů v Horšovském Týně, který se
dostal do složité životní situace, kdy po těžké, zákeřné nemoci skonala jeho manželka
a on zůstal sám se dvěma dětmi. A tak jako správní hasiči ctíme heslo, které je
i na našem hasičském praporu “Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“ jsme zaslali peněžní
dar ve výši 2 000 Kč.
Během roku se nám podařilo dovybavit výjezdovou jednotku a hasičské vozidlo
o potřebnou výstroj a výzbroj. Dále se nám podařila získat dotace z Plzeňského kraje
k zakoupení 2 dýchacích přístrojů Dräger.
V prosinci jsme na žádost místního oddílu Skautů zapůjčili naši společenskou místnost
v hasičské zbrojnici pro uskutečnění jejich vánočního večírku. Při této příležitosti jim
byl poskytnut finanční dar ve výši 5 000 Kč.
Pavel Hrůza, starosta SDH Přimda

Zprávy z ledové vody!
….aneb co tě nezabije, to tě posílí!

24. 12. 2021 v 11 hod. se uskutečnil 2. ročník
„Přimdského otužilce“.
Počasí bylo téměř pohádkové a ponořit se do 2°C
vody byla opravdová výzva. Sešli jsme se opět v hojném počtu asi 20 lidí, s výzvou zanořit se do vysekané díry v ledu se nás statečně popralo 7. Zejména
si zaslouží uznání 2 noví borci, kteří měli premiéru
- nejmladší (11 let) a nejstarší (72 let)! Klobouk dolů za odvahu, ale i všichni ostatní
si zaslouží velké uznání a poděkování. Nálada byla jako vždy skvělá, prosycená adrenalinem a endorfiny. Po koupeli jsme si zaklábosili u ohýnku s čajem a krásně jsme se
naladili na štědrovečerní večeři. Chceš-li i ty se otužovat v ledové vodě, nevíš jak začít,
chceš se dozvědět něco o způsobech otužování (klasické, Wim Hof metod) přidej se
k nám! Rádi Tě přivítáme v KPLM (klub přimdských ledních medvědů)!
Za KPLM Honza Junek
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Rozpis utkání TJ TATRAN Přimda - jaro 2022
kolo
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

den
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
NE
SO

datum čas
16.4.
17.00
23.4.
17.00
30.4.
17.00
7.5.
17.00
14.5.
17.00
21.5.
17.00
28.5.
17.00
4.6.		
12.6.
14.30
18.6.
17.00

utkání			
Záchlumí - Přimda
Přimda - Kostelec
Bezdružice - Přimda
Přimda - Třemešné
Černošín - Přimda
Přimda - Studánka
Bor - Přimda
volný los		
Stříbro - Přimda
Přimda - Částkov

poznámka (hřiště)
Přimda
Rozvadov
Přimda
Rozvadov
Přimda

Masopust
Masopust je období veselí, legrace i hostin, a proto se letos také u nás po roční pauze
konal průvod zdobený krásnými maskami.
Masky se shromáždily 5. 3. 2022 před
městským úřadem. Pan starosta Jiří Kadera předal klíč od města lauferovi a tímto dal
svolení k zahájení reje. A veselí mohlo začít.
Průvod se vydal za zvuku harmoniky, houslí, flétny, kytary, valchy a bubnu obvyklou
cestou. Nechybělo občerstvení, ale ani taneček s medvědem. Průvod došel v pozdních
odpoledních hodinách k místní klubovně, kde byla masopustní veselice ukončena.
Podle ohlasu se letošní masopust vydařil. Přestože bylo chladné počasí, masek se
zúčastnilo hojně. Značná byla i účast dětských masek.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a zvláštní poděkování patří
všem, kteří přispěli finanční částkou a to celkem 8 400 Kč. Tato částka byla rozdělena
mezi školu a školku.
Dále bychom vás chtěli pozvat na „Pálení čarodějnic“ 30. 4. 2022 od 17:00 hod, které se bude konat jako vždy na bývalém kluzišti. Těší se na vás hasiči Přimda.
Za SDH Přimda David Kadlec
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Taneční kurz pro dospělé
Od poloviny ledna do konce února 2022 probíhal na Přimdě v krásném prostředí společenského sálu 1. ročník tanečního kurzu pro dospělé. Zkušenými lektory byli taneční mistři manželé Cíchovi ze Stodu, kurz měl 6 výukových hodin a závěrečný večírek.
O zahájení a konání tanečního kurzu, vzhledem k epidemiologické situaci, panovala
nejistota až do samého začátku. Z tohoto důvodu ani neproběhla téměř žádná propagace
kurzu, za což se dodatečně omlouváme. Nakonec vše dobře dopadlo, epidemiologická
situace dovolila a na tanečním parketu se sešlo 14 tancechtivých tanečních párů. Sešla
se, myslím, skvělá parta lidí, kteří se příjemně pobavili, odreagovali a dokonce se naučili několik tanečních figur - např. lastura, košíček, dvojité otočky vlevo, vpravo, country
tanec Zuzanu, vesele si zadováděli při výuce rock and rollu, při prohození a výskoku
partnerky a mnoho dalšího.
Předběžně je domluven i 2. ročník tanečního kurzu, přibližně ve stejném termínu
od poloviny ledna do konce února 2023. Zájemci se mohou hlásit Aleně Růžičkové,
závazné přihlášky se budou evidovat v září 2022. Vše bude zveřejněno ve Zpravodaji
města, na webových stránkách Přimdy i na info tabulích. Pokud již nyní víte, že byste
se kurzu rádi zúčastnili, neváhejte se ozvat, tel. 607 960 729.
Alena Růžičková

Rozsvícení vánočního stromu 27. 11. 2021
Rozsvícení vánočního stromu na Přimdě se stává jednou z nejoblíbenějších akcí občanů. I v minulém roce jsme se na tuto příležitost pečlivě připravovali.
Tvořilky, sdružení místních žen, celý rok vyráběly rukodělné výrobky, před samotnou akcí pekly výborné domácí pochoutky a cukroví k prodeji na vánoční trh, který je
již tradiční součástí této akce. Zaměstnanci města Přimda instalovali nádherný vánoční
strom, který daroval pan Jindřich Karhan ze Železné, a byli důležitou součástí všech
přípravných akcí. Byly připraveny i nápoje na zahřátí pro děti i dospělé. Bohužel před
akcí samotnou se změnila epidemiologická opatření a rozsvícení stromu proběhlo bez
možnosti otevřít stánky s občerstvením. A i počasí bylo vskutku přimdské! O to větší
radostí nás všech, kteří jsme akci organizovali bylo, jak velké množství lidí přišlo, a jak
byli štědří. Výtěžek z akce byl již po několikáté směřován k Hospici sv. Jiří v Tachově,
který se stará o nevyléčitelně nemocné pacienty v domácím prostředí. I přes to, že samotná akce trvala zhruba hodinu a neprodával se na ní alkohol a jiné občerstvení, místní
občané koupí výrobků a štědrými dary přispěli na provoz hospice neuvěřitelnou částkou
11 095,- Kč. Jste báječní, děkujeme!
Měli jsme za sebou další těžký rok. Ke covidovým opatřením se přidaly zprávy
o zdražování, které v současné době všichni zažíváme na vlastní kůži. O to více si váží16

me toho, že jste přišli, radovali se z krásné
akce a přispěli na dobrou věc. Doufáme,
že i nadále zůstanou srdce nás všech otevřená a příští vánoční setkání si užijeme
ve zdraví, bez strachu a omezení.
Ženy pro Vás
Poděkování: Městu Přimda, Tvořilkám, p. Karhanovi, zastupitelům a všem drobným
podporovatelům, kteří pomáhali při přípravách a organizování akce samotné.
V případě, že zvažujete pokácení stromu, který by byl vhodný k letošnímu rozsvěcování,
prosím, kontaktujte p. Sloupa na tel. č. 732 811 886.

Zprávy z Mateřské školy v Přimdě
První pololetí školního roku 2021/2022 je za námi, začíná jaro. Co se děje v mateřské
škole?
mateřská škola je plně obsazena, vzhledem ke stěhování několika dětí se nám
podařilo k 1. 4. 2022 umístit všechny děti, které nebyly při zápisu přijaté
v minulém období nás stále sužoval covid -19, karantény i onemocnění omikron,
musíme konstatovat, že nemocnost dětí v tomto období je nevídaná, mimořádně
vysoká, po návratu dětí z nemoci začínáme s adaptací v mateřské škole, uplyne
pár dnů a začínáme dokola, nemoc-adaptace, nemoc-adaptace, výchovně-vzdělávací práce postupuje velmi, velmi pomalu
neobvykle vysoká je i nemocnost či karantény zaměstnanců školy, musí se řešit
zástupy, spojování dětí, nemáme nikoho na výpomoc, zkrátka v našem malém
kolektivu si musíme vypomoci sami a všichni si zkusí práci té druhé…
připravujeme rekonstrukci umýváren ve 2. třídě, nově zrekonstruované umývárny v 1. třídě jsou již i s výzdobou na 100 % hotovy, máme z toho velikou radost
a děti jsou také spokojené…
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vzhledem k vysoké nemocnosti dětí nebylo možné uskutečnit ani řadu kulturních
akcí a plánovaných divadelních představení, bohužel z proticovidových důvodů
nenavštěvujeme ani tělocvičnu ZŠ, ani bazén, který byl navíc do února uzavřen
přesto se i v této složité době chceme s dětmi radovat, užívat si společné chvíle,
aby byly děti v MŠ spokojené, k tomu nám posloužily velmi zdařilé třídní akce:
Mikulášská besídka, Zimní sportování - jízda na čemkoliv na sjezdovce, Den
s jehňátkem, Masopustní veselice a nyní už trénujeme na Velikonoce pečení beránků, vítáme jaro a užíváme si dlouhých vycházek za doprovodu slunečních paprsků - viz foto
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do konce školního roku nás čeká
spousta zajímavých akcí, návštěv a divadel, jen doufáme, že nám je už nic
nepřekazí….např.
- návštěva divadla Nána,
divadla Letadlo
- tvořivá dílna s rodiči
- celodenní výlet
- oslava Mezinárodního dne dětí
- rozloučení s předškoláky (máme jich
letos zase 15, což je hodně)
- závěrečný jarmark na ukončení roku
Je jaro, slunce začíná hřát a my se velmi těšíme, že se potkáme s mnohými
z Vás na akcích pořádaných MŠ a společně si zasportujeme či se pobavíme
při vystoupeních našich šikovných
dětí!
Alena Růžičková
ředitelka MŠ

Ve čtvrtek 4. května 2022 se koná od 16:00 hod.
v Mateřské škole Přimda

Zápis dětí do Mateřské školy
v Přimdě
Program:
1. seznámení s prostředím a provozem MŠ
2. informace pro rodiče
3. vlastní zápis dětí na školní rok 2022/2023

K zápisu vzít
rodný list dítěte.

Zápis dětí narozených od 1.9.2016 -31.8.2017 a dříve je povinný.

Od 1. 9. 2017 je poslední rok před nástupem dítěte do základní školy v mateřské škole povinný.
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Zprávy ze školy
Všichni jsme se těšili, že letošní školní rok bude zase již normální, ale vše bylo a je
jinak.
Nejdříve jsme se celé první pololetí a část pololetí druhého obávali nařízených karantén a izolací. Dlouho jsme se drželi. Pak ovšem nastal zlom a jedna karanténa střídala
druhou. Jen žáci druhé třídy nebyli v karanténě ani jeden den. Některé třídy se do karantén dostávaly opakovaně. Zde musím velice poděkovat rodičům, kteří byli schopni
po našich telefonátech o nařízené karanténě si pro své děti okamžitě dojet a odvézt je
ze školy domů. Nebylo to pro ně určitě jednoduché a já jim za to velice děkuji.
Nařízená karanténa překazila některým žákům 6. třídy naplánovaný předvánoční
výlet do Prahy. Kvůli nařízené karanténě žáci rovněž nemohli odjet na naplánovaný
lyžařský výcvik do Kašperských Hor. Vyučující i žáci byli kvůli narychlo zrušenému
výcviku velice nešťastní (informaci o karanténě jsme se dozvěděli ráno v den odjezdu).
Naštěstí kolega Lukáš Hrubý hned zajistil náhradní termín a 28 žáků z 6. - 9. třídy se
v neděli 20. února vydalo pod vedením Kateřiny Porazíkové a Kateřiny Fialové vlakem
do Kašperských Hor. Tam na ně již čekal kolega Lukáš Hrubý a žáci se mohli vrhnout
na výuku lyžování. Počasí lyžařům přálo a z hor se vrátili ve čtvrtek 24. 2. s velkým
množstvím zážitků.

Distanční výuka bohužel zanechala na žácích své následky. Nyní máme plné ruce
práce s dohnáním neprobraného učiva a upevnění toho, co jsme se během distanční
výuky naučili.
Covid způsobil, že se nekonaly žádné sportovní akce. Teprve nyní se budou moci
žáci zúčastnit basketbalu a dalších oblíbených sportovních soutěží. První akcí, která se
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v rámci okresu konala, byla olympiáda z anglického jazyka. Do okresního kola jsme
vyslali Van Quoc Huy - Filipa ze 6. třídy a Nguyen Quynh Trang - Marušku z 8. třídy.
Filip obsadil v okresním kole 1. místo a Maruška krásné 6. místo. Oběma žákům děkuji
za reprezentaci školy a děkuji též kolegyním Veronice Tiché a Janě Anděl Valečkové,
že žáky na soutěž připravily.
Po otevření bazénu jsme využili možnost uskutečnit odložené plavecké výcviky.
Nyní probíhá v bazénu výcvik 5., 4. a 3. třídy. Děti jsou spokojené a vedoucím kurzů
děkujeme za výuku.
Situace ve světě způsobila, že po boji s Covidem musíme zvládnout další věc,
s kterou jsme nepočítali. Jsou to noví žáci z Ukrajiny, kteří se k nám do školy přihlásili.
V některých školách pro nové žáky vytvořili tzv. adaptační skupiny, my jsme je zařadili
do tříd mezi své vrstevníky. Zatím narážíme na jazykovou bariéru, ale doufejme, že vše
brzy překonáme. Pro tyto nové žáky máme zajištěno doučování českého jazyka, které
vede kolegyně Natalija Toščeva.
Covid ani další neplánované věci nám nepřekazily práci na projektech. Kolegyně
Jana Anděl Valečková se svým týmem dětí i nadále pracuje na projektu CLIL across the
borders - enjoy and learn, který se kvapem blíží ke konci. Na přelomu února a března
vycestovalo 6 žáků a 2 pedagogové na mezinárodní vzdělávací aktivitu do Srbska, kde
žáci pracovali v mezinárodních týmech a věnovali se společně biologii, fyzice, chemii, historii a sportu. Na další setkání s našimi přáteli z Polska, Slovenska a Srbska se
chystáme již nyní. Toto setkání se uskuteční v červnu u nás. Projekt CLIL je realizován
v rámci programu Erasmus+.

Srbsko - přírodovědné museum Svilajnac
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Srbsko - účastníci setkání před školou

Úspěšná byla i naše žádost o Akreditaci v programu Erasmus+. Díky ní bude moci
škola čerpat peníze na mezinárodní spolupráci až do roku 2027.
Žáci navštěvující ERAklub jsou zapojeni rovněž do dvou eTwinningových projektů:
Svet byliniek (projekt česko-slovenský) a Tradície / Tradice / Tradycje (česko-slovensko- polský).

ERAklub - videokonference ke Dnu vody

22

Naše škola obdržela za eTwinningový
projekt Zeichne, was ich dir sage - Bilddiktat im Deutschunterricht Evropskou
jazykovou cenu Label. Toto významné
ocenění jsme získali již podruhé a velice
si jej vážíme. Náš eTwinningový projekt
Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si
pomocníka byl nominován mezi finalisty
Cen DZS. Slavnostní vyhlášení Cen DZS
za rok 2021 proběhne 7. dubna v Praze.

Slavnostní předávání Evropské jazykové
ceny Label
Využili jsme uvolnění protikoronavirových opatření a zorganizovali několik vzdělávacích akcí pro žáky: projekt Abeceda peněz (pro žáky 2. a 4. třídy), beseda o letcích
RAF (pro 8. třídu) a 50. léta (pro 9. třídu). Žáci 6. třídy navštívili Centrum robotiky
v Plzni.

Beseda RAF a 50. léta

Naše škola využívá od září dalšího kola tzv. Šablon, v rámci kterých je žákům nabízeno doučování či kluby (logiky, cizích jazyků a badatelský).
V současné době máme pro žáky 8. a 9. třídy naplánovaný výlet do Terezína, je
připraven vodácký kurz a v závěru školního roku máme ještě v plánu branné cvičení
na Sycheráku (i s přespáním).
Čekají nás také velké úpravy školní budovy. V plánu je výměna všech zbývajících
starých oken za okna plastová. Bude to náročné, ale určitě vše zvládneme.
Současná doba je pro všechny velice složitá. Ještě jednou bych ráda poděkovala rodičům za skvělou spolupráci v uplynulých nelehkých dnech. Myslím si, že když viděli
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na telefonu školní číslo, věděli, že se děje něco zvláštního, a jsem velmi ráda, že telefon
vždy zvedli.
Ráda bych poděkovala všem svým zaměstnancům za práci, kterou odvedli a odvádějí. Konec školního roku se nezadržitelně blíží, ale nás čeká spousta práce.
Všem přeji, aby tato složitá doba skončila a my všichni si mohli užít života bez strachu
z toho, co nás čeká.
Marcela Husáková
ředitelka školy
.

Pomáhej Ukrajině
Neziskové organizace se spojily a vytvořily centrální místo, kde lidé mohou
nabídnout svou pomoc v souvislosti se situací na Ukrajině. Vznikla tak platforma
Pomáhej Ukrajině www.pomahejukrajine.cz, kde se soustředí nabídky a potřeby
pomoci, které jsou následně kolegy z místních neziskových organizací a obcí zpracovávány a propojovány. Platformu zajišťuje Konsorcium nevládních organizací
pracujících s migranty v ČR, které sdružuje celkem 16 nevládních organizací zabývajících se dlouhodobě migrací a integrací cizinců.
Zapojit se touto formou může úplně každý, ať již jednotlivec, firma nebo obec.
Stačí vyplnit jednoduchý dotazník, kde bude popsána konkrétní nabídka, kontakt.
Po ověření se nabídka objeví v databázi nabídek. Nabízet je možné tlumočení,
dopravu, právní či psychologickou pomoc, materiální pomoc, ale i mnoho dalšího.
Prioritou je v současné době ale ubytování. Pokud máte možnost a chcete nabídnout volné kapacity lidem prchajícím před válkou, určitě se na platformě zaregistrujte. Nedostatek ubytovacích kapacit je stále aktuální zejména v okrajových
lokalitách Plzeňského kraje.
Pokud byste rádi pomohli
finančně, můžete touto formou
podpořit sbírku SOS Ukrajina:
č. ú. 0093209320/0300.

Mgr. Tereza Králová,
Člověk v tísni v Plzeňském kraji
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Úřad práce ČR a jeho pomoc

při nanční tísni spojené s růstem cen energií
Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.
Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení

Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 %
(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci,
který ji užívá k trvalému bydlení.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.

Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak,
aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni.

Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat
o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc.
Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energiemuze-pomoci-up--1.
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum
ÚP ČR na tel. číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné
žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elektronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se
na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště
nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.

Elektronický podpis - 4.3.2022

www.uradprace.cz

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Petr Vokáč
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 22.7.2022 14:34:25-000 +02:00
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Skauti z Přimdy v roce 2021
7. oddíl skautů a skautek na Přimdě
v roce 2021 zahájil již třetí rok své činnosti
a i když doba nebyla nijak lehká a příznivá,
tak počet členů oddílu se k počátku roku
rozrostl na 32 (při zakládání oddílu v roce
2019 měl oddíl 20 členů). S rostoucím počtem členů se nám rozrostl i počet družin
na 4. 7. oddíl má družinu Ježků (vlčata kluci do 10let), družinu Kopretin (světlušky - děvčata do 10let), nově vzniklou družinu Kojotů (skauti a skautky - kluci a děvčata od 11 do 14let) a z původní skautské
družiny Vlků se stala družina roverů a rangers (starší skauti a skautky od 15let). Každá
družina má svou družinovou schůzku 1x v týdnu a v průběhu měsíce pak o víkendech
pořádáme 1 až 2 oddílové akce pro celý oddíl, a to vše pod taktovkou dvou vedoucích
a dvou starších oddílových rádců - pomocníků.
I rok 2021 byl skoro jako přes kopírák ovlivněn situací kolem COVID-19 a naše běžná činnost tak v první polovině roku byla velmi omezena a na plno se rozjela až v průběhu května. Do té doby jsme skautovali na dálku, měli jsme on-line družinové schůzky
a uskutečnili jsme i 2 on-line výpravy. Vyhlašovali jsme i různé oddílové výzvy, které si
děti mohly plnit samy doma. Na naši běžnou a neomezenou oddílovou činnost jsme
tak měli zase jen 5 měsíců (vyjma prázdnin)
během kterých se uskutečnilo na 60 družinových schůzek, 14 oddílových akcí, z toho
13 jednodenních akcí - převážně výprav
a 1 třídenní akce s přespáním v přírodě, na
tábořišti Včelnice.
Stejně jako v předchozím roce se náš
oddíl zapojil do tzv. Patronátu, kdy jsme
se pod dozorem pracovnice CHKO Český les starali o část chráněného území
s výskytem kriticky ohrožené rosnatky
prostřední. Po našich zásazích v předchozím roce jsme tak měli možnost posoudit,
jestli naše snaha nebyla marná. No a co
může být pro děti větší motivací, než když
po roce vidí, že na místech, kde byl odstraňován rašeliník, se objevily desítky nových
mladých rostlinek rosnatky prostřední.
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V průběhu roku jsme tak provedli jedno mapování výskytu rosnatky prostřední a 4
zásahy (3 x sekání a odklízení pokosené chrastice rákosovité a 1 x narušení drnů sekeromotykami a prošlapáváním). Tak uvidíme, jak to prospěje rosnatce.
O prázdninách se opět konal 15denní tábor na našem tábořišti Včelnice nedaleko
Přimdy. Tentokrát jsme vypluli na moře, společně s námi vyplulo 31 námořních kadetů
a velení lodi bylo doplněno dalšími 6 lodními důstojníky a lodními kuchaři. Další velkou posilou byla jedna maminka, která nám zajišťovala čerstvý proviant a poštovní
spojení s okolním světem, za což jí patří náš velký dík.
Stejně jako v předchozích letech jsme se během letních prázdnin zapojili do letní hry
České televize, kterou už sedmým rokem pořádá dětský kanál Déčko, a starali jsme se
o jednu kešku se soutěžním heslem.
Nový skautský rok jsme zahájili
třetí zářijový víkend slibovým ohněm
a slavnostním zahajovacím ohněm na
tábořišti Včelnice, kde jsme všichni
přespávali od pátka do neděle. Slavnostní zahájení skautského roku jsme
měli zpestřené nedalekou jelení říjí.
Zatím co v květnu a červnu jsme
připravovali tábořiště Včelnice na tábory, tak v říjnu jsme vyrazili do Sedmihoří, kde jsme prošli jeho jižní část a v listopadu
jsme měli kuchařskou výpravu, na které si každá družina vařila nějaké netradiční nebo
náročnější jídlo na ohni a v kotlíku. Frankfurtská polévka, rizoto, pirohy a plněné tortilly - vše bylo výborné a všichni si vaření náramně užili. Koncem listopadu se uskutečnila
adventní sobota, při které děti vyrobily adventní věnce, svícny a závěsnou dekoraci
na dveře.
Naštěstí situace byla příznivá, a tak jsme si mohli uspořádat oddílové Vánoce. Tentokrát jsme se mohli sejít v hasičské klubovně v nové hasičské zbojnici Sboru dobrovolných hasičů na Přimdě, za což hasičům moc děkujeme.
Před Vánoci jsme stejně jako minulý rok přivezli Betlémské světlo pro širokou veřejnost Přimdy a její blízké i daleké okolí. Tento novodobý symbol Vánoc jsme rozdávali
tradičně 23. prosince všem zájemcům, kdož si pro něj přišli k naší klubovně. Betlémské
světlo jsme také rozvezli a donesli do kostelů na Přimdě, v Dubci, ve Stráži, v Boru
a v Holostřevech.
V čele oddílu jsme dva vedoucí
se skautskými zkouškami potřebnými pro vedení oddílu a dva oddíloví
rádci, respektive rádkyně a rádce.
Od září nám v oddíle pomáhá i jedna
maminka-skautka.
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Moc si vážíme podpory od města Přimda a rodičů dětí z našeho skautského oddílu.
Naše poděkování patří městu Přimda za poskytnutý finanční příspěvek, za který bylo
pořízeno velké sněmovní týpí, do kterého se vejde náš početný oddíl a také za poskytnutou místnost, kterou můžeme využívat jako klubovnu, kde mohou probíhat družinové
a oddílové schůzky našeho skautského oddílu. Klubovna je při běžné činnosti využívána minimálně 3x v týdnu.
Naše poděkování také patří všem rodičům, kteří podporují činnost našeho oddílu ať
už finančními dary, nabízenou pomocí nebo tím, že dopravují děti na místa akcí, kam se
nelze dostat hromadnou dopravou.
Děkujeme také hasičům za půjčení klubovny v nové hasičské zbrojnici pro uspořádání našich oddílových Vánoc.
Veškeré informace o 7. oddílu, o jeho oddílových akcích a akcích pro veřejnost je
možné najít na oddílovém webu www.skaut-primda.webnode.cz.
Zprávu o činnosti doplňují fotky a pamětní lístečky z oddílových akcí.
Za 7. oddíl: Věra Končická
oddílová vedoucí

Přimda, rok 1948
Je třetí rok po válce, historické náměstí v Přimdě je po náletu amerických letadel
na ustupující kolony německé armády v dubnu 1945 dosud v neodklizených troskách.
Vrcholí Benešovou vládou vyhlášené dosídlování příhraničí.
Z rumunského okresu Lugadelsus přicházejí na Přimdu za lepším životem dva mladí
lidé, manželé Frančákovi. Oba dva v plné životní síle, on 28letý, ona ve věku 22 let,
přivezli s sebou prvorozeného syna a na podzim v září se jim narodila dcera Hana Frančáková, provdaná Mamicová, nyní bydlící ve Velkých Dvorcích. Bylo to první dítě,
které se po válce na Přimdě narodilo.
Oba manželé pracovali po přistěhování v Kolowratských lesích, ale bydleli
na Přimdě v rodinném domku. Otec pracoval v lese s koňmi a maminka v lese při výsadbě lesních stromků. V domku čp. 191 na Přimdě se jim postupně narodily další tři děti
a tam také byla vychována Hana. To už, ale byla doba, kdy manželé pracovali u státních
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lesů. Domek, který si v roce 1948 vybrali,
pamatuje šťastné chvíle celé rodiny, když
se rodina rozrůstala o děti, ale také chvíle
těžké, když otec tragicky zemřel při práci
v lese.
„Od malička, a když jsme přišli ze školy, jsme pásly každý den krávy a na velké
učení nebyl čas. Maminka zemřela v roce
2019 a v té době byl také domek prodán. Reemigrantům manželům Frančákovým se
Dodneška si pamatuji, že byly doby, kdy v osvobozené Přimdě po 2. sv. válce narodilo
první dítě Hana nyní Mamicová
maminka říkala, že v lese sečou vyšší trávu, které se říkalo vlásenka, a která
sloužila k vycpávání matrací do postelí.
Do Obecné školy jsem spolu s ostatními
dětmi chodila do budovy u silnice na Bor,
kde byl dříve Okresní soud a do měšťanky
naproti přes silnici, dnes je tam 7 bytů“.
Josef Rídl, kronikář města Přimdy
Reemigranti z Rumunska s oblibou nosili
na Přimdě při slavnostních příležitostech
kroje z domova dovezené.

Chodský pes
„Na hranicích v službách lidu, Chod svůj čakan hrdě nes, v bouři, sněhu, větru, klidu,
po jeho boku byl vždy pes.“
Chodští psi jsou velmi starým plemenem, které je u nás považováno za národní
a jeho historická hodnota je veliká. Koneckonců, psal o něm už Jindřich Šimon Baar
nebo Alois Jirásek ve svých Psohlavcích.
O jeho poslání „strážce“ v oblasti Českých lesů hovoří i Dalimilova kronika. Samozřejmě, že nelze s jistotou tvrdit, že současný chodský pes je pokračováním původních
strážních psů. Jisté ale je, že podle dobových kreseb a písemností je popisován malý
dlouhosrstý ovčácký pes s malým stojatým a osrstěným uchem, pes houževnatý a odolný.
Z historických zdrojů, které popisovaly existenci malého ovčáka na jihu Čech, můžeme usuzovat, že chodský ovčák měl již od 9. století, a ještě dlouho poté, za úkol
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doprovázet jako strážní pes Chody, jejichž hlavním posláním bylo strážit pohraniční
oblast - zemské stezky mezi Prahou a Bavorskem.
Z historických zdrojů je také dokladováno, že chodští
ovčáčtí psi byli výborní hlídači obydlí a pomáhali při pasení a hlídání stád dobytka. Po boku slavných a hrdinných
Chodů z Domažlicka a na Šumavě se objevuje pes mimořádných vlastností, doprovázející je při každodenní službě
při střežení hraničních cest. Bohužel se zánikem významu
činnosti Chodů pro ostrahu hranic postupně téměř zaniklo
i plemeno, které je provázelo. Mnozí si jistě vybaví emotivní obrázek Mikoláše Alše, na němž stojí muž v plášti zvaném „šerka“, chránícím jej před nejdrsnějším počasím, s kloboukem zvaným „širák“
a v ruce nedržíc nic jiného, než známou „čakanu“ (jednalo se v podstatě o zbraň, jíž
byla sekera na až dvoumetrové násadě). U nohou muže pak sedí věrný druh - pes. A tím
nebyl nikdo jiný než chodský pes.
Ovšem nejednalo se o psa známého z pozdějších filmů o pohraničnících (zde role hráli němečtí
ovčáci). Toto historicky doložené plemeno upadlo
téměř v zapomnění, stejně tak jako další plemena,
v poválečném období.
Právě tito psi se stali chodským symbolem Jirásek si asi tradici „psí hlavy“ trochu přibarvil,
nicméně jako kulturní ikona vstoupil chodský pes
do národní historie. Znak byl populární ve vojenských kruzích za první republiky, v minulého režimu jej zase používala pohraniční stráž. Pohraniční
stráž se totiž hlásila k odkazu Chodů. Ale zatím
co Chodové bránili území proti nepříteli zvenčí, PS se zaměřovala hlavně na narušitele z vnitrozemí. Chodský pes je české národní plemeno
a jeho historie se datuje již od 13. století. Je tedy
společně s pražským krysaříkem nejstarším českým plemenem. Toto plemeno však téměř upadlo
v zapomnění. Až v roce 1984 se kynologové začali pokoušet o jeho znovuvytvoření. V kynologickém tisku byly uveřejněny obrázky tohoto ovčáka
a výzva pro případné majitele. Několik čtenářů se
ozvalo s tím, že takového psa mají. První fáze regenerace tedy mohla začít.
Štěpánka Immerová (zdroj Wikipedia)
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Klub výtvarníků Borska
Výstava obrazů, keramiky, šperků a květinových dekorací
5. 11. 2021, společenský sál Přimda

Přimdský zpravodaj č. 1/2022
Periodický tisk územního samosprávního celku
Ev. číslo: MK ČR E 14779
Vychází: 2x ročně
Datum a místo vydání: 3. týden v dubnu, Přimda
Vydavatel:
Město Přimda, náměstí Republiky 112,
348 06 Přimda, IČO: 00260118
www.mestoprimda.cz
Tento výtisk je samostatně neprodejný.
Grafické zpracování a tisk:
Marienprint s.r.o., Zámecká 183, Planá
www.marienprint.cz
Náklad 550 ks

