1/2016

JARNÍ
VYDÁNÍ

Masopustní průvod obcí - 6. 2. 2016

Vážení spoluobčané,
letos poprvé se k Vám dostává Přimdský zpravodaj. Zpravodaj, z něhož se dozvíte,
co se událo v uplynulém období, ale hlavně co nás v příštím období čeká.
Rok 2016 by měl být rokem, kdy budou uskutečněny dvě větší a také finančně nákladnější investiční akce, výstavba nového vodovodu v obci Kundratice a částečná výstavba
nového vodovodu v obci Malé Dvorce. Tyto dvě akce se projektově připravovaly již několik let.
Vzhledem k výše uvedeným investičním akcím nám v letošním roce nezbude již mnoho prostředků na další akce. Takže se budeme věnovat zejména projektové přípravě rekonstrukce a využití bývalého objektu kasina, údržbě majetku, zeleně a úklidu veřejných
prostranství.
Nadcházející jarní období je pravidelně obdobím úklidu. Letošní zima byla pro nás velmi
příznivá, takže i úklid nebude tak náročný. Byla bych ráda, kdybyste nám byli nápomocni
a zejména bych Vás chtěla požádat, abyste nebyli lhostejní k chování některých našich
spoluobčanů, kteří neustále naši snahu o udržení pořádku kazí tím, že odhazují odpad
na louky a do lesů. To je snad naprosto zbytečné a nepochopitelné. V tomto období spoustu
nepořádku zapříčiňují nevyvezené popelnice, kolem nichž se hromadí nepořádek a to jen
proto, že někteří z nás nemají dosud uhrazeny poplatky za vývoz a svozové nádoby označené nálepkou na vývoz pro letošní rok.
Apeluji tímto na všechny, kteří dosud poplatek neuhradili, aby tak co nejdříve učinili.
Je to vizitka nás všech, kteří zde žijeme a pracujeme. Pořádek není záležitostí pouze městského úřadu, ale i nás obyvatel.
Dovolte mi, abych Vám popřála zdraví a hodně elánu v nadcházejícím jarním období.
Ať se Vám i nám v letošním roce daří.
							
Marie Šperková
starostka
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PLÁNOVANÉ AKCE V ROCE 2016
- rekonstrukce vodovodu v obci Kundratice a Malé Dvorce, výběrové řízení na tyto
dvě akce se konalo dne 07. 03. 2016, doručeno bylo celkem 11 nabídek, kritériem byla
nejnižší podaná cena, nejnižší cenu nabídly na obě akce Vodovody a kanalizace
Karlovy Vary a. s., jen pro zajímavost:
- rekonstrukce vodovodu v obci Kundratice:
celkové plánované náklady dle projektové dokumentace: 2.708.210,00 Kč bez DPH
nejnižší cena - Vodovody a kanalizace Karlovy Vary:
1.779.838,00 Kč bez DPH
soutěžená částka je oproti projektu nižší o:		
928.372,00 Kč bez DPH
- částečná rekonstrukce vodovodu Malé Dvorce:
celkové plánované náklady dle projektové dokumentace: 1.877.033,00 Kč bez DPH
nejnižší cena - Vodovody a kanalizace Karlovy Vary:
1.118.873,00 Kč bez DPH
soutěžená částka je oproti projektu nižší o: 		
758.160,00 Kč bez DPH
- součástí rekonstrukcí vodovodů v obci Kundratice a Malé Dvorce je vybudování
přípojek a vodoměrných šachet. Zastupitelstvo na svém zasedání, které se konalo
16. 03. 2016 schválilo podíl občanů ve výši 5.000,00 Kč na vybudování jedné přípojky
(bez ohledu na délku přípojky)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- byla podána žádost o dotaci na Plzeňský kraj - název dotačního titulu: Zachování
a obnova památek na částečné dokončení obnovy kaple sv. Vendelína v obci
Třískolupy (na úpravu a osazení nástropní malby Ježíše Krista (pastýře) a její restaurování (5 m2) a dále restaurování malířské výzdoby kruchty (12 m2)
- byla podána žádost o dotaci na Plzeňský kraj – název dotačního titulu: PSOV PK
2016 - Projekty obcí na výměnu oken a dveří v budově čp. 110 v Přimdě (budova vedle
městského úřadu)
- bude provedena oprava výtluků a děr na místních komunikacích po zimním období
tzv. tryskovou metodou
- během roku budou celkově opraveny kanálové vpustě v obci Malé Dvorce a Újezd
pod Přimdou
- počátkem roku 2016 proběhla rekonstrukce elektrických rozvodů v kabinách u bývalého kluziště
- během 1. pololetí 2016 je plánován nákup rotorového mulčovače
- dříve narození občané si mohou poznamenat datum říjnového setkání, které se uskuteční (pokud se nic nezmění) ve čtvrtek 13. 10. 2016, k tanci a poslechu by měla hrát
hudební skupina „Veselá trojka“
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Ještě mi dovolte, abych se v krátkosti vrátila ke zpracovanému „PROJEKTU PÉČE
O STROMY“, jehož zpracování provedla odborná firma SAFE TREES, s. r. o.,
Na Štěpnici 945, 665 01 Rosice. Pasport je uložen v tištěné formě na Městském úřadu
Přimda a kdokoliv z občanů může do zpracovaného pasportu nahlédnout (do dnešního
dne se zajímali o nahlédnutí do pasportu pouze dva občané), dále je pasport přístupný veřejnosti na: www.stromypodkontrolou.cz. Podrobná informace ze zpracovaného
pasportu zeleně byla zveřejněna v jarním zpravodaji č. 1/2012.
Možná Vás bude zajímat statistika využití bankomatu v Přimdě:
výběry od zahájení provozu v srpnu 2015 (bankomat byl instalován 31. 08. 2015):
měsíc/rok:		
počet výběrů celkem:		
srpen 2015:			
7		
září 2015:			
406		
říjen 2015:			
377		
listopad 2015:			
417		
prosinec 2015:			
415		
leden 2016:			
457		
únor 2016:			
400		

z toho mezinárodní:
0
170
159
199
204
232
187

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala dobrovolným hasičům za organizování velmi zdařilých kulturních akcí v Přimdě (např.: 05. 12. 2015 „Čerti“, 31. 12. 2015 „Silvestr“, únor 2016 „Masopust“).
Občanskému sdružení „Přimda občanům“ bych chtěla poděkovat za finanční příspěvek
a pomoc při organizaci „Přednášky Jakuba Vágnera“.
							
Marie Šperková
starostka

ODPADY
Město Přimda pořídilo v roce 2015 z dotačních prostředků vozidlo a 3 ks kontejnerů
o objemu cca 4 m3 na svoz biologického odpadu. V tomto roce bychom chtěli z důvodu
snížení nákladů realizovat sběr a svoz bioodpadů vlastními prostředky.
Bude se jednat o testovací období. Po zbudování vlastní kompostárny bychom již měli
být připraveni na ostrý provoz. Rádi bychom uvítali konstruktivní podněty ohledně
umístění či svozů kontejnerů. V testovacím období budou kontejnery viditelně umístěny v jednotlivých obcích.
Od 01. 04. 2016 jsou umístěné oranžové kontejnery v obcích: Přimda, Velké Dvorce
a Třískolupy. Občany menších obcí Újezd, Mlýnec, Kundratice, Malé Dvorce, Rájov
a Málkov žádáme o strpení, kontejnery jsou objednané a v současné době jsou ve výrobě, předpokládané dodání je konec května 2016. V následujících letech by měly být
kontejnery v obcích přistaveny vždy od 01. 04. do 31. 10. Uvítáme, pokud nás budou
občané informovat o jejich naplnění.
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Apelujeme na obyvatele, aby do kontejnerů ukládali jen bioodpad, který lze zpracovat.
Do nádoby na bioodpad PATŘÍ:
listí, tráva, seno, sláma, plevel, zbytky rostlin (kořeny a listy zeleniny, uschlé květiny,
apod.), malé kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem), dřevěné piliny, zbytky ovoce a zeleniny (slupky z brambor, mrkve,
kousky jablek, nať apod.), spadané ovoce, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky
z vajec a ořechů, popel ze dřeva a dřevěného uhlí apod.
Do nádoby na bioodpad NEPATŘÍ:
větší větve (ty se v loňském roce v nádobách běžně vyskytovaly, zbytečně zabíraly místo pro uložení jiného bioodpadu a náklady na likvidaci byly 3x vyšší než-li za likvidaci
bio odpadu), zbytky jídel (tzv. gastroodpad), kůra z citrusových plodů, jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny, výkopová zemina a kameny, popel z uhlí a biologicky nerozložitelné odpady, např. květináče, provázky, plasty (polystyren, igelit), sklo, textil, dráty, kovy, stavební odpady apod.
Nevhodně uložené tříděné odpady prodražují následné zpracování.
Tyto zvýšené náklady neseme všichni společně!!!

„JÍZDA SAŠI KOLOWRATA“ SPOJENÁ S „PŘIMDSKÝM DNEM“
V sobotu 11. června 2016 si udělejte volný den a přijďte se pobavit od brzkého
rána až do sobotní noci na náměstí v Přimdě.
Tento den bude mít v Přimdě start a cíl tradiční „JÍZDA SAŠI KOLOWRATA“.
Program:
7:00 - 11:00 hod. výstava historických vozidel
11:00 - 12:00 hod. start
14:00 - 15:30 hod. dojezd

Během celého dne bude hrát na náměstí v Přimdě živá hudba, odpoledne program
a atrakce pro děti, od 20.00 hod. taneční zábava na náměstí, občerstvení zajištěno
(grilované klobásky a maso, točená zmrzlina atd.).
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JUBILEA 2016
V letošním roce oslaví naši občané tato jubilea:
60 let 		
10 občanů		
80 - 85 let
70 let		
7 občanů		
86 - 90 let
75 let 		
7 občanů		
nad 90 let

31 občanů
14 občanů
5 občanů

Statistika:
Počet obyvatel k 1. 1. 2016: 1230, s cizinci 1579.
V roce 2015:
se narodilo:
9 dětí - 6 chlapců a 3 děvčata
se přistěhovalo: 75 osob
se odstěhovalo: 62 osob
zemřelo:
11 osob
bylo uzavřeno: 6 manželství.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Sbor pro občanské záležitosti připravuje na měsíc květen vítání občánků!
S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, již není možné zvát na tento obřad děti automaticky, ale pouze na základě přihlášení jejich rodičů.
Pro děti, které se narodily od září 2015, bude k dispozici písemná přihláška na matrice nebo na internetových stránkách města www.mestoprimda.cz. Na základě přihlášky
Vám bude s předstihem na Vámi uvedený kontakt zaslána pozvánka s konkrétním datem a hodinou obřadu.
Přihlášky je možno doručit na MěÚ Přimda osobně, poštou, datovou schránkou nebo
emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adresu matrika@mestoprimda.cz.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA ÚČTU
Upozornění pro občany, kteří platí městu Přimda jednotlivé poplatky za odpady, psy,
ubytovací poplatky, nájmy z pozemků, nájmy za byty, nebytové prostory a jiné platby
na základě jednorázových nebo trvalých příkazů k úhradě.
Pokud máte zadané stále se opakující platby ještě na starý účet číslo 2323401/0100
vedený u KB Tachov, je třeba tyto trvalé příkazy neprodleně změnit na

nové č. účtu 2111520729/2700 u UniCredit Bank.

Starý účet vedený u Komerční banky bude s konečnou platností k 30. 6. 2016 zrušen.
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SAZBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ:
Poplatky za svoz komunálního odpadu

Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2016 se nezměnila.
Poplatek činí 500,- Kč na osobu za rok.
Poplatek je možno uhradit ve dvou stejných splátkách.
Splatnost poplatku za odpady:
1. splátka do 29. 2. 2016
2. splátka do 31. 7. 2016

Poplatky ze psů:

Poplatek ze psů na rok 2016 zůstal nezměněn.
Poplatek za psa v rodinném domě:
za 1. psa			
100,- Kč
za 2. a dalšího psa
150,- Kč
Poplatek za psa v bytovém domě:
za 1. psa 		
200,- Kč
za 2. a dalšího psa
300,- Kč
Splatnost poplatku ze psů: do 30. 4. 2016

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Ve středu 25. 5. 2016 proběhne ve všech spádových 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: 100,- Kč, očkovací průkaz s sebou.
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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 16. 4. 2016

Stanoviště			

Doba přistavení mobilní sběrny:

Přimda (za kotelnou)
Přimda (u zimního stadionu)
Újezd pod Přimdou (náves)
Mlýnec (náves)
Velké Dvorce (u prodejny)
Velké Dvorce (bytovky)
Kundratice (náves)
Malé Dvorce (náves)
Jadruž (Stráž)
Třískolupy (náves)
Rájov (náves)
Orlov
Málkov

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

Ve vymezených časech mohou občané předat do mobilní sběrny firmy EKODEPON
s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami, olověné akumulátory, monočlánky, pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Odpad s obsahem azbestu (ETERNIT) musí být ze zákona neprodyšně zabalen!
Maximální množství odebíraného eternitu je 50 kg na nemovitost!
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC + monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní
elektrospotřebiče, přenosné baterie - monočlánky, olověné akumulátory.
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad
(tj. například části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a sklepů apod.).

Veškeré odpady budou od občanů přebírány zdarma !!!
Prosíme občany aby uvedené odpady a zařízení předávali do mobilní sběrny pouze
v době přistavení, aby odpady byly ukládány přímo do odpovídajících prostředků.
Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.
PODZIMNÍ SVOZ V ROCE 2016 je naplánován na sobotu 15. 10. 2016.
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LESY MĚSTA PŘIMDY - zpráva za rok 2015
Lesy města Přimda hospodaří na 840,80 ha. Ochranné lesy činí 7,34 ha, lesy zvláštního určení pro zachování biologické různorodosti 3,08 ha.
V rámci recertifikace regionu, na základě podané a schválené žádosti o účast v regionální certifikaci lesů, jsme se stali držiteli nového osvědčení certifikace lesů a lesního
hospodářství, které je dobrovolným nástrojem vlastníků lesů podporujícím proces trvale udržitelného hospodaření, a které se postupně stává nástrojem tržním.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Plzeň, jako kontrolní orgán
příslušný podle ustanovení zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, provedla na lesním majetku města Přimda dne
19. 3. 2015 kontrolu. Kontrola byla zaměřena na dodržování povinností vyplývajících
z ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se funkcí lesa jako složky životního prostředí, v lesích na lesních pozemcích ve vlastnictví města Přimda.
Kontrole byly předloženy následující doklady:
- lesní hospodářský plán a porostní mapy,
- hospodářská evidence za období od počátku platnosti lesního hospodářského plánu
do data prováděné kontroly,
- evidence ochrany lesa proti škodlivým činitelům (kalamitním škůdcům),
- plán a evidence zalesňování, průvodní listy reprodukčního materiálu lesních dřevin
v rámci umělé obnovy lesa,
- bilance holin.
Vliv sucha na lesní porosty v roce 2015
Extrémní chod povětrnostních vlivů dramaticky oslabil vitalitu lesních porostů a predisponoval je k větší vnímavosti vůči škodlivým faktorům. Výrazně nepříznivá situace
je u výsadby mladých dřevin, které nemají dostatek zásob - jak vody v pletivech, tak
energetických, a také bylinné vegetace.
U ztrát na kulturách byly vyšší ztráty u smrku a borovic, u listnáčů sucho víc ovlivnilo ztráty u buku. Krátkodobé a tedy i roční výskyty sucha mohou vést k dočasnému
snížení výškového i tloušťkového přírůstu dřevin.
Výroba u Přimdských lesů za rok 2015
Těžební činnost - výchova porostu v předmýtních porostech
- těžba do 40 let skutečného věku		
15,75 ha = 1084 m3
- těžba nad 40 let skutečného věku		
15,09 ha = 1016 m3
- těžba kalamitní v předmýtních porostech
0,19 ha = 569 m3
- těžba kalamitní v mýtních porostech
1,03 ha = 2834 m3
- těžba obnovní				
1,24 ha = 442 m3
těžba celkem				
5945 m3
Dodávky dřeva byly provedeny na odběrném místě, dřevo bylo prodáno devíti odběratelům.
Tržby za prodané sortimenty činí 7 403 619,- Kč.
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Pěstební činnost: zalesňování - umělá obnova
			
- přirozená obnova
			
- celkem		
Ochrana kultur nátěrem		
37,31 ha
Výsek nežádoucích dřevin
4,66 ha
Zpřístupnění porostu		
4,00 ha
Prořezávky 			
8,40 ha
Snášení klestu			
2,01 ha

3,31 ha
0,50 ha
3,81 ha

Výrobu za rok 2015 provedli na smlouvy o dílo p. Kubena M., Ebenhöh R. a K.,
4-les, s. r. o. a Lesní společnost Přimda, s. r. o.
						
Za Přimdské lesy, s. r. o.
					
Pavel Kunc, lesní hospodář

INFOCENTRUM
Již druhou sezónu máme během zimní sezóny otevřeno i o víkendech. Návštěvnost
infocentra ovlivňuje provoz sjezdovky. Ze zkušenosti mohu konstatovat, že v době dobrých sněhových podmínek a provozu lyžařských vleků je počet návštěvníků vyšší než
o víkendech bez sněhu. Znovu nás tedy napadá myšlenka, abychom řešili umělé zasněžování. Letošní zima byla sice špatná na sníh, ale teplotně vyhovovala umělému sněhu.
Na technickém sněhu se jezdilo ještě koncem března jak v Mariánských Lázních, tak
i v německém Fahrenbergu, ačkoliv jsou to střediska níže položená než Přimda. A sníh
samozřejmě přivádí i turisty.
Na podzim byla v infocentru instalována WiFi, která umožňuje bezdrátové připojení
chytrých telefonů na internet. Mnoho návštěvníků to oceňuje a využívá.
Rovněž se množí telefonické a e-mailové dotazy turistů, kteří si před vlastní návštěvou našeho regionu ověřují některé údaje. Přesvědčuje nás to o tom, že naše infocentrum se již dostalo do povědomí mnoha občanů.
Na základě celostátní ankety jsme vytvořili seznam bezbariérových turistických cílů
v naší oblasti a tak dali možnost návštěvy i hendikepovaným spoluobčanům.
V době otevření jsme zabezpečovali předprodej vstupenek, ale tuto službu zatím moc
obyvatelé nevyužívali.
Jsme ochotni a připraveni podle potřeby rozšiřovat služby ke spokojenosti našich
občanů i turistů.
Karel Halla, pracovník infocentra
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘIMDĚ
První pololetí školního roku 2015/2016 je za námi, tak se pojďme podívat, co nového
se v mateřské škole událo:
školní rok jsme zahájili plně obsazenou MŠ, do první třídy nastoupila nová paní učitelka Venuše Kortanová, jinak se obsazení provozních ani pedagogických pracovnic
nezměnilo,
do MŠ již podruhé zavítalo divadlo Nána s pohádkou Na paloučku. Kouzelné loutky
a rekvizity děti očarovaly, navíc si je při této formě pohádky mohou po vystoupení
osahat, prohlédnout i vyzkoušet,
zaujala nás nabídka „mobilního“planetária, cesta do Prahy je daleká, proto jsme
zorganizovali akci, kdy přijelo planetárium za námi. Nakonec díky spolupráci se
ZŠ Přimda, mohli shlédnout neobvyklé představení jak děti z MŠ Přimda, tak jejich
přátelé z MŠ Rozvadov a Hošťka, tak i žáci ze základní školy,
uskutečnila se tradiční podzimní akce Zavírání lesa s lampiónovým průvodem, těší
nás vysoká účast rodičů s dětmi a také účast dětí, které k nám do MŠ už nebo ještě
nechodí a zajímají se o činnost MŠ,
úklid zahrady jsme spojili s oblíbenou brannou vycházkou a opékáním vuřtů
již podruhé proběhl v MŠ tzv. Větrníkový den, což je celostátní akce - vyjádření
podpory nemocným dětem s cystickou fibrózou,
18. listopadu 2015 uplynulo již 30 let od znovuotevření MŠ v Přimdě, kdy byla školka zrekonstruována a přistavena, všem, kteří se na rekonstrukci v akci „Z“ podíleli,
patří veliké díky. V současné době by akce takového rozsahu vůbec nebyla možná.
Při této slavnostní události se sešli bývalí i současní zaměstnanci, kronikář obce
a organizátor přestavby p. Rídl, prohlédli si budovu MŠ, zhlédli krátké vystoupení
dětí a zavzpomínali na léta strávená právě v této budově, jen nás mrzelo, že nedorazili žádní zástupci obce,
k adventní době neodmyslitelně patří návštěva čerta, anděla i Mikuláše, tradičně nás
navštívili žáci 9. třídy s třídní učitelkou, svých rolí se zhostili perfektně, ohleduplně
a profesionálně, patří jim za to veliké díky,
vánoční besídka proběhla v klasickém provedení, děti ukázaly rodičům, co všechno
se v MŠ od září naučily, jak tančí, cvičí, přednášejí i zpívají, někteří si vyrobili společně vánočního andílka, těší nás zájem rodičů i přátel školy,
z vánoční nadílky hraček, stavebnic a her byly pro děti největším trhákem tzv. motorické vozíky, paní učitelky se zase radovaly z didaktické, variabilní a multifunkční
pomůcky Stíny, která byla zakoupena ze sponzorského daru od přimdských hasičů a
p. Diarta, ještě jednou děkujeme,
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v lednu se všech 21 předškoláků začalo pečlivě připravovat na zápis do základní
školy, předcházela tomu návštěva v 1. třídě a pak nás v MŠ zase navštívili prvňáčci,
aby osobně předali pozvánku k zápisu do ZŠ, nejvíce nás stále trápí špatná výslovnost dětí, samostatnost a sociální nezralost dětí,
po masopustním průvodu obcí nás místní hasiči obdarovali částkou 3.000,-Kč, peníze, co vybraly šikovné masky v průvodu, použijeme na nákup nových koloběžek
a hraček na písek, děkujeme,
shodou náhod a velmi dobré spolupráce se ZŠ Přimda jsme se mohli zúčastnit
ukázky pokusů zábavné chemie a fyziky, které v tělocvičně předváděli pracovníci
Techmánie Plzeň, pokusy děti zaujaly, během produkce ani nedutaly,
v únoru nás svojí půvabnou Andělskou pohádkou potěšilo opět divadlo Nána, fotodokumentace je na našem webu,
Velikonoční posezení u beránka - setkání rodičů, dětí a přátel školy nebylo letos rozděleno podle tříd, vzhledem k nemocnosti dětí, všichni, kdo přišli, zasluhují velikou
pochvalu, protože byli velmi pracovití, zastavili se na všech připravených stanovištích a domů si odnášeli v papírovém, vlastnoručně vyrobeném košíčku, kraslice
zdobené vlnou, zajíčka s bambulí, ovečku z vlny a dokonce si upletli pod vedením
p. Kortana pomlázku z 8 proutků!
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do konce roku budou následovat další oblíbené, tradiční i nové akce, např.
projekt Čarodějnice, celodenní výlet
na didaktickou pohádku Princ Bajaja
do Kynžvartu, oslava MDD, atd., bližší informace a fotogalerii ze života MŠ
najdete na www.msprimda.estranky.cz
Závěrem bych chtěla ještě jednou velmi poděkovat všem sponzorům, rodičům a přátelům školy za jejich podporu a zaměstnancům za odvedenou
práci. Vážím si toho.
Alena Růžičková, ředitelka MŠ

Ve čtvrtek 26. května 2016 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. volné hry dětí, informace pro rodiče
3. vlastní zápis dětí na školní rok 2014/2015
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K zápisu vzít
rodný list dítěte.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Tento článek zahajuji bohužel velmi smutnou zprávou. Dne 29. března 2016 nás
navždy opustila naše drahá kolegyně, paní Mgr. Eliška Barnová. Patřila k lidem, na něž
se nezapomíná - nejen díky jejímu umění pedagogickému a krásnému vztahu k dětem,
ale též pro její dobrosrdečnou, vlídnou a veselou povahu. Odešla tam, odkud již není
návratu, ale v našich srdcích zůstane navždy. Čest její památce!
Naše základní škola realizuje ve školním roce 2015 - 16 několik mezinárodních
projektů. U projektů uskutečněných v rámci aktivity eTwinning spolupracují naši žáci
se zahraničními partnery na dálku, prostřednictvím počítačů a internetu. Jedním z cílů
této spolupráce je rozvíjení komunikačních dovedností v cizích jazycích, jimiž jsou
v našem případě angličtina a němčina. Žáci druhého stupně se zapojili do projektů
Christmas Postcards (6. - 7. třída), Reisen macht uns Spaß (8. třída), Etwinning is sharing a Kulturerbe meiner Gegend ist Kulturerbe des ganzen Kontinets (9. třída) a Geography through postcards (žáci 7. - 9. ročníku navštěvující konverzaci v angličtině).
Jsme velice rádi, že se letos poprvé podařilo rozšířit eTwinning i mezi mladší žáky. Děti
navštěvující školní družinu vytvořily cirkus Kostkáč a společně s kamarády z dalších
českých a slovenských škol a školek se zapojily do projektu Račte vstoupit.
Obrovským úspěchem naší školy bylo schválení žádosti v projektu Erasmus+ Klíčová akce 2, Strategická partnerství škol. Celková hodnota projektu, jehož název
zní Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success
(zkráceně: Kultura a historie bez hranic), je 152.890,- eur (z čehož na naši školu připadá
35.380,- eur). Během
26 měsíců trvání projektu budou moci naši žáci spolupracovat s kamarády z Polska,
Slovenska, Itálie a Turecka na jednotlivých projektových výstupech, čeká je řada exkursí zaměřených na kulturu a historii především našeho regionu. Díky mezinárodní účasti
si žáci budou moci rovněž zdokonalovat své jazykové dovednosti v angličtině a němčině, které jsou hlavními komunikačními jazyky projektu. Ti nejlepší se mohou zúčastnit
mezinárodních setkání žáků, která se uskuteční v jednotlivých partnerských školách.
V rámci projektu Culture and History without Borders: Success in Diversity, Diversity in Success se žáci druhého stupně školy zúčastnili dvou exkursí do Muzea Českého
lesa v Tachově, navštívili i oživené prohlídky v tomto muzeu, využili nabídky Západočeského muzea v Plzni a vyzkoušeli si tamní historické dílny. První byla nazvána
Pravěk, pravěk, pravěk, druhá Zažij středověk na vlastní kůži. Kromě exkursí jsme
ve škole uskutečnili již také několik kulturně-historických dílen. Historické byly doposud zaměřeny na pravěk a raný středověk na našem území, kulturní byly spojeny
s tradičními svátky, jako jsou Dušičky, Vánoce či Velikonoce.
V roce 2015 se nám podařilo úspěšně čerpat dotace z evropských i jiných fondů.
Česko-slovenský projekt Přátelství bez hranic – Priateľstvo bez hraníc navázal na spolupráci ZŠ Přimda se ZŠ s MŠ Zubrohlava, jež vznikla v rámci česko-slovenského
projektu Záložka do knihy. Záložky jsme poprvé tvořili v roce 2014, a protože se nám
tento nápad velmi líbil, v roce 2015 jsme si s kamarády ze Zubrohlavy vyměnili záložky
další. Navázali jsme opravdu pevné přátelství a koncem listopadu 2015 mělo 20 žáků
druhého stupně možnost navštívit naši partnerskou školu v Zubrohlavě a zažít zde neza13

pomenutelný týden. Slovenští kamarádi nám návštěvu oplatí v dubnu či květnu 2016, už
se na jejich příjezd velmi těšíme. Projekt Přátelství bez hranic - Priateľstvo bez hraníc
finančně podpořil Plzeňský kraj částkou 20.000,- Kč.

Před ZŠ v Zubrohlavě
Projekt Technika hravě byl částkou 22.791,- Kč rovněž podpořen Plzeňským krajem (z dotačního programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních
školách v Plzeňském kraji v roce 2015). Díky tomu jsme zakoupili stavebnice Merkur
a Cheva na výuku pracovních činností na 1. stupni školy.
Díky projektu Na zelenou aneb v Přimdě bezpečně do školy, který částkou 62.000,Kč finančně podpořila Nadace Partnerství ve svém programu Na zelenou, jehož generálním partnerem je finanční skupina AXA, byla vypracována studie zaměřená
na zklidnění dopravní situace na Přimdě, byl pořízen přístřešek na kola a koloběžky
a je prohlubována dopravní výchova dětí (formou soutěží, projektových dnů a dalších
aktivit).
V rámci projektu „Čtení a cizí jazyky zajímavě“ (uskutečněného díky 56. výzvě OP
VK) získala škola 556.011,- Kč, za něž byly nakoupeny knihy do žákovské knihovny
a vytvořeny čtenářské dílny pro 8 ročníků školy, deset žáků navštívilo v září jazykově-poznávací kurs ve Velké Británii a tři vyučující se zúčastnili jazykového kursu
na Maltě.
Díky projektu Moderně ve výuce realizovaného v rámci 57. výzvy OP VK jsme
obdrželi dotaci ve výši 473.044,- Kč. Z těchto peněz jsme vybavili školní dílnu novými
pracovními stoly, novými a modernějšími nástroji a nářadím, což vede k většímu zájmu
žáků o práci ve školní dílně. Žáci 4. - 9. třídy dostali možnost zapojit se do celkem 5
blended learningových jazykových kursů (pozn. blended learning - výuka prostřednictvím internetového kursu v kombinaci se setkáváním s lektorem) - 4 v angličtině, jeden
v jazyce německém. Tři učitelky využily obdobnou nabídku a vzdělávají se dále v angličtině. Žáci i vyučující mohou až do konce školního roku využívat výukové prostředí
blended learningových kursů a zdokonalovat v angličtině a němčině nejen ve škole, ale
i ve volném čase. Velkou výhodou je, že kursy respektují aktuální řečové dovednosti
jednotlivých studujících a umožňují jejich individuální rozvoj.
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V únoru tohoto roku jsme podali čtyři nové projektové žádosti - dvě do programu
Erasmus+ (jedna je určena na další vzdělávání pedagogů, druhá má za cíl rozvíjet kapacity v oblasti mládeže) a dvě Plzeňskému kraji (do programů Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolufinancování mezinárodních studijních programů v roce
2016 a Podpora tělovýchovy a sportu v roce 2016). Budeme-li úspěšní, budou moci naši
pedagogové vycestovat na zahraniční jazykově-metodické kursy, žáci by měli možnost
zúčastnit se mezinárodního letního tábora a případné finance z Podpory tělovýchovy
a sportu bychom využili na organizaci sportovních soutěží.
Během školního roku připravujeme pro žáky řadu sportovních, uměleckých a vědomostních soutěží. V prosinci se v přimdském bazénu konal první z trojice plaveckých
závodů nazvaných Přimdský delfín - závod jednotlivců, jehož se zúčastnilo 67 dětí
z Přimdy, Boru a Bělé nad Radbuzou. V kategorii 1. - 3. třída obsadil 1. místo Jan
Nešpor, 3. místo Jakub Sloup, v kategorii 4. až 5. třída kralovali svými výkony Jan
a Tomáš Barthovi (1. a 2. místo), mezi stejně starými děvčaty pak Zuzana Jirková
a Vanda Šmehylová (rovněž 1. a 2. místo). V kategorii 6. a 7. tříd obsadili 2. místo Filip
Klimpel a Tereza Törková, 3. místo Josef Cudrák a Ivana Nová. V nejstarší kategorii
chlapců z 8. a 9. třídy obsadili 1., 2. a 3. místo Matěj Koller, Roman Hobl a Jonáš Junek,
mezi dívkami si nejlépe vedla Adéla Horáčková, která skončila na 2. místě.
Abychom přivedli do bazénu co nejvíce zájemců o vodní živel, pořádáme vždy před
Vánocemi a Velikonocemi vodní hrátky pro malé i velké, plavce i neplavce. Ty vánoční
se nazývají O přimdského kapra a velikonoční O přimdského zajíce. Zájem o veselé
dovádění ve vlnách bazénu je zejména mezi žáky 1. stupně velký.
22. března se konal druhý ze závodů Přimdského delfína - závod štafet, jehož se
zúčastnilo 72 plavců z Přimdy, Boru a Bělé nad Radbuzou. Každou štafetu tvořili dva
chlapci a dvě dívky. V kategorii 1. - 3. třída skončila štafeta Přimda „B“ ve složení
Tereza Šteffelová, Emílie Langmajerová, Jaroslav Tomášek a Jakub Sloup na 3. místě.
V kategorii 4. - 5. tříd vybojovala Přimda „C“ (Vanda Šmehylová, Adéla Vokrojová,
Jan a Tomáš Barthovi) 1. místo a Přimda B (Julie Burešová, Zuzana Jirková, Tomáš
Valíček a Daniel Mrázik) 3. místo. V kategorii 6. - 7. tříd jsme obsadili obě dvě první
příčky - první byla Přimda „A“ (Tereza Törková, Ivana Nová, Dominik Bernáth a Josef
Cudrák), druhá Přimda „B“ (Tereza Törková, Barbora Bečková, Karel Halla a Jakub
Junek). V kategorii 8. - 9. tříd se umístila naše štafeta Přimda „A“ (Adéla Horáčková,
Natálie Kováčiková, Pavel Dvorský, Matěj Koller) na třetí příčce.
Tradičně velkých úspěchů dosahují naši žáci ve výtvarných soutěžích. Poděkování
za tyto úspěchy patří nejen jim, ale též paní učitelce Janě Schröpferové, která s nimi
tvoří při výtvarném kroužku opravdu nádherná díla.
Na závěr patří poděkování všem zaměstnancům školy za jejich obětavou práci, která
jde mnohdy za hranice jejich pracovních povinností. Do zbývajících tří měsíců výuky jim přeji hodně optimismu, pracovního elánu a pevné nervy. Poděkování patří také
sponzorům, kteří naši školu podporují.
Zapsala Mgr. Jana Anděl Valečková
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Obrázky žáků ZŠ, které byly zaslány do výtvarných soutěží Podmořský svět a Zahrádkáři.

Erasmus + - projekt Culture and History without Borders:
Success in Diversity, Diversity in Success
Erasmus+ - Setkání učitelů v Salernu

Úvodní setkání koordinátorů projektu, ředitelů škol a dalších zainteresovaných učitelů se uskutečnilo v posledním říjnovém týdnu r. 2015 v italském Salernu. Naši italští
partneři uchystali uvítání na radnici, jehož se zúčastnila i zástupkyně místní samosprávy, která všechny v Salernu srdečně přivítala. Žáci ICS San Tommaso d’Aquino přišli
do sálu radnice vybaveni vlastnoručně vyrobenými vlaječkami jednotlivých zapojených
států i Evropské unie, jedna z žákyň velmi dobrou angličtinou přivítala všechny účastníky mezinárodního setkání, v podání žáků zazněla i evropská hymna - Óda na radost.
Po slavnostním přivítání se účastníci setkání přesunuli do školy ICS San Tommaso
d‘ Aquino k důležitým jednáním. Bylo třeba naplánovat detailně aktivity projektu pro
školní rok 2015 - 16 a spoustu dalších důležitých věcí spojených s projektem a jeho
výstupy.
Po několikadenním jednání jsme se jen neradi loučili, bylo nám spolu opravdu velice
dobře. Lidé, kteří se až do setkání v Salernu osobně neznali, se chovali jako staří přátelé.
Neexistovaly žádné bariéry, i ty jazykové jsme snadno prolomili.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem partnerům za jejich vstřícný přístup k projektové práci, za jejich podíl na přátelské atmosféře, která během setkání vládla. Především
ale patří dík ICS San Tommaso d’Aquino a zejména paní učitelce Terese Greco, která
jej organizačně zajistila.
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Salerno - ředitelé, učitelé a koordinátoři jednotlivých škol

Erasmus+ - Setkání žáků v Itálii

Prvním mezinárodním setkáním žáků bylo setkání v italském Salernu ve dnech
14. - 18. prosince 2015. Z každé školy se jej zúčastnilo šest žáků a dva pedagogové.
V ICS San Tommaso d’Aquino se nám dostalo vřelého uvítání, zazněla též evropská
hymna – Óda na radost. Během pobytu v Salernu pracovali žáci ve smíšených národnostních skupinkách na klíčových výstupech projektu. Jedním z nich je vytvoření jakési společné pětidílné kroniky projektu. Každá partnerská země zodpovídá za jednu
část kroniky, a proto polští žáci připravili pro své kamarády z ostatních zemí základní
slovníček, který pak společně doplnili o překlady běžných frází do češtiny, slovenštiny,
italštiny a turečtiny; italská škola zase sbírala různé vánoční recepty z ostatních zemí,…
Rovněž aktivity, do nichž se žáci zapojili v ICS San Tommaso d’Aquino, směřovaly
k naplnění klíčových aktivit projektu. Ve čtyřech mezinárodních skupinkách tak žáci
připravovali vánoční cukroví, zpívali nejen vánoční koledy a písně, učili se tančit a vyráběli vánoční dekorace, které pak vystavili v prostorách školy. Žáci všech pěti spřátelených škol také společně ozdobili vlastnoručně vyrobenými ozdobami „mezinárodní“
vánoční stromeček.
Kromě aktivit ve škole měli účastníci setkání také možnost seznámit se blíže s historií a kulturou Salerna a jeho okolí. Návštěva Pompejí a chrámů v Paestu byla pro mnohé
velkým zážitkem, který navíc podtrhovalo krásné slunečné počasí. Rovněž návštěva
keramické dílny a musea keramiky ve Vietri žáky zaujala. Při procházkách večerním
Salernem jsme měli možnost obdivovat Presepi (italské betlémy) a úžasné osvětlení
v ulicích města a v parku poblíž radnice. Ve volných chvílích odpoledne nás nádherné
slunečné počasí, obloha bez mráčku a teploty kolem 16 °C zlákaly k návštěvě pláže, kde
děti neváhaly vyhrnout nohavice, brouzdat se v moři a stavět hrady z písku.
Chtěli bychom tímto poděkovat paní učitelce Terese Greco z ICS San Tommaso
d’Aquino, která měla celou organizaci setkání na starosti a zvládla ji opravdu skvěle.
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Salerno - výprava žáků ZŠ na fóru v Pompejích - v pozadí Vesuv

Erasmus+ - Setkání žáků na Slovensku

Druhé projektové setkání, tentokráte ve znamení Velikonoc, se uskutečnilo 14. - 18.
března 2016 v Zubrohlavě. Z každé školy se jej zúčastnilo šest žáků a dva vyučující.
Setkání bylo slavnostně zahájeno v budově ZŠ s MŠ Zubrohlava. Chlapci a děvčata
v tradičních krojích vítali své zahraniční partnery nejen chlebem a solí, ale též zpěvem
národních písní. Po velkolepém uvítání se žáci pěti škol rozdělili do šesti skupin a vrhli
se na plnění prvního úkolu - vytvoření loga našeho projektu. Odpolední volný čas jsme
věnovali prohlídce Dolného Kubína a návštěvě tamního bazénu.
V úterý ráno nás na radnici v Zubrohlavě uvítal starosta obce. Po krátkém posezení
a povídání jsme se z obecního úřadu přesunuli do místní pekárny. Zde pokračovaly projektové aktivity, nyní již spjaté pouze s Velikonocemi. Děti si nejprve prohlédli provoz
pekárny, poté si samy vyzkoušely, jak se peče tradiční pečivo a vše korunovala ochutnávka výtečných produktů.
Odpoledne jsme se vydali autobusem do skanzenu v Zuberci. Leželo zde asi 30
cm sněhu, prohlídka jednotlivých stavení ve skanzenu byla proto prokládána mocnými
sněhovými bitvami. Ve skanzenu jsme měli možnost seznámit se blíže s někdejším způsobem života na Oravě. Po prohlídce vesničky jsme se sešli v jednom ze stavení, kde
nás čekalo třičtvrtěhodinové pásmo lidových písní a tanců v podání ředitele skanzenu
a jeho rodiny.
Ve středu dopoledne jsme se vydali na Oravský hrad. Sympatická paní průvodkyně
nás zahrnula spoustou zajímavých informací o hradu a jeho historii. Oběd jsme měli
zajištěný v restauraci Koliba, kde nám naservírovali typické slovenské pokrmy - guláš,
halušky, brynzové pirohy aj.
Z restaurace jsme se přesunuli do malé modrotiskové dílny v Párnici. Její majitel
nás nejprve seznámil s tradicí modrotisku a postupem jeho výroby a pak už byla řada
na nás. Všichni jsme si mohli vyzkoušet, jak vzniká drobný vzor na plátně, které pak
po několikerém máčení v indigu získává typickou tmavě modrou barvu.
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Ve skanzenu v Zuberci s jeho milými „obyvateli“

Čtvrteční dopoledne jsme strávili opět ve škole. Rozděleni do šesti pětičlenných mezinárodních skupinek jsme se učili vyrábět nejrůznější předměty spjaté s Velikonocemi.
Zdobili jsme vajíčka i slaďoučké perníčky, pletli pomlázky, vytvářeli dekorace z papíru
aj. Po obědě jsme využili nádherného slunečného počasí a vydali se na nedaleký kopec
- Rio de Klin. Socha Ježíše na tomto poutním místě opravdu připomíná sochu z Ria de
Janeira, a protože se vypíná nad obcí Klin, nazývají ji místní Rio de Klin.
Rovněž páteční dopoledne bylo věnováno velikonočním dílnám. Před obědem nás
naši slovenští kamarádi seznámili s tradičním slovenským velikonočním zvykem, jímž
je oblievačka. Za zpěvu lidových písní z Oravy se děvčata ze všech pěti zemí shromáždila na trávníku před školou do kroužku, chlapci stáli s pomlázkami a nádobami s vodou
za nimi. Na daný pokyn vychrstli na dívky vodu a začali je prohánět s pomlázkami. Pro
chlapce a dívky ze slovanských zemí - Slovenska, Polska a Čech - známý velikonoční
zvyk, pro žáky z Itálie a Turecka obrovské překvapení. Za „pomlázku“ byli chlapci
podarováni ozdobenými perníčky.
Setkání na Slovensku bylo zakončeno slavnostní společnou večeří, na níž se shromáždili všichni žáci a učitelé účastnící se setkání. Celé setkání zde bylo také zhodnoceno, dopadlo na výbornou.
Obrovské poděkování patří organizátorkám setkání - paním učitelkám Valérii Bugeľové a Andree Ďurčákové, všem jejich kolegyním i zástupcům z řad rodičů a také
všem žákům, kteří pro nás nachystali jednotlivé projektové aktivity a díky nimž jsme
prožili nezapomenutelný týden.
Zapsala Mgr. Jana Anděl Valečková
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PŘÁTELSTVÍ BEZ HRANIC - PRIATEĽSTVO BEZ HRANÍC
Naše škola našla díky účasti v projektu Záložka do knihy partnerskou školu
ve slovenské Zubrohlavě. Slovo dalo slovo a společně se slovenskými partnery jsme se
dohodli, že bychom se rádi vzájemně navštěvovali a vyměňovali si zkušenosti. První
naše návštěva na Slovensku se uskutečnila 23. - 27. listopadu 2015. O své postřehy
ze zájezdu se podělila žákyně 8. třídy Martina Komárková (zkráceno):
V pondělí jsme vyrazili již velmi brzy ráno (před čtvrtou hodinou) z Přimdy
na Slovensko. Cesta byla dlouhá, ale to nám nevadilo, ve vlaku jsme se skvěle bavili.
V půl páté odpoledne jsme dorazili na Ranč u Edyho, kde jsme byli po celou dobu pobytu ubytováni.
V úterý jsme navštívili partnerskou školu v Zubrohlavě, našli si nové kamarády. Vyráběli jsme různé výrobky a v tělocvičně hráli floorball. Po obědě jsme se sešli
v učebně, kde jsme hráli hru Čech versus Slovák. Byla to paráda. Rozloučili jsme se
a vydali se navštívit město Námestovo.
Ve středu jsme se vydali na Oravský hrad, doprovázela nás 6. třída ze Zubrohlavy.
Přijeli jsme na místo a ujala se nás velmi milá paní, která nás doprovázela po celou
dobu na hradě. Vyprávěla nám různé historie o obraně hradu. Když prohlídka skončila,
vyrazili jsme ještě na zajímavé místo, zvané Rio de Klin. Šli jsme kousek pěšky (asi
jako od naší školy na přimdský hrad) a už z dálky jsme viděli sochu z Ria. S nadšením
jsme se vyšplhali nahoru. Prohlédli jsme si celé místo a šli zpět dolů k autobusu, který
nás odvezl zpět na ranč.
Ve čtvrtek nás čekal výlet do aquaparku v Dolnom Kubíne. Tentokrát nás doprovázela
8. a 9. třída. V bazénu byly dva tobogány v úplné tmě, jedna skluzavka, dvě vířivky
a velký vír uprostřed bazénu. Měli jsme se moc fajn a nikdo by neřekl, že tři hodiny
utekly jako voda a my se museli vrátit zpět na ranč.
V pátek ráno jsme se po snídani vydali na dlouhou zpáteční cestu domů.
Myslím si, že se výlet na Slovensko velmi povedl. Všechno bylo prima a užívali jsme
si týden odpočinku. Vzpomínáme na kamarády z naší partnerské školy a těšíme se, až
nás navštíví oni.

Žáci ZŠ před Rančem u Edyho
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KROUŽEK KERAMIKY
Již více než 10 let pracuje při ZŠ v Přimdě kroužek keramiky. Zapojují se nejen děti,
ale také malá skupinka dospělých. Pracujeme v dílně v základní škole, děti vždy v úterý
odpoledne, dospělí pak ve čtvrtek. Vyrobit si může každý to, co se mu líbí, také to, čím
by chtěl obdarovat své blízké.
Ráda bych poděkovala všem, kteří s radostí tvoří a práce je těší. Jen je škoda, že zatím
nemáme odvážného tvůrce pro hrnčířský kruh, ten je stále nevyužíván, neboť si na něj
nikdo netroufá. Tímto zvu někoho šikovného, kdo by nás i tuto práci naučil.
Budeme se těšit na nové zájemce o tvoření
z keramické hlíny.
Zpracovala: Věra Frančáková

ROZPIS UTKÁNÍ TJ TATRAN PŘIMDA - JARO 2014
kolo
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

utkání			
Záchlumí - Přimda
Přimda - Planá A 		
K.Lázně - Přimda		
Přimda - Erpužice
Kšice A - Přimda		
Přimda - Damnov A
St. Sedliště - Přimda
Přimda - Sulislav		
Studánka A - Přimda
Přimda - Kostelec

datum		
16.4.		
24.4.		
30.4.		
8.5.		
14.5.		
22.5.		
29.5.		
5.6.		
11.6.		
19.6.		
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čas		
17:00		
14:30		
15:00		
14:30		
17:00		
14:30		
15:00		
14:30		
17:00		
14:30		

den
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE

SPOLEK PŘÁTEL V ÚJEZDĚ
Již třetím rokem funguje „Spolek přátel v Újezdě“ (do roku 2015 „Sdružení pro kulturní a společenský rozvoj Újezda pod Přimdou“), který pořádá pro naše děti a dospělé
různé akce. Poslední půlrok byl opět plný zážitků a účast veliká, což nás moc těší! ☺

Halloween

31. 10. 2015 se v podvečerních hodinách opět strašilo v Újezdě pod Přimdou.
Halloweenská strašidla se poschovávala různě po vesničce, aby postrašila průvod dětí
a dospělých s rozsvícenými lampióny. O strašidla se postarala místní šikovná mládež
a také Michal Bureš starší, který nás vždy něčím překvapí. Zakončením večera bylo
občerstvení u ohně za klubovnou.

Mikuláš

5. 12. 2015 Mikulášská nadílka proběhla již po třetí v naší klubovně. Čekání bylo zpříjemněno poslechem hraní Michala Akúcse na trubku. Za nedočkavými dětmi dorazil
Mikuláš s andělem a dvěma čerty, kteří byli téměř k nerozeznání od těch pravých pohádkových. Všichni řekli básničku či zazpívali písničku a slíbili, že budou celý rok už
hodní☺. Ani letos neodešlo žádné dítko bez svého Mikulášského balíčku.

Blechy

13. 12. 2015 - O této prosincové neděli se
sešlo v klubovně několik dětských i dospělých nadšenců, aby si zahrálo malý turnaj
v klasické stolní hře BLECHY.
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Perníčky

20. 12. 2015 - V předvánočním čase nechybělo zdobení perníčků, které vždy
nadchne malé i velké a krásně provoní celou klubovnu.

MDŽ

5. 3. 2016 - Svátek všech žen oslavili občané Újezda již tradičně v prostorách klubovny.
Na úvod večera si děvčata Julie Burešová,
Justýna Maxová a Michaela Trhlíková připravila společný přednes klasické básně
k MDŽ. Poté chlapci Michal Říha a Lukáš Rosocha rozdali všem ženám krásnou růži.
Celým večerem provázela kapela Bohumila Doležala a nouze nebyla ani o občerstvení.

Velikonoce

20. 3. 2016 - Velikonoční svátky za dveřmi a místní maminky a děti společně zdobily
velikonoční kraslice či voňavé perníčky v klubovně. Do zdobení se s chutí zapojila
nejen děvčata, ale i chlapci.

Čeká nás spousta dalších menších i větších akcí – např. sběr odpadu, pálení čarodějnic
(májka), den dětí a jiné.
Za „Spolek přátel v Újezdě“ bychom rády poděkovaly všem, kteří nám pomáhají, aby
se všechny akce mohly nadále uskutečňovat.
Veronika Burianová a Mgr. Naďa Sláviková
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VOLEJBAL NA PŘIMDĚ
Před padesáti lety jsme začínali v Tatranu s volejbalem. Píše se rok 1966, na výborové schůzi Tatranu se domlouváme, že budeme hrát volejbal. Na fotbalovém hřišti jsme
zakopali dva sloupky, nalajnovali hřiště, síť a míč jsme si vypůjčili ze školy a hrálo se.
Po několika trénincích jsme se přihlásili do okresní soutěže. Družstvo tvořili zaměstnanci lesního závodu: Karel Valenta, Karel Hyttner, Karel Koryťák, Jiří Skoupý, Josef
Běle, Josef Švelch, Luboš Nečas a učitel Karel Halla. Protože na soutěž jsme museli mít
odpovídající hřiště, rozhodli jsme se, že vybudujeme nové. Cituji ze zápisu výborové
schůze ze dne 3. března 1966: „Nové hřiště se bude budovat v prostorách před školou
(dnes Hotel Přimda). Je nutné odstranit drn a navézt škváru. Síť a míč si zatím vypůjčíme. Až získáme peníze za příspěvky, koupíme si nový míč“. Brigádně jsme skutečně
hřiště vybudovali a několik sezon hráli se střídavými výsledky okresní přebor. Dopravu
zajišťoval tehdejší „šéf“ dopravy Jiří Skoupý. Na zápasy jsme jezdili „gazíkem“ nebo
„skříňovkou“ lesního závodu. Ekonom LZ pan Karel Valenta (mnohaletý předseda
revizní komise a hospodář ubytovny v Újezdě) vymyslel tzv. „halířový fond“. Tehdy se
výplaty počítaly na haléře a všichni zaměstnanci haléře dávali do fondu Tatranu. Bylo to
zhruba 300,- Kčs měsíčně, např. v roce 1968 to
dalo 3.606 korun a 41
haléřů. A to byly nějaké
peníze! Ty měl na starosti dlouholetý pokladník
Karel Hyttner. Soutěž
jsme ukončili inzultací
rozhodčího, když Jirka
Skoupý neunesl neobjektivní rozhodování a
porazil „empir“ (vysoká
lavička pro rozhodčího)
i s rozhodčím. Skončili
jsme sice neslavně, ale
přesto rádi vzpomínáme.
Druhá etapa našeho volejbalu se datuje od roku 1985, kdy se vedení ujímají manželé
Hana a Josef Šafaříkovi. Oba jsou aktivní hráči a trenéři mládeže. První jejich představení bylo na tělovýchovné akademii, kde se svými svěřenci ukázali prvky z jejich tréninků. Vystoupení bylo přijato s velkým úspěchem. Muži začínají trénovat pod vedením
Pepíka. V krátké době jich z 8 hraje 22 a přihlašují se do soutěže. Hned jsou překvapením okresního přeboru. V následujících letech patří k nejlepším v okrese. Nejdříve
hrají pod hlavičkou oddílu košíkové a v roce 1991 je založen vlastní oddíl. Vzorně se
starali i o mládež. Hana vytvořila výbornou partu cvičitelů, dokonce měli i družstvo
mini žáků. Největšího úspěchu z této éry dosáhla Vanda Sloupová, která se prosadila
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i v extralize. Největší základnu jsme měli koncem osmdesátých let minulého století.
V soutěži hráli muži a starší žáci, které trénoval Josef Šafařík s pomocí Petra Gajdoše
a Ivoše Moročkovského. Dále mladší žákyně s trenérem Vlastimilem Prokopem, kterému asistovala Marie Svítková. Hrálo se 2x v týdnu, čtvrtek tréninky, pátek zápasy.
V roce 1995 zůstávají na okrese pouze 4 družstva a soutěž se značně omezuje. Přesto
se naši hráči ještě v roce 2000 stávají okresními přeborníky. Další činnost se odehrává
hlavně prostřednictvím turnajů smíšených družstev, které si buď hráči, nebo jednotlivé
oddíly organizují sami. V tomto roce se hráči pod vedením Josefa Šafaříka a Zdeňka
Sloupa zúčastnili 11 turnajů, v nichž 9 x zvítězili a 2 x obsadili druhé místo. Obdobná
situace je i v roce 2001. Sedm turnajů, 3 x 1., 3 x 3., 1 x 4. místo. Na každém turnaji bylo minimálně 8 družstev. V lize neregistrovaných hráčů města Plzně obsadili
naši hráči z 23 družstev krásné druhé místo. Úctyhodné úspěchy! Ing. Miloslav
Výleta a Josef Šafařík dostávají od čs. volejbalového svazu „Čestné uznání za dlouhodobé zásluhy o rozvoj odbíjené“. V roce 2003 Josef Šafařík končí jako předseda oddílu
a na jeho místo nastupuje Ing. Pavel Výleta. Uzavírá se druhá etapa, dalo by se říci
závodní, kdy se hrála pravidelná soutěž, v níž nás nejvíce reprezentovali: Josef Šafařík,
Petr Gajdoš, Ing. Miloslav Výleta, který ještě v 70. letech hrál aktivně, Jaroslav Skuhra
- přes 30 let pravidelně dojíždí na tréninky i zápasy a patří k nejaktivnějším hráčům,
MVDr. Ivo Moročkovskij - věčný hecíř a obětavý hráč, Ing. Pavel Výleta, Milan Motis,
Michal Bureš st., Pavel Tomrdle st., Zdeněk Sloup, Michal Bureš ml., Zlata Burešová
st., Jaroslava Sloupová a Andrea Hubálková.

Družstvo mužů posledních let: Michal Bureš ml., Jarda Skuhra,
Milan Motis, Michal Bureš st., Ivo Moročkovskij, Pavel Výleta
a Zdeněk Sloup.
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Třetí etapu můžeme nazvat turnajovou, která díky několika nadšencům trvá dosud. Po organizační stránce vše řídí Pavel Výleta. Hráči se zúčastňují převážně turnajů
smíšených družstev. Nejsou to jen turnaje v rámci okresu, ale dojíždějí např. do Plzně, Mariánských Lázní, Příbrami nebo Březnice. Málokdy se vracejí bez medailového
umístění. Zlomový je rok 1997, kdy se do činnosti oddílu zapojují hráči z Újezda, kteří
zvláště v posledních letech hrají klíčovou roli v aktivní činnosti.
A úspěchy pokračují. Např. v roce 2003 se naši volejbalisté zúčastňují 22 turnajů,
v polovině z nich jsou úspěšní - 7 x 1., 3 x 2. a 1 x 3. místo. Stejné je to i v roce 2008,
10 turnajů - 2 x 1., 2 x 2., 1 x 3. místo. Za ta léta to bylo nepřeberné množství sportovních klání, která vytvořila výbornou partu, jejíž účastníci se scházejí i mimo zápasy.
Pořádají i jiné společenské akce, dnes již pro třetí generaci. Ve hře jsou totiž zapojené
celé rodiny. Zářným příkladem je rodina Sloupů - otec Zdeněk, zvaný Oskar, je aktivním hráčem a organizátorem, dcera Vanda je hráčkou Slavie VŠ Plzeň (podle možností
pomáhá oddílu). Mladší dcera Pavlína je tradiční oporou družstva. I manželka Jaroslava
patří k nejlepším hráčkám. Podobně je na tom i rodina Burešových a Tomrdlových.
V této etapě většina hráčů pokračuje. K nim se však přidávají mladí, v mnoha případech to jsou opět rodinní příslušníci jako např. Jan Tomrdle, Pavel Tomrdle ml., Vanda
Sloupová, Pavlína Sloupová. Dalšími posilami jsou Ota Kotraba, Dana Hečková, Lenka
Hečková, Eva Martínková. Vzhledem k elánu a aktivitě těchto hráčů se dá předpokládat, že postupně převezmou i organizační povinnosti a budou zdárně pokračovat
v tradici naší odbíjené.
Závěrem bych rád poděkoval všem hráčům za reprezentaci naší TJ Tatran Přimda,
ale i našich obcí a popřál mnoho zdraví a sportovních úspěchů. Zároveň děkuji Josefu
a Haně Šafaříkovým, Ivoši Moročkovskému a Zdeňku Sloupovi za poskytnuté vzpomínky. Michalu Burešovi st. děkuji za zapůjčení kroniky, ve které vtipně popisuje jednotlivé akce, doplněné aktuálními fotografiemi a Jiřímu Kaderovi, který je v současné
době aktivním hráčem, za digitální zpracování fotografií. Další fotografie z činnosti
oddílu si můžete prohlédnout na nástěnce v infocentru.
Mgr. Karel Halla

DROBNÉ KAMENNÉ PAMÁTKY KOLEM PŘIMDY
Od té doby, kdy člověk chodil po této zemi, v mém případě kolem Přimdy, všímal si
všeho kolem sebe. Při toulkách za živobytím mu jeho pohled padl na různé horniny
a kameny. Ty co se mu hodily, sebral ke své potřebě, ty hezčí ke své potěše. Postupně
zjistil, že některé v ohni zmizí a dál jsou k nepotřebě, některé však vydrží a lze z nich
něco udělat. Přišel na to, že z některých lze štípáním vytvořit ostrý nástroj, z některých palici a některé je možno po odštípnutí vršit na sebe. Začal tedy tvořit zídky, valy
a mohyly. Zpočátku to dělal pro svoji obživu. Těch kamenů se všude válelo plno a on je
sbíral a ukládal do valů zídek. To vše jen proto, aby upravil terén a zřídil si na vysbíraném místě políčka ke své obživě.

Památná místa u Přimdy

Dodnes je můžeme kolem Přimdy vidět, zídky sloužily jako ochrana výpěstků proti
zvěři. Protože práce byla velmi těžká až nebezpečná, docházelo často ke smrtelným
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úrazům, a protože lidé pracovali neustále spolu, začali na místě smrtelných úrazů jejich
druhů vztyčovat kameny, které i v mnoha případech smrt jejich druha zavinily. Postupně tak vznikala památná místa.
Životnost těchto míst byla několik generací, dokud lidé při předávání ústních informací na tato místa nezapomněli. Je tomu tak dodnes. Některá památná místa jsou
nenávratně zapomenuta, některá máme v povědomí a některá jsou dodnes označena kamennými sloupy, křížky, patníkem nebo dokonce mohylou. V případě Přimdy jsou tyto
artefakty dávno zapomenuty v důsledku výměny obyvatelstva po 2. sv. válce. Některé
jsou odsunuty do sousedního státu. Hojně se jich také nachází v lesích kolem Přimdy,
kde připomínají nikdy nekončící boj mezi hajným a pytlákem. Ty nejnovější lemují
naše silnice a v každé prudší zatáčce i na dlouhé rovině se množí jako houby po dešti.
O tom ale někdy jindy.

S navigací mapou a detektorem

Kolem Přimdy jsem zaznamenal přes desítku těch opravdu starých kamenných
památek, na kterých je dodnes znát dláto, sekáč nebo majzlík tehdejšího kamenického
mistra. Většina těchto mistrů je jménem zapomenuta, některé ty z pozdější doby známe
dodnes. Najít takové památky je velice snadné. Na starých mapách na internetu hned
vidíte, kde ve vašem okolí jaký artefakt stál. Tak jsem to udělal i já, a vybaven tou
nejmodernější technikou, satelitní navigací, a vybaven od manželky vynikající svačinou, odešel jsem do terénu. S pomocí této techniky jsem snadno našel místa, kde dávní
kameníci svoje díla umístili. S překvapením jsem zjistil, že mnohá z těchto dílek stojí
na svém místě, některá povalená leží v těsné blízkosti původního stanoviště. Pomohl mi
také detektor kovů, neboť na některých byly kovové nástavby, pod některými pak byly
ukryty střelné zbraně z různých období našeho věku.
Postupně jsem je všechny obešel a zakreslil se souřadnicemi do mapky Přimdy,
která je součástí naší kroniky. Největším zklamáním ovšem pro mne bylo, že jsem nedokázal zjistit, proč tyto stavbičky byly vztyčeny, snad jen u dvou z nich, a to ještě
velmi mlhavě. Proto si troufám tvrdit, že nynější lidé k nim nemají neúctu a nestarají se
o ně, přehlížejí je z toho důvodu, že k nim nemají historii, povídku, a proto také vztah.
Dnešnímu člověku nic neříkají. Určitě si ale myslím, že tyto stavbičky, křížky, megality,
hraniční kameny mezi pozemky ve vnitrozemí, ale také mezi státy, je třeba udržovat
k úctě našich předků, jejich řemeslnému umění a citu pro přírodu.
S tímto přesvědčením jsem spolu s kolegou stejného názoru vytipoval jeden mohutný
kámen, který pod Velkými Dvorci před rybníkem Tvrz ležel na zemi s předpokládaným
nápisem směrem k zemi. Opravdu starý, téměř dva metry dlouhý tunový kámen stál
za znovupostavení s tím, že přečteme nápis na jeho líci. Během týdne jsme naložili
potřebné nářadí s tím, že vykopeme potřebný základ a kámen vztyčíme. Jaké však bylo
naše překvapení, když jsme místo historického kamene nalezli stopy od traktorových
pneumatik se znaky nakládání těžkého břemene. Kamenu, který na svém místě přežil
několik staletí, se stala osudnou naše dnešní konzumní společnost.
Kronikář Přimdy Josef Rídl
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Povinnosti vlastníků jímek a septiků v obcích
bez centrální ČOV (čistírny odpadních vod)
Vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

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

PRODEJ
SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek
bude prodávat slepičky typu:

TETRA hnědá
a
DOMINANT ve všech barvách,
Stáří slepiček 14 - 19 týdnů
Cena 149 - 180,- Kč/ks

Prodej se uskuteční:
7. května 2016
11. června 2016
v Přimdě před prodejnou Jednoty od 15:10 hod.
Při prodeji slepiček také výkup králičích kožek, cena dle poptávky
Informace:
pondělí – pátek od 9:00 do 16:00 hod.
na tel. číslech: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.
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