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Společenský sál Přimda

Vážení a milí spoluobčané,
náš život se snad již začíná vracet do normálních kolejí a začínáme mezi sebou více hovořit o všednodenních starostech.
Je to velmi příjemné zjištění, že existuje také něco jiného, něž
covid a jím doprovázená omezení.
I přes všechna úskalí patří velký dík našim zastupitelům,
kteří neustali v činnosti, a i díky nim se nám podařilo dokončit
malometrážní byty, do kterých se již stěhují první nájemníci.
Dalším počinem, který bych rád v tomto roce vyzdvihl,
je právě dokončovaná rekonstrukce společenského sálu. Zde již finišují práce ohledně
dovybavení sálu a na konci října by měl být sál otevřen našim občanům.
S těmito rekonstrukcemi je spojena i úprava terénů okolo staveb. Zastupitelstvo
schválilo nákup nevyužívané části kotelny od firmy Komterm i s přilehlými pozemky. Sem by se měly přesunout barevné kontejnery na tříděný odpad a tím se uvolní
parkoviště k sálu. Kotelnu by pak využívaly naše technické služby k parkování naší
flotily údržbových strojů. Jsem tomu rád, že se též podařil zrealizovat samostatný vstup
do nového bytového domu a u něj i chodník zpříjemňující chůzi ke hřbitovu.
Podařilo se nám dokončit nový vodovodní řad i s přípojkami v ulici Borská. Zde
se město podílelo na investici s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech.
Vodovodní řad i přípojky jsou zkolaudovány a k přepojení na nový řad by mělo dojít
v průběhu půl roku. Starý nevyhovující vodovodní řad by měl být odpojen k 31. 3.
2022.
Velkou radost mám i z povedené rekonstrukce podlah a toalet v mateřské škole. To,
co se v první chvíli jevilo jako rutinní oprava, se ukázalo ve zcela jiném světle ihned
po zahájení prací. Budova MŠ se ukázala ve velmi žalostném stavu. Rekonstruovat se
nakonec musely nejen podlahy, ale i elektroinstalace, omítky, voda a odpady. Z původně uvažované investice 0,3 milionu Kč se nám tato vyšplhala na 1,5 milionu Kč.
Byly zahájeny a vlastně již finišují dokončovací práce na rekonstrukci rybníku v Rájově. Zde je také dokončena projektová dokumentace na realizaci vodovodu a přípojek.
Nyní čekáme na vydání stavebního povolení.
Hlavním investorem výstavby nového vodovodu v Třískolupech je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech. Tato akce je zařazena do plánu realizace v roce
2022. Zda tomu tak bude, se rozhodne až v prosinci tohoto roku. Děláme vše pro to, aby
k realizaci došlo co nejdříve.
V Újezdu a Mlýnci započali svoji práci projektanti na zhotovení projektu na vodovod, kanalizaci a plynofikaci obou obcí.
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Naší prioritou je zlepšovat život našich občanů ve všech obcích. Proto i menší investice chápeme jako velmi důležité a budeme se i nadále snažit o lepší podmínky k životu
jak na Přimdě, tak i na vesnicích.
PS: Na přimdském náměstí jsme před nedávnem opětovně zprovoznili kamerový
systém. A nedá mi to. Chtěl bych touto cestou poděkovat dvěma nejmenovaným občanům. Prvnímu za dárečky ve formě psích exkrementů v naší poštovní schránce a druhému za poctivé nalezení a uschování novin, které ležely u vstupních dveří na městský
úřad. Copak takhle se chovají normální lidé?

Projekty spolufinancované z dotací a rozpočtu města Přimda
„Víceúčelový objekt - stavební úpravy, 2. etapa Malometrážní byty“ - podpora
Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké
sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy
a provozování komunální infrastruktury).

Malometrážní byty v čp. 213 Borská ul, Přimda

„Společenský sál Přimda“ - podpora Ministerstva pro místní rozvoj (Program 11782
Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova).
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Odstranění havarijního stavu v naší Mateřské škole - podpora Plzeňského kraje
(program Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK 2021)
V přípravách jsou dále:
Tlaková kanalizace na Přimdě (ul. Borská, ul. Novoveská)
Rekonstrukce kuchyně při ZŠ Přimda
Sportoviště při ZŠ Přimda
Rekonstrukce místní komunikace 21c v k.ú. Velké Dvorce
Oprava střechy a fasády městského úřadu č.p. 112 a č.p. 110, Přimda
Vodovodní přivaděč Velké Dvorce - Kundratice
Tlaková kanalizace Kundratice (k Peklu)

Jiří Kadera
starosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
OPĚT PŘIPOMÍNÁME SPLATNOST POPLATKŮ!
Místní poplatky:
- Za svoz odpadu - 2. splátka do 31. 7. 2021 - 700,- Kč/osoba
- Za psa - splatnost do 30. 4. 2021
- Ubytovací poplatky - do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí
Nájemné:
- Z pronájmu pozemků - splatnost do 31. 10. 2021
- Z pronájmu zahrádek - splatnost do 30. 4. 2021
Veškeré poplatky lze uhradit hotově v pokladně městského úřadu nebo na účet
města č. 2111520729/2700 (platba musí být jednoznačně identifikována).

UPOZORNĚNÍ NA NEDOPLATKY ZA SVOZ ODPADU

Upozorňujeme občany zejména bytových jednotek, kteří mají uzavřenou nájemní
smlouvu na byt, že součástí nájemného není platba za svoz odpadu. Často se setkáváme s mylným názorem, že poplatek za odpady je hrazen v nájmu. Každý občan však
musí hradit poplatek za svoz odpadu městu Přimda sám.
Dále se setkáváme s nedoplatky v souvislosti s narozením dítěte a přihlášením
k trvalému pobytu během roku. Poplatek se v tomto případě platí poměrnou částí od
data změny.
Podrobné informace jsou uvedeny v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku
za odpady.

Vodovodní řad v ulici Borská, Přimda - definitivně bude odpojen
k 31. 3. 2022.
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Provozní doba knihoven
Přimda			
Pondělí a středa: 		
14.30 - 17.00 hod

Velké Dvorce		
Úterý: 			
16.00 - 18.00 hod		

Třískolupy
Středa:
17.00 - 18.00 hod.

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH,
SPOLEČENSKÝCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
16. 10. 2021

Běh ke zřícenině

27. 10. 2021

Slavnostní otevření společenského sálu

5. 11. 2021

Vernisáž obrazů „Výtvarníků Borska“

26. 11. 2021

Myslivecký bál Kolowratových lesů

27. 11. 2021

Rozsvícení vánočního stromu

4. 12. 2021

Setkání s čerty

12. 12. 2021

Vánoční koncert „4 Tenoři“- (předprodej vstupenek zahájen 22.11.2021)

23. 12. 2021

Betlémské světlo

24. 12. 2021

Přimdský otužilec

15. 1. 2022

Myslivecký ples pořádaný spolkem Bohuslav

3 - 4 / 2022

Setkání dříve narozených

Veškeré akce se budou konat v souladu s aktuálně platnými vládními nařízeními.

Pozvánka na Rozsvícení vánočního stromu
Zveme Vás všechny na ,,Rozsvícení vánočního stromu
na Přimdě’’, které se uskuteční 27.11.2021 v 17.00 hodin
na náměstí. Nebude chybět svařák, vánoční dobroty,
výrobky od Tvořilek a zpívání koled. Společně také
oblékneme medvědy, kteří stojí na náměstí pod lípou.
Vaše vyrobené šály jsme pečlivě uschovali.
Přijďte se vánočně naladit, pobavit a nezapomeňte si
vzít své hrnečky s sebou :-).
Veškerý výdělek z této akce bude věnován
na dobročinné účely.
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Setkání s čerty
Čert, Mikuláš a Anděl za dětmi dorazí
4. prosince v 17.00 hodin
na bývalé kluziště v Přimdě.
Občerstvení pro děti bude zajištěno.
Více informací pro rodiče
na tel. číslech:
D. Kadlec 602 483 934, Z. Sloup 732 811 886.

Betlémské světlo

Ve čtvrtek 23. prosince budou
skauti a skautky ze 7. oddílu z Přimdy
opět rozdávat Betlémské světlo.
Můžete si pro něj přijít ke skautské
klubovně od 15.00 do 17:00 hod.

Zprávy z ledové vody, aneb co tě nezabije, to tě posílí!
Zdravíme všechny příznivce otužování! Máme tu krásný podzim a ten pravý čas pro
zahájení otužování, ať už ve venkovním prostředí anebo doma pod studenou sprchou.
Začni právě nyní, ať se můžeš i Ty s námi ponořit do ledové vody a užít si nepopsatelný
pocit koupele mezi kostkami ledu. Zveme Tě na 2. ročník Přimdského otužilce, který
se uskuteční 24. 12. 2021 v 11 hod. Bližší informace o místě konání i samotné akci
zodpoví p. Junek (tel:731 476 824).
Zveme všechny koho
téma otužování zajímá. Součástí akce
bude oheň a horký
čaj na zahřátí. Rádi
Tě přivítáme v KPLM
(Klub
přimdských
ledních medvědů)!
Za KPLM
Honza Junek

5

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NA PŘIMDĚ
NABÍZÍ OČKOVÁNÍ
NEJEN PROTI COVIDU
Vážení občané, pacienti a pacientky!
Po roce Vás oslovujeme ze zdravotního střediska na Přimdě. Po prakticky dvou letech se snad situace postupně urovná. Jako každý rok budeme očkovat proti chřipce
od začátku října. Doporučuji před očkováním telefonickou konzultaci kvůli odstupu
od očkování proti COVIDu a eventuelně onemocnění léčené antibiotiky.
Jistě chcete vědět, jak to bude s třetí dávkou očkování proti COVIDu. Zatím Vám nemohu podat přesnou informaci, ale pravděpodobně 3. dávku v naší ordinaci aplikovat
nebudeme, o možnostech na jiném pracovišti Vás budeme informovat.
Vše důležité se dozvíte včas nebo volejte na tel. 374 796 270.
Stále očkujeme proti klíšťové encefalitidě, připomínám vhodný zimní termín aplikace.
Občané nad 65 let věku mají možnost očkování proti pneumokokovému zápalu plic,
toto je pro ně zdarma, je možno očkovat zároveň s vakcínou proti chřipce.
Přeji nám všem klidné podzimní a zimní měsíce, přijďte a nebojte se zeptat.
Zdraví Vás

MUDr. Daniela Moročkovská, MUDr. Jan Zmrhal a Radka Vaňková.

INFOCENTRUM
Jaké byly letošní prázdniny?

Letošní rok byl opět poznamenán koronavirem. Opatření již sice nebyla tak přísná,
ale přesto to některé turisty ovlivňovalo. Týkalo se to hlavně akcí, kde bylo shromážděno více návštěvníků. Na základě toho ubylo hromadných zájezdů. Naopak jednotlivci
a především rodiny nás navštěvovaly hojně. Největší zájem byl tradičně o prohlídku
hradu. Po roce byla opět o víkendech zavedena průvodcovská služba, kterou turisté
hodnotí velmi dobře.
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Větší starosti nám způsobuje naučná stezka. Po větrné smršti a následném kácení je
téměř neprůchodná. Směrovky jsou zničené, cesty rozježděné od těžké techniky. Raději
turistům nedoporučujeme, aby se na ni vydávali. Kdo se nenechá odradit, vrací se mokrý a zabahněný. Přesto musím poznamenat, že turisté to berou sportovně. I přes některé
připomínky si nikdo oficiálně nestěžoval. Pro příští rok proto počítáme, že bychom
upravili a vyznačili dva kratší okruhy.
Rád konstatuji, že se zvýšil zájem o prohlídky našeho muzea. Ze statistiky vyplývá,
že během prázdnin navštívilo naše infocentrum celkem 1775 turistů, což je 28denní
průměr. Návštěvnost je samozřejmě závislá na počasí. V letošním roce byl nejslabší
poslední den prázdnin, kdy nás navštívili jen 4 turisté. Naopak nejlepší byl 12. červenec
se 103 návštěvníky.
Oproti minulému roku jsme zaznamenali pokles návštěv cizinců, kterých bylo pouze
68. Upomínkové předměty jsme prodali za 39 362.- Kč.
Dne 6. září 2021 byl našemu infocentru prodloužen certifikát, který povoluje činnost
na období dalších následujících dvou let.
Karel Halla, pracovník INFA

SDH PŘIMDA
Za podpory Plzeňského
kraje byly pro jednotku SDH
Přimda z dotačního programu „Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí
Plzeňského kraje v roce
2021“ pořízeny 2 sady přetlakových dýchacích přístrojů.
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘIMDĚ
Ohlédnutí za školním rokem 2020/2021:
* také v tomto pololetí musela být vzhledem k epidemiologické situaci Covid 19,
z nařízení vlády ČR uzavřena MŠ - od 1. 3. 2021 - 9. 4. 2021 , v tomto období
probíhala distanční výuka předškoláků, od 12. 4. 2021 se MŠ otevřela jen pro
předškolní děti, které byly 2x týdně testovány, pro všechny děti se mateřská škola
zase otevřela od května, musíme bohužel konstatovat, že i na školkových dětech
se izolace negativně projevila, v květnu jsme opět začínali od začátku, jak se
sebeobsluhou, samostatností při stolování, při jídle, tak musíme posilovat vyjadřování, výslovnost , ale i soustředěnost….
Období s covidem není lehké pro děti, ale ani pro rodiče či učitele, ráda bych
všem vyjádřila pochvalu i poděkování, jak náročné období zvládli
* během 2. pololetí školního roku se v MŠ uskutečnil jen zlomek společných akcí
pro děti, rodiče i širokou veřejnost než obvykle
* nejnovější akcí byl Pohádkový les, podle vysoké účasti a spokojenosti dětí se
akce povedla, přálo nám počasí a celkově se všichni účastníci radovali ze společné akce po dlouhé době covidové…
* v budově č. p. 110 proběhla v květnu velmi hezká výstava trofejí, děti si se
zájmem prohlédly trofeje jelenů, daňků, muflonů i bobra a vyslechly zajímavé
povídání pana Lišky a pana Šafaříka, ohromila je velikost trofejí jelena evropského, které zapůjčil na výstavu pan Kollár, navíc děti obdržely finanční částku
z dobrovolného vstupného 1500,- Kč na pořízení výukového materiálu o zvířatech, veliké poděkování patří organizátorům této zajímavé výstavy panu Liškovi
a panu Šafaříkovi, už se těšíme na další ročník
* ve spolupráci s dlouholetým včelařem a zkušeným lektorem panem Oldřichem
Dvorským jsme s dětmi na jeho zahradě absolvovali krásný interaktivní seminář,
pronikali do tajů včel, seznámili jsme se s životem včel v úlu, dozvěděli jsme
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se, jak důležitou a nenahraditelnou práci včelky odvádí, prohlédli jsme medníky, ochutnali jsme různé druhy medu a občerstvili se domácí limonádou od paní
Libušky, děti se vracely z exkurze u včelaře plné dojmů, ulepené a spokojené,
pan Dvorský i jeho žena Libuška jsou zkušení včelaři, děkujeme, že se s námi
podělili o své poznatky
* s předškoláky jsme se rozloučily na malé zahradní slavnosti, do základní školy
se vypravilo celkem 15 dětí
* v období uzavření MŠ se mohutně opravovalo, budovalo a rekonstruovalo, tato
akce nebyla jednoduchá, když se vyřešila jedna komplikace, nastala další a pak
zase další….dle fotodokumentace můžete posoudit, jak se dílo povedlo… my,
zaměstnanci MŠ, jsme velmi spokojeni a musíme poděkovat nejen firmě pana
Chejnovského, stavbyvedoucímu panu Větrovskému za trpělivost, vstřícnost při
stavbě, ale také hlavně městu Přimda za investici, která se během stavby oproti
plánu zdvojnásobila, neboť se objevovaly další a další závady a vše se muselo
řešit operativně, za chodu, poděkování patří obzvláště panu starostovi Jiřímu Kaderovi, který nás podržel, přišel vždy s chladnou hlavou a zádrhele se nám hned
lépe vyřešily, částka na rekonstrukci sociálního zařízení a třídy staré budovy se
vyšplhala na 1,5 mil. korun. Akce byla spolufinancována dotací z rozpočtu Plzeňského kraje z Programu Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí. DĚKUJEME!
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* chválu pějeme opakovaně na skupinu pracovníků údržby města Přimdy,
pod vedením pana Hrůzy, kteří nám vychází vstříc, seč jim síly stačí ….. pan
Belay ve svém volnu pomohl natřít na zahradě MŠ altánky, moc si jeho pomoci
vážíme

Nový školní rok 2021/2022 začíná:
* v novém školním roce 2021/2022 jsme přivítaly 46 dětí, bohužel zbývá ještě
5 nepřijatých dětí
* do nového školního roku vstupuje 17 předškolních dětí
* v letošním roce jsme měly opravdu velmi hezký začátek školního roku, děti se
těšily a téměř vůbec neplakaly, pevně doufáme, že se dětem bude ve školce líbit
po celý školní rok …děti a pracovnice MŠ přišel první školní den pozdravit pan
starosta Jiří Kadera a pan kronikář Josef Rídl, milé setkání
* změny nastaly ve složení pedagogického sboru, nově nastoupila paní učitelka
Kamila Vaňková, asistentka pedagoga Ludmila Fidermáková odešla do ZŠ Bor,
na ostatních pozicích jsou již osvědčené pracovnice
* zdárně byl ukončen projekt Šablony II a plynule navázal projekt Šablony III,
který přinese dětem zajímavé obohacení vzdělávání netradičními akcemi v oblasti
polytechniky, věříme, že energie do projektů vložená, bude pro děti přínosná
* nadstandardní aktivity - pohybově rekreační program - pravidelné využívání
tělocvičny zahájíme již od října, o pravidelném plavání teprve budeme jednat,
záleží na vytíženosti bazénu na Přimdě
* doufáme, že spousta tradičních, nových i ojedinělých akcí nás čeká do konce školního roku, přesné termíny opět zveřejníme na webových stránkách www.
msprimda.cz, budeme se těšit na společné setkání na těchto akcích
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Dovolte mi, abych popřála Vám všem stále dobrou náladu, hodně pohody a sil
i do všech pracovních povinností. Mateřské škole bych popřála spokojené děti i rodiče,
všem sponzorům a přátelům MŠ, kteří nás podporují, veliké DÍKY.
Alena Růžičková, ředitelka MŠ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Školní rok 2020/2021 byl celý zvláštní a počet dnů, které žáci strávili ve škole, by se
dal snadno spočítat.
Distanční výuka byla náročná jak pro žáky a jejich rodiče, tak pro samotné učitele. Všichni jsme šli studovat pedagogickou fakultu, protože máme rádi děti, kontakt
s nimi a chceme jim předat co nejvíce informací. Při distanční výuce jsme seděli sami
u počítače a těšili jsme se, že s námi budou naši žáci komunikovat aspoň přes monitor.
Ne vždy se nám to podařilo - někteří žáci měli často špatné spojení, vypadával jim zvuk
či dokonce mizel obraz (ne vždy tomu tak ovšem bylo doopravdy). Přes všechny tyto
problémy patří velký dík dětem, že distanční výuku zvládly. Je potřeba poděkovat také
rodičům, že dohlíželi na své děti při výuce, seděli s nimi u počítačů a trápili se nejen
s úkoly, ale i s technikou. Všem bych nám přála, abychom se k tomuto způsobu výuky
již nemuseli vracet.

Projekt: Když se zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka - hmyzí domeček
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Během distanční výuky pracovaly kolegyně Kateřina Porazíková a Jana Anděl Valečková se svými žáky na eTwinningových projektech: Když se Zemi špatně dýchá, zavolá
si pomocníka; Ach, du liebe Zeit! - War denn früher alles besser?; Öko-Insel - Unser
Traumwohnort in Europa a Letí brouček na palouček - Letí chrobáčik na čistinku. První
tři uvedené projekty získaly Národní certifikát kvality. Česko-slovenský eTwinningový
projekt Když se zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka byl dokonce nominován jako
finalista na Cenu DZS. Toto ocenění uděluje Dům zahraniční spolupráce nejlepším projektům realizovaným v daném roce a my si jej velice vážíme.
Projekt Zeichne, was ich dir sage - Bilddiktat im Detschunterricht, na kterém pracovali žáci 9. třídy ve školním roce 2019/2020 (připomínám, že od března 2020 byla
též distanční výuka), získal Evropskou jazykovou cenu Label 2021. Tohoto ocenění si
velice vážíme a je škoda, že ti, kteří na něm pracovali, již nejsou našimi žáky a nemohu
jim poděkovat osobně. Chtěla bych jim proto poděkovat alespoň takto za jejich kvalitní
práci. Paní učitelce Janě Anděl Valečkové patří velký dík za to, že s dětmi odvedla tak
velký kus velice dobré práce a že se opět zasloužila o to, že se naše malá škola prosadila
i mezi školami velkými.
Pod vedením Jany Anděl Valečkové pracují žáci již třetím rokem na mezinárodním
projektu CLIL across the borders - enjoy and learn, který je realizován v rámci programu Erasmus+. Je před nimi ještě spousta práce, ale také možnost setkat se osobně
s projektovými partnery a kamarády. Čekají je mezinárodní setkání žáků v Polsku,
Srbsku a České republice.
Na konci školního roku se uskutečnily pro žáky 6. - 9. třídy dva dvoudenní sportovní
kempy. Poděkování patří Lukáši Hrubému, Veronice Tiché, Kateřině Porazíkové a Martině Horáčkové Kubaštové, kteří pro děti připravili spoustu zajímavých aktivit. Při obou
kempech se vždy v noci zhoršilo počasí (déšť byl doprovázen velkou bouřkou) a děti se
musely ze svých stanů přesunout do bezpečí. Nikdo se moc nevyspal, ale všichni byli
v pořádku a odnesli si z kempu spoustu zážitků a to je důležité.
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Během prázdnin tito učitelé společně s Janou Anděl Valečkovou, Olgou Pulchartovou
a Věrou Frančákovou zorganizovali pro žáky tzv. Letní kemp, jehož se zúčastnilo přes
60 dětí. Týdenní kempy byly realizovány formou etapových her - Z pohádky do pohádky pro 1. stupeň a O poklad hraběte z Altenburgu pro 2. stupeň.
Distanční výuka byla dlouhá a my jsme během této doby nelenošili. Nepřítomnosti
žáků ve škole jsme využili k výměně podlahové krytiny ve dvou učebnách 1. stupně
a též na chodbě v přízemí budovy. Před samotnou výměnou školníci opravili a upravili
vchody do učeben v přízemí a též na toalety. Tato vcelku velká akce byla poslední, které
se jako školník zúčastnil pan Ľudovít Ferdinandy. Na škole působil dlouhých 29 let
a odvedl zde spoustu kvalitní práce. Za jeho práci mu děkuji a přeji, aby si v klidu užil
zaslouženého důchodu.
Na začátku dubna proběhl již podruhé zvláštní zápis dětí do první třídy - probíhal
bez přítomnosti žáků a ve většině případů i bez přítomnosti rodičů, protože využili
možnost podat přihlášku k základnímu vzdělávání poštou, mailem či pouze vhozením
do schránky školy. Aby se paní učitelka s dětmi před začátkem školního roku seznámila,
uskutečnil se pro 1. třídu dvoudenní adaptační kurz. Děti, které se jej zúčastnily, vypadaly spokojeně. S organizací tohoto kurzu pomohla paní učitelce Magdaléně Kálalové
paní asistentka Martina Horáčková Kubaštová.
Pro žáky 6. třídy zorganizoval pan učitel Lukáš Hrubý s pomocí paní asistentky Martiny Horáčkové Kubaštové druhý týden v září dvoudenní adaptační kurz na Sycheráku
s přespáním. Ani tohoto kurzu se nezúčastnili všichni žáci, ale ti, co jej absolvovali,
vypadali, že se jim na Sycheráku líbilo.
Všem nám přeji, abychom se konečně opět vrátili k normálnímu životu bez roušek
a respirátorů a bez testování.
Mgr. Marcela Husáková, ředitelka školy
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Vzhůru na palubu - tábor 7. oddílu skautů a skautek
z Přimdy
Navzdory všem různým zákazům a opatřením v souvislosti s covidem 19, která nás
omezovala během skautského roku, se nám letos o letních prázdninách podařilo uskutečnit již třetí tábor našeho skautského oddílu. Zatímco jsme se na prvním táboře seznamovali s pověstmi přimdských Chodů a loni jsme se vypravili po stopách pašeráků, tak
na letošním táboře jsme vypluli na moře.
Hned na začátku tábora museli táborníci prokázat, že jsou schopni s námi vyplout
na moře. A že to myslíme vážně, tak každý z novopečených námořních plavčíků při
nástupu na tábor, po odevzdání všech potřebných lejster a pečlivém zvážení, vyfasoval
námořnické triko a jak jinak, než že bylo modrobílé, pruhované. Všechny pak čekala
námořnická zkouška. Prošli všichni plavčíci, no a pro jejich velký počet byli rozděleni
do čtyř posádek a každá posádka se lišila barvou šátku.
K dokreslení té správné atmosféry měl podsadový tábor tvar lodi, na níž nechyběl
ani kapitánský můstek s kormidelním kolem a lodním zvonem, kterým byl odbíjen čas
jako na každé lodi. Zatímco loni si spaní v týpí vyzkoušely akorát Vlčice - naše skautky,
tak letos si táboření v týpí vyzkoušela většina táborového osazenstva, proto jsme si vedle
podsadového tábora museli postavit ještě tábor ze šesti týpí, která stála do otevřeného
půlkruhu, v jehož středu jsme pak postavili naše velké sněmovní týpí, do kterého se vejde celý náš 7. oddíl, a kterému jsme začali říkat Sedma. Na letošním táboře jsme si užili
jak vlhké a chladné počasí, tak i teplé a slunné, které nám naštěstí přálo ve druhé polovině táboření-plavby. Naši plavčíci během tábora skládali vzkaz v lahvi, poznávali blízké

Ranní nástup posádek

14

Linorytění

Obrázky z linorytu

i vzdálenější okolí tábořiště, prostřednictvím poutavého výkladu pracovnice CHKO
Český les se seznámili se životem veverek, plnili Neptunovy zkoušky, po ztroskotání dělali průzkum ostrova a hledali domorodé kmeny, stavěli si přístřešky na nouzové přespání, vyzkoušeli si výrobu mramorovaného papíru a z vlastnoručně vyrobeného linorytu
si pak tiskli obrázky. Před doplutím do cílového přístavu jsme zakotvili v Singapuru, kde
si všichni plavčíci v místní bance proměnili své táborové body za tamní měnu, za kterou
se pak mohli třeba nechat tetovat, svézt na mořském koníkovi, ochutnat mořské potvory
nebo horkou čokoládu z Marakeshe, navštívit vetešnictví s hrnky nebo s vybavením pro
námořníky anebo se nechat vyfotit co by mořská víla či mořský koník.

Plavčíci na putování
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Táboření jsme si zpestřili, stejně jako předchozí roky, táborovou saunou. 14 dní plavby uteklo jako voda, všichni plavčíci nakonec úspěšně dopluli do cílového přístavu
a po zásluze obdrželi námořnický glejt na důkaz toho, že se stali námořníky. Plavba byla
fajnová, všichni si ji náležitě užili a už se těšíme na další tábor. A na příštím táboře ...
Sluníčko - vedoucí skautského oddílu

ZANIKLÉ ŠKOLY V NAŠEM OBVODU
Školství bylo trochu komplikované, protože zde byla většina obyvatel německé národnosti. Proto také byly otevírané nejdříve školy německé a teprve s přílivem Čechů
se začaly zřizovat školy české. Masově se potom otevíraly až po odsunu německého
obyvatelstva. Při zpracování jsem vycházel z dostupných pramenů, ze vzpomínek pamětníků, mezi které již také, bohužel, patřím a z diplomové práce Mgr. Jany Anděl
Valečkové, učitelky zdejší školy.

Újezd pod Přimdou

Původní škola byla v dřevěné budově z roku 1886, která se na školu příliš nehodila.
Byla stavěna pro 40 žáků, ale chodilo jich tam až 78. Na nevhodném místě bylo i její
umístění. Dne 31. července 1922 rozhodla školní rada o stavbě dvojtřídní obecné školy.
Pozemek o velikosti 14 arů byl oplocen a začalo se stavět. Kámen na základy byl vytěžen v nedalekém lese. Koncem dubna přijeli cihláři ze Železné. Pod vesnicí, kde kdysi
byla cihelna, postavili 5 pecí a začali pálit cihly na výstavbu školy. 17. května 1923
probíhala obhlídka staveniště a schválení stavebních plánů, které zhotovil místní rodák
Johann Schwandnek. Stavební práce řídil sám starosta Michael Sommer. Díky jemu
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stavba rychle rostla. Již 9. října 1925 proběhla kolaudace, jejíž hodnocení bylo velice
kladné. V patrové budově byly 2 třídy, 1 kabinet, 2 místnosti na sbírky, byt pro řídícího
učitele, obecní místnost a záchody. Vyučovat se začalo 1. září 1925 se 45 žáky. Dne
14. listopadu 1927 byl ve škole zahájen provoz školní jídelny. Po druhé světové válce,
11. května 1946, byla uzavřena německá škola a v září téhož roku otevřena škola česká
s 27 žáky. V červnu 1966 byla škola pro malý počet žáků uzavřena. Budovu získala tělovýchovná jednota Tatran Přimda, která ji přebudovala na turistickou ubytovnu. Nyní
je budova v soukromých rukách a jako ubytovna slouží dál.

Velké Dvorce
První zmínky o škole jsou z roku 1874. Učilo se různě po domech, nebo žáci dojížděli
do Přimdy a do Kundratic. Jednotřídní národní škola byla otevřena až v roce 1950
v prostorách stávajícího zámku. Zároveň tam byl byt učitele, místní knihovna, ředitelství statků a hospoda s malým sálem. V roce 1965 byla škola zrušena a žáci jezdí
na Přimdu. Po zrušení státních statků byl zámek opuštěn. V současné době je zámek
v soukromých rukách a je opravován.

Kundratice
První škola byla v Kundraticích otevřena v roce 1780 v č.p. 42 v domku na návsi obce.
Nová škola byla postavena a otevřena v roce 1890. Byla jednotřídní, kterou v té době
navštěvovalo 30 žáků.
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11. 5. 1946 byla německá škola uzavřena a budova sloužila k ubytování obyvatel
z vyhořelé Přimdy. 8.11.1947 byla otevřena národní škola, kde se vyučovalo až do roku
1962, kdy byla škola pro malý počet žáků uzavřena.

Třískolupy
Jednotřídní německá škola byla postavena kolem roku 1890 pod popisným číslem
33. Vyučovalo se v ní do roku 1945. Česká jednotřídní obecná škola byla otevřena
24. dubna 1946 s počtem 54 žáků. V roce
1956 probíhala celková oprava budovy. Postupně klesal počet žáků, proto škola byla v
roce 1963 zrušena. V budově byla zřízena
mateřská školka, která byla pro klesající
počet dětí rovněž zrušena. Budova byla prodána a majitel ji upravil k trvalému bydlení.

Rájov
Novou školní budovu vybudovala obec v roce 1893 a dostala popisné číslo 39. Stavitelem byl Johann Pöhnl z Bělé. U školy byl velký pozemek, na kterém byla založena
zahrada, sad a školní hřiště. Otevřena byla 17. října 1893. V roce 1926 školu navštěvuje
30 dětí - 19 z Rájova, 11 z Třískolup. V roce 1929 byla škola opravena - fasáda, komíny
obložené břidlicí a budova opatřena bleskosvodem. V roce 1936 má škola 52 žáků
a školská rada žádá o otevření další třídy.
Ta je povolena, ale jako paralelní v Třískolupech, protože v té době bylo z Třískolup
31 žáků. Vzdálenost mezi oběma osadami
je pouhý 1 km. K 11. květnu 1946 byla rájovská škola uzavřena. V roce 1969 byla
částečně zbořena. Dnes již budova neexistuje.
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Málkov
První zmínka o škole pochází z roku 1838.
Učilo se různě po usedlostech nebo v místní
pastoušce. V nové budově, která měla č.p.
28, byla otevřena škola 25. listopadu 1885.
Do budovy byla zavedena pitná voda a byla
v ní kuchyňka. Školu postavil stavitel Hans
Watzka z Boru nákladem 4000 zl. Do školy
chodily děti z Málkova, Sv. Apoleny, Orlova a z okolních mlýnů na Bezděkovském
potoce.
Po druhé světové válce již otevřená nebyla. Zrušená byla 11. května 1946.Po válce
byli ve škole ubytovaní brigádníci, kteří pracovali v zemědělství. Došlo tam i k úrazu
jednoho brigádníka. V místním rybníčku našli totiž granát, se kterým na ubytovně manipulovali. Došlo k výbuchu a ke zranění. Shodou okolností ten den nešel telefon, tak
jeden chlapec jel pro doktora do Přimdy na koni. Zraněný byl ošetřen a následky nebyly
žádné. Od roku 1949 byla osada označena jako neosídlená. Budova školy postupně
chátrala a byla zbourána.

Svatá Kateřina
Jednotřídní škola byla otevřena okolo roku 1659. Protože dětí přibývalo (koncem
19. století jich bylo až 200) byla postavena nová škola (otevřená roku 1890), která
byla postupně rozšířena až na trojtřídní.
V roce 1927 byla zřízena školní kuchyně.
Dne 1. prosince 1937 bylo Zemskou školní radou povoleno nepovinné vyučování
českého jazyka v rozsahu tří hodin týdně.
Po válce byla německá škola uzavřena. Již
v roce 1935 byla otevřena česká škola, ale
chodily do ní i děti z německých rodin.
Po válce, v roce 1947, byla otevřena dvoutřídní obecná škola. Chodili do ní žáci 1. - 5.
ročníku. Od 6. třídy žáci dojížděli na Přimdu. Správcem školy byl ustanoven pan Karel
Raiser, ve druhé třídě učila paní Jiřina Vyštejnová, provdaná Blažková. Oba učitelé
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posléze učili na Přimdě. Pan Raiser byl rovněž ředitelem školy a dlouholetým předsedou MNV. Během let žáků ve Svaté Kateřině ubývalo, tak byla škola při počtu 17 žáků
v roce 1967 uzavřena. Všichni žáci dojíždějí na Přimdu. Budova, která potom sloužila
jako penzion, do základů vyhořela.

Diana
První zmínka o dianské škole pochází z roku 1877. Škola byla uváděna
jako jednotřídní. Ve třicátých letech
minulého století byla umístěna v dřevěné budově, kterou nechal postavit
Jindřich Kolowrat Krakovský, majitel
velkého dřevozpracujícího podniku, který
na Dianě vybudoval. Německá škola byla zrušena 11. května 1946.
Česká jednotřídní škola byla otevřená po válce v téže budově. V roce 1947 je konstatováno, že škola je velmi dobře vybavena, obec se o ni dobře stará. Proto se její zrušení nedoporučuje.
V následujících letech se počty žáků pohybovaly v rozmezí 9 - 18 žáků v pěti postupných ročnících. Od školního roku 1960/61 je škola čtyřtřídní, protože žáci 5. třídy
začali dojíždět na Přimdu. Ve školním roce 1965/66 poklesl počet žáků na 7, tak MNV
rozhodl, že všichni žáci budou dojíždět na Přimdu a škola byla uzavřená. Budova dnes
slouží jako rodinný domek.

Nová Ves
Patrová školní budova, č.p. 49, byla postavena v roce 1885. Česká škola byla
otevřena v roce 1933. Měli do ní chodit
i děti z německých rodin, aby se naučily
mluvit česky. Tento projekt však nevyšel.
Obecná škola s jednou třídou byla otevřena
v září 1960. Po třech letech však byla škola
pro malý počet žáků uzavřena. Žáci začali jezdit na Přimdu. Budova již neexistuje.
Z průzkumů a vzpomínek vyplynulo, že škola byla prakticky v každé vesnici. Dětí bylo
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nepoměrně více než dnes. Lidé byli hrdí, že mají v obci školu a vážili si jí. Je radost
poslouchat s jakou láskou na učitele a školní léta vzpomínají.
Pevně věřím, že stejně budou vzpomínat žáci i na naši školu. Velice rád bych jí to přál.
Karel Halla

PROMĚNY PŘIMDSKÉHO ZPRAVODAJE
Zpravodaj v písemné podobě informuje občany o aktuálních událostech v obci
a v okolí. Na Přimdě byl první zpravodaj vydán v roce 1986. Jeho vydávání zabezpečovala tehdejší Osvětová beseda Přimda pod názvem „Od nás“. Vydáván byl nepravidelně.
Svépomocí jej tiskli členové redakční rady na lihovém cyklostylu nákladem 300 kusů.
Text byl tištěn pouze na jedné straně papírového archu velikosti A4. Složení redakční
rady bylo: Libuše Dvorská, Petra Zoubková, Dagmar Trojáková a Jana Weinerová.

Dne 14. března 2003 vychází první číslo Přimdského zpravodaje. Úvodní stránka
byla vždy na barevném papíru, tisknul se stále ve formátu A4, ale tisk byl již oboustranný. Vycházel 2x ročně v nepravidelných termínech. V některých rocích bylo vydáno
ještě vánoční číslo. Na poslední stránce byla obvykle slosovatelná křížovka.
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Tehdejší redakční rada pracovala ve složení Ing. Jaroslava Melgerová, Mgr. Karel
Halla a Martina Klinková, která byla zároveň autorkou křížovek.
Zpravodaj byl vydáván nákladem 380 - 440 kusů.
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Současnou podobu ve formátu A5 má zpravodaj od roku 2007. Vydává jej město
Přimda, vychází 2 x ročně (jaro - podzim). Od podzimního čísla téhož roku má vždy
pravidelný úvodník starosta města. Tiskem byla pověřena tiskárna Marienprint v Plané. Zprávy dodávají představitelé jednotlivých organizací, vedoucí zájmových útvarů
a občané. Na titulních stránkách jsme nejčastěji viděli snímky Karla Melgera, později
potom Marie Šperkové, Lucie Šperkové a Miluše Kollerové, která je zároveň garantem
našeho časopisu.
Postupem let se počet výtisků ustálil na počtu 550 ks. Zpravodaj je rozvážen pracovníky obce do jednotlivých rodin na Přimdě i spádových obcí.
Závěrem si dovoluji poděkovat všem dopisovatelům a do dalších let popřát mnoho
podnětů na zajímavé příspěvky. Přimdskému zpravodaji potom stálý zájem čtenářů.
Karel Halla

Zámeček u Kundratic - Petr Sokol, Filip Kasl - NPÚ Plzeň
Jihovýchodně od Kundratic je v lukách v neobvyklé poloze dochováno výrazné
a mohutné zemní opevnění nejasného původu a funkce. K objasnění této sporné lokality Národní památkový ústav, plzeňské pracoviště provedl v letech 2016-2019 výzkum
na místě samém.
Popis lokality
Opevnění představuje téměř pravidelný čtvercový útvar o vnějších rozměrech 82 m
na 83 m, ze všech stran obehnaný téměř 2 m vysokým valem. Někde před tímto valem
je 2 m široký příkop o hloubce do půl metru. Vstup do objektu se nacházel na východní
straně a je dodnes patrný. Opevnění se dnes nachází v lesnatém ostrůvku obklopeném
pastvinami. Při východní straně je menší rybník, který je spojen příkopem naznačujícím
propojením rybníku s příkopem opevnění.
Historie lokality
K samotnému opevnění nejsou dosud známy údaje z písemných pramenů. Městečko
Stráž je prvně zmiňováno v roce 1331 a bylo střediskem svobodných sedláků tzv. přimdských Chodů, jejichž stěžejní činností byla ostraha hranice. Celá příhraniční oblast
byla spravována purkrabím ze zeměpanského hradu Přimda. V průběhu staletí byla lokalita nazývána Neuhaus, mnohem častěji však Schlösl, Hrádek, Zámeček.
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Dosavadní interpretace
Opevnění podle Sedláčka tvoří hliněné valy, ve kterých nebyl nalezen žádný kámen.
Na vnitřní ploše jsou stopy ohně. Rybník mohl vzniknout v souvislosti s odtěžením
zeminy na valy, vzájemné propojení umožňovalo napouštět příkop vodou. Funkce
opevnění se různí podle jednotlivých badatelů J. Köeferl dal lokalitu do souvislosti
s německou kolonizací, Sedláček jej dal do souvislosti s Janem ze Švamberka. Hajšman
si povšiml i možné vazby na cestu s tím, že opevnění mohlo představovat opěrný bod
spojený s ostrahou hranic. K. Kuča opevnění dává do možné souvislosti s ostrahou hranic prostřednictvím strážských Chodů.
Zemská stezka
Přimda i Stráž byla sídla původně zeměpanská a měla stěžejní funkci na trase zemské
stezky, která je fyzicky dochovaná ještě v polovině 20. století. Cesta vedla v těsné blízkosti opevnění Zámeček podél jeho severní strany na Přimdu a bylo to tzv. přimdská
větev Norimberské stezky a panovník spoléhal na to, že je plně zajištěna opevněním.
Úvozy severně pod Přimdou zřejmě dokládají obcházení návrší s hradem s cílem vyhnout se placení cla, a tedy již existující celnici v přimdském podhradí ve 13. století.
V některých úsecích Norimberská stezka zanikla až v 2. polovině 20. století.
Archeologický výzkum
Na povrchový průzkum lokality navázala fotografická dokumentace z dálkově ovládaného leteckého prostředku. Geofyzikální průzkum proběhl na pěti plochách. Na tento navázal průzkum detektorem kovů a prozkoumána vnitřní plocha opevnění. koruna
vnitřního valu, prostor vstupu. V průběhu dalšího průzkumu byly získány železné předměty vně i uvnitř opevnění.
Keramika
Z povrchového průzkumu vnitřní plochy bylo sebráno několik desítek zlomků kuchyňské a stolní keramiky menších rozměrů. Nádoby menších rozměrů byly zhotoveny obtáčením bez povrchové úpravy.
Kov
Většina kovových předmětů byly nalezena při detektorovém průzkumu, bylo jich několik desítek. Zlomky podkov, objímky nástrojů na násadě, ostruhy a přezky a hřeby
podkováky.
Datování
Radiokarbonové a dendrochronologické datování je ve vzájemné shodě s datováním
kovových předmětů a minimálně zčásti i keramiky. Všechno lze zařadit do druhé polo24

viny 12.století až 13. století. Opakované využití objektu, nebo pozdější úpravy nebyly
výzkumem prokázány.
Voda
Mírné zavodnění východního úseku příkopu, které je dosud pozorovatelné, nelze jednoznačně dávat do souvislosti s povrchovým propojením rybníkem. Propojení s rybníkem mohlo sloužit k odvádění vody z příkopu do rybníka a jako obranný prvek v trase
přístupu.
Chodská stopa
Název Chodové je historicky doložen pro privilegované obyvatele některých vsí na česko-bavorském pomezí střežící zemskou hranici. Podle starší literatury měly povinnosti
Chodů vojenský charakter a byly vázány na zemské stezky. Chodové byli ztotožněni se
strážemi zemských stezek u hranic. Mezi jejich povinnosti patří dohlížení na neporušenost zemských hranic, provázení obchodníků k nejbližší celnici z důvodů bezpečnosti
i zaplacení cla. Strážní služba Chodů byla zohledněna v privilegiích od panovníků. Počátky strážní služby Chodů lze klást nejspíše do 12. století a plnili-li Chodové ostrahu
hranic a zemské stezky, pak Zámeček u Kundratic představuje konkrétní lokalitu, kterou lze s jejich působením spojit. Nejspíše právě Chodové by tvořili posádku této stanice s působností vztahující se pravděpodobně na úsek zemské cesty směrem k Přimdě
a dále k zemské hranici. Trasa této cesty Norimberské vedla v těsné blízkosti Zámečku,
který byl ve vynikajícím strategickém umístění a byl ve vizuálním kontaktu celé cesty
směrem k Přimdě.
Ze všech těchto důvodů výše uvedených lze považovat Zámeček u Kundratic při zemské cestě Norimberské za strážnici a celnici zbudovanou v zájmu zeměpána jako jeden
z opěrných bodů ve strategickém úseku zemské stezky spojený se specifickou skupinou
obyvatel tohoto příhraničí Chodů.
Článek je výstupem výzkumného cíle Archeologie, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace NPÚ.
Kronikář Přimdy Josef Rídl
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INZERCE:

NOVĚ OTEVŘENÁ PĚSTITELSKÁ PÁLENICE
Od 1. října 2021 přijímáme objednávky na pálení kvasu v nově otevřené pěstitelské pálenici. Tato služba je určena pro vlastníky zahrad a sadů, jež disponují
vlastní surovinou k výrobě ovocných pálenek.
Dále nabízíme možnost moštování přebytků ovoce, možnost i pasterizace
do bag-in-box 5 l a bag-in-box 3 l.
Na naší provozovně můžete zakoupit:
- veškerý sortiment na přípravu ovocného kvasu
- sezónní výrobky z naší produkce
(mošty, džemy, povidla, med, medovinu,
dárkové balíčky)
Dodatečné informace včetně cen na telefonním čísle 608 379 955, 776 725 044,
případně na p.sovic@email.cz

Petr Sovič, Rozvadov-osada Milíře 8, 348 07 Rozvadov
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Mobilní aplikace V OBRAZE

Představujeme naši novou službu pro občany a návštevníky naší obce.
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité
informace z obce ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena mobilní aplikace - V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené
zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Jaké informace v aplikaci najdete?
• pozvánky na kulturní a sportovní akce
• fotogalerie
• aktuality
• záznamy z úřední desky
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
• mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Jak si aplikaci stáhnout z Google Play nebo z App Store?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Obchod Play nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na Instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku Otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte vaši obec. Lze sledovat i více obcí a měst.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
Více informací, například jak nastavit sledování naší obce v aplikaci najdete na
www.aplikacevobraze.cz.
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Staré znaky města Přimdy

Znak z roku 1864

Znak z roku 1893
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