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JARNÍ VYDÁNÍ

Rekonstrukce rybníka v Újezdě pod Přimdou

Rekonstrukce rybníka byla uskutečněna v roce 2019 za finanční podpory Plzeňského kraje.

Milí spoluobčané,
nebezpečná nemoc během několika týdnů převrátila náš život vzhůru nohama.
Někomu obrazně a někomu doslova. Jistě všichni sledujete vývoj situace v médiích.
Informace z Itálie, USA, Španělska, Francie či Německa přinášejí nezvyklou tíseň.
Mnoho z nás má přátele či příbuzné za uzavřenými hranicemi a přímý kontakt s nimi je
nám momentálně zapovězen. Uzavřeny však nezůstaly jen hranice, ale i oblíbené hospůdky, salóny či krámky a další. To vše nás má udržet v tzv. společenském odstupu. Již
se však mnozí ptají: Je to vše potřeba? Nejsou a nebudou škody až příliš velké?
V našem městě je momentálně uzavřená škola, školka, knihovny, infocentrum
a bazén. Jsou upraveny úřední hodiny městského úřadu a doporučen způsob komunikace
s městským úřadem, tak abychom se pokusili zabránit případnému šíření nemoci.
Koronavirus však ukázal i lepší obrázek naší komunity. V našich řadách se nalezli
lidé, kterým není lhostejný osud nejohroženější části populace a lidí v první linii (lékaři,
sestřičky, pečovatelé, zdravotníci, ale například i popeláři). Chtěl bych tímto osobně
poděkovat našim ženám, které šijí roušky a díky nim jsme mohli hned v první dny
podarovat naše nejstarší či nemocné spoluobčany ochranou úst a nosu. Mé díky patří ženám ze Svazu Vietnamských žen z Přimdy, paním Valíčkové Petře, Krýslové
Veronice, Husákové Markétě a Marcele, Vojtěchové Ludmile, Liškové Marii,
Janovcové Ludmile, Kleinové Lence, Dolejšové Katuši, Růžičkové Aleně, Junkové
Ivetě, Valentové Erice a Hlaváčkové Zdeňce.
Rád bych také poděkoval panu Koryťákovi Petrovi za výrobu ochranných štítů
pomocí 3D tisku.
Jako obec jsme nabídli našim starším spoluobčanům dovoz základních potravin,
drogistického zboží či léků po dobu vyhlášeného stavu nouze. Více informací je k nalezení na webu města či na informační desce před úřadem či v místním rozhlase.
Ostatním, které jsem nezmínil, se omlouvám za svou nevědomost či zapomětlivost,
ale proud informací, doporučení, metodik, nařízení či příkazů je neustávající a každou
chvíli dochází k úpravám či změnám, že se v tom již skoro přestávám vyznávat a občas
se stane i nevyhnutelné - zapomenu.
Čeká nás ještě několik týdnů či měsíců nutnost strpět některá omezení. Dopady téhle
šlamastyky budou velké, ať už půjde o nezaměstnanost či snížení příjmů. Mým přáním
je, aby to bylo doba co nejkratší a život se vrátil do „normálních“ kolejí. Věřím tomu,
že to zvládneme.
Děkuji všem za šíření pozitivní nálady. Přesto, že úsměv pod rouškou není vidět,
tak pohled do veselých očí nabíjí energií a silou. Modlím se za všechny naše občany
a vyprošuji pro ně zdraví, lásku a sílu do dnů příštích.
Ing. Jiří Kadera
místostarosta
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PLÁNOVANÉ A REALIZOVANÉ AKCE
V LETOŠNÍM ROCE 2020
Dokončení přivaděče vody Třískolupy - Malé Dvorce a jeho napojení na nový vodovod v Malých Dvorcích.
Nově budovaný plynovod - dohled nad kvalitou prací, aby se zamezilo kontaminaci
vodních zdrojů
Projekt přivaděče vody z Velkých Dvorců do Kundratic.
Projekt rekonstrukce kuchyně v ZŠ.
Realizace výměny topení v mateřské školce.
Aukce na dodávku plynu a elektrické energie pro rok 2021 pro město a příspěvkové
organizace.
Výběrové řízení na stavební práce a dodávku vybavení pro sběrný dvůr na Přimdě.
Příprava a podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bytového domu z bývalého
Casina.
Projekt na vodovodní řad a přípojky na Přimdě v ulici Borská.
Projekt na kanalizační řad a přípojky v ulici Borská a Novoveská.
Realizace vrtu v Rájově a jeho spojení s projektovaným vodovodem.
Projekt rekonstrukce rybníka v Rájově a přípravy na podání žádosti o dotaci.
Kolaudace rybníka v Újezdu pod Přimdou.
Návrhy změny ÚSES v k.ú. Velké Dvorce, Újezd pod Přimdou a Mlýnec pro budoucí změnu Územního plánu.
Zpráva o uplatňování Územního plánu Přimda.
Příprava poptávkových řízení na nové auto pro hasiče a traktor pro údržbu.
Příprava podkladů pro projekt tlakové kanalizace v Kundraticích - lokalita k Peklu.
Příprava podkladů pro projekt rekonstrukce ulice (k sadům) ve Velkých Dvorcích.
Přípravy pro možný prodej stavebních parcel v Mlýncích.
Přípravy pro projekt autobusové točny ve Velkých Dvorcích.
Rada města Přimda potvrdila do funkce ředitelky ZŠ Přimda paní Mgr. Marcelu
Husákovou na období 1. 8. 2020 - 31. 7. 2026. Tímto paní ředitelce gratuluji a těším
se na další příjemnou a plodnou spolupráci.
Zpracoval: Ing. Jiří Kadera, místostarosta
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Úprava úředních hodin Městského úřadu Přimda
Upozorňujeme občany, že MěÚ Přimda je po dobu vyhlášeného nouzového stavu v ČR
pro veřejnost otevřen takto:
		
		

Pondělí		
Středa		

8.00 - 11.00 hod.
13.00 - 16.00 hod.

V ostatních dnech a hodinách bude úřad pro veřejnost nepřístupný.
Před vstupem na úřad je nutné mít zakrytý nos a ústa rouškou, šálou, šátkem nebo
respirátorem! Vždy dodržujte rozestupy.
Občané mohou pro komunikaci s úřadem využít:
- telefon: 371 519 170
- mail: info@mestoprimda.cz
- datovou schránku: ww3bhph
- poštovní služby: Město Přimda, nám. Republiky 112, 348 06 Přimda
- schránku důvěry: umístěna na budově MěÚ Přimda
Pro platby doporučujeme využívat bezhotovostní platební styk: č. účtu: 2111520729/2700
Telefonní čísla na MěÚ Přimda:
371 519 170 - ústředna, podatelna		

371 519 179 - fax

371 519 172 – starostka			

371 519 175 – byty

371 519 173 – účtárna 			

371 519 176 - matrika

371 519 174 – místostarosta, lesy

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE
Veškeré plánované kulturní, společenské a sportovní akce budou uskutečňovány pouze v souladu s platným nařízením vlády.
O termínech všech akcí budete včas informováni na úřední desce,
vývěsních deskách v jednotlivých obcích, na webových stránkách města
a místním rozhlasem.
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Místní poplatky v roce 2020

Doporučujeme občanům, aby co nejvíce využívali bezhotovostní platební styk.
Veškeré poplatky lze uhradit na běžný účet města vedený u UniCredit Bank:

č. účtu: 211 152 0729/2700

Poplatek za odpady
500,- Kč za osobu
VS uveďte 1340 + čp. (př. 1340265)
Do textu uveďte Vaše jméno a adresu.
Po úhradě na běžný účet Vám bude známka na popelnici zaslána poštou. Pokud budete
mít zájem, můžete si po zaplacení vyzvednout na úřadě barevné tašky na tříděný odpad.

Poplatek ze psa

Rodinný dům
1. pes 100,- Kč, 2. a další 150,- Kč (jednoho držitele psa)
Bytový dům
1. pes 200,- Kč, 2. a další 300,- Kč (jednoho držitele psa)
VS uveďte 1341 + čp. (př. 1341265)
Do textu uveďte Vaše jméno a adresu

Poplatek za hrobové místo

Částka dle uzavřené nájemní smlouvy o pronájmu.
VS uveďte 21113632 + číslo hrobu (př. 21113632233)
Do textu uveďte Vaše jméno a adresu.

Nájemné za pronájem pozemků, zahrádek
Částka dle uzavřené nájemní smlouvy.
VS uveďte 21313639
Do textu uveďte Vaše jméno a adresu.

Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných
složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru
Z důvodu mimořádné situace se plánovaný jarní mobilní sběr odpadů odkládá na neurčito. O náhradním termínu budete včas informováni na úřední
desce MěÚ Přimda, na vývěsních deskách v jednotlivých obcích, na webových
stránkách města a místním rozhlasem.

Sběrný dvůr odpadů Přimda

Město Přimda plánuje otevření sběrného dvora odpadů ve 2. polovině roku 2020.
Kompostéry - informace pro žadatele
Všem občanům, kteří na podzim projevili zájem o domácí kompostéry, sdělujeme, že
zatím město Přimda nemá kompostéry k zapůjčení. Vaše žádosti však nadále vedeme
v evidenci a v případě, že bychom kompostéry měli k dispozici, budete včas informováni, abyste si je mohli vyzvednout.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vzhledem k opatření vlády České republiky oznamujeme rodičům nově narozených
dětí, že vítání občánků, které se mělo původně uskutečnit 20.05.2020, se bude konat
podle aktuálního vývoje situace.
Rodičům bude s dostatečným předstihem zaslána pozvánka.
Děkujeme za pochopení.

Vítání občánků 13.11.2019

POČET OBYVATEL K 1. 1. 2020
OBEC			
muži ženy
CELKEM
							

cizinci

Kundratice		
27
Malé Dvorce		
14
Málkov			
4
Mlýnec			
12
Přimda			
314
Rájov			
13
Třískolupy		
56
Újezd pod Přimdou
56
Velké Dvorce		
126
CELKEM		 622

3
3
3
5
337
2
2
2
27
384

24
18
4
13
326
8
33
46
134
606

51		
32		
8		
25		
640
21		
89		
102		
260
1228
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CELKEM
(včetně cizinců)

54
35
11
30
977
23
91
104
287
1612

LESY MĚSTA PŘIMDY
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám podal zprávu o činnosti v Přimdských lesích, s.r.o. za uplynulý
rok.
Společnost Přimdské lesy, s.r.o. prošla za uplynulý rok výraznými změnami. V polovině roku se rozhodl po mnoha odpracovaných letech opustit místo lesního správce pan
Pavel Kunc a odejít do zaslouženého důchodu. Na místo lesního správce bylo vyhlášeno
výběrové řízení, na které se přihlásili čtyři kandidáti. Vítězem výběrového řízení se stal
Aleš Ficnar.
S novým správcem přišlo i mnoho změn. V těžební činnosti se změnil systém sortimentace, která je klíčová k lepšímu zpeněžení dřevní hmoty. Byly změněny i dodávky
dřevní hmoty. Aktuálně firma dodává třinácti odběratelům. V prvním kvartálu tohoto
roku došlo k prodejům i na zahraniční trh. Od srpna do října byl spuštěn manipulační
sklad, který zastavil svoji činnost přes zimní období kvůli provozu sjezdovky. Nyní probíhá manipulace dřevní hmoty na odvozním místě, popřípadě probíhá prodej surových
kmenů.
Začali jsme čerpat dotace do lesního hospodářství. Největší přijatá dotace - na zmírnění kůrovcové kalamity činila 2.359.224,- Kč. Zatím byla podána a schválena dotace
na hospodaření v porostech do 40-ti let.
V lednu tohoto roku proběhla rekonstrukce lesní cesty v lokalitě Plantáž o délce 650 m.
Věnovali jsme se i interní administrativě firmy, například byla vypracována nová pachtovní smlouva a od ledna jsme účetnictví převedli pod externí firmu.
V září proběhla ve společnosti kontrola České inspekce životního prostředí (ČIŽP),
která v protokolu o výsledcích kontroly konstatovala, že nebyla zjištěna žádná pochybení.
Pěstební činnost
V pěstební činnosti jsme se věnovali výchově lesních porostů v prořezávkách, ale
i v probírkách do 40 let. Ve velkém množství porostů jsme použili výsek nežádoucích dřevin. Probíhala také ochrana lesních kultur nátěry a na podzim bylo zalesněno
1,50 ha, cca 13 tisíci sazenicemi lesních dřevin.
Těžební činnost
Na začátku minulého roku jsme zpracovávali větrnou kalamitu, která nás nejvíce postihla v lokalitě pod hradem. Bojovali jsme s kůrovcovou kalamitou, kterou se nám
podařilo v celku dobře zvládnout. Bohužel se obávám, že v tomto roce budeme čelit
ještě větší aktivitě tohoto škůdce. Prováděli jsme také asanaci kůrovcového dříví formou postřiku a insekticidních sítí. Tržby z prodaných sortimentů činily za rok 2019
7.816.573,21 Kč. V současné době zpracováváme těžbu nahodilou roztroušenou.
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V závěru bych chtěl poděkovat všem dodavatelům služeb Přimdských lesů, s.r.o.,
kteří v uplynulém roce odvedli výbornou práci.
Za Přimdské lesy, s.r.o.
Aleš Ficnar, lesní správce

Přimdské lesy, s.r.o.

CENÍK PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

Palivo jehličnaté: 350 Kč / prm
Palivo listnaté měkké: 400 Kč / prm
Palivo listnaté tvrdé: 450 Kč / prm

• Dříví je vyrobeno na odvozní délku 2 m.
• Možnost dopravy kamionem s hydraulickou rukou až k Vám.
• Doprava do vzdálenosti maximálně 15 km.
• Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
x Kamionová doprava je řešena dodavatelem a proto je nutné se domluvit minimálně
2 týdny předem.
x Doprava se hradí dodavateli.

CENÍK SAMOVÝROBY
Palivo jehličnaté – 80 Kč / prm
Palivo listnaté – 135 Kč / prm
Odřezky po těžbě ( listnaté, jehličnaté) – 120 Kč / prm
•Volně rozprostřené po pasece

Tyče jehličnaté – 15 Kč / ks
• Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Tel: +420720159929

IČ: 64831302
DIČ: CZ64831302

Bankovní spojení: UniCredit Bank
E-mail: lesy@mestoprimda.cz
Číslo účtu: 2111520702 /2700
Internet: https://www.mestoprimda.cz
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘIMDĚ
Školní rok jsme zahájili 2. 9. 2019 opět plně obsazenou mateřskou školou.
V první třídě, kam přichází nové děti, došlo k obměně pedagogického sboru. Třídnictví převzala po paní učitelce Magdaleně Chaloupce, která už je v současnosti
šťastná maminka, Libuše Fišperová. Kristýna Hodanová doplnila učitelský sbor
1. 11. 2019. Personální obsazení je nyní úplné.
V druhé třídě stále působí Alena Růžičková, ředitelka mateřské školy, a Anna
Teplárková. Pedagogický sbor doplňují školní asistentka Monika Ficzová a asistentka pedagoga Ludmila Fidermáková. Tým mateřské školy dále doplňují provozní zaměstnanci: Libuše Dvorská, Věra Končická a Veronika Slevinská.
Do první třídy začalo chodit devět nových dětí, které se postupně adaptovaly na
první velkou změnu ve svém životě. Druhá třída má dvacet předškoláků, kteří
se naopak připravují, že mateřskou školu opustí a od září začnou navštěvovat
základní školu.
V prvním pololetí si děti užily tři divadelní představení. Hned na konci září přijela paní Milena Jelínková s divadlem Nána a zahrála dětem půvabnou pohádku
s názvem Myší. Pohádka se jen hemžila myškami, nápaditě a vtipně vyrobenými
samotnou paní herečkou. Všichni jsme byli nadšení.
Koncem října děti zhlédly představení divadla Letadlo, tentokrát trošku vzdělávací. Jmenovalo se Poletíme do Afriky. Děti se mohly do hry aktivně zapojit,
poznávaly exotická zvířata, tak byly moc spokojené.
Před adventem nás znovu navštívila paní Jelínková s divadlem Nána s milou vánoční pohádkou, opět plnou úžasných loutek v krásné dekoraci. Pohádka se jmenovala Hvězdička.
Tradiční akci Zamykání lesa spojenou s lampionovým průvodem uspořádala mateřská škola 6. listopadu. Přes vytrvalý déšť a opravdu nevlídné počasí se zúčastnila většina dětí spolu s rodiči. Všichni účastníci se po průvodu občerstvili
v altánku na zahradě MŠ. Nálada panovala výborná. Pro děti byl tradičně připraven poklad, což byly po stromech rozvěšené balíčky plné pamlsků a každé dítě si
muselo ulovit svůj.
V obvyklém datu nás navštívil Mikuláš v doprovodu andělů i čertů. Návštěvu
děti očekávaly s trochou strachu a napětí, obojí s prvními dárky opadlo. Následovala už jen radost z obdarování a překonání obav. Opět děkujeme žákům 9. třídy
a učitelům ze Základní školy Přimda, kteří našim dětem dopřáli takový zážitek.
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Ve středu 11. prosince 2019 se konala ve třídách další tradiční akce, a to vánoční besídka spojená s vánočním tvořením dětí a rodičů. Účast byla hojná, třída
téměř praskala ve švech, a nálada vládla sváteční. Děti překvapily rodiče svým
vystoupením, které se moc povedlo, a pak spolu zdobili vánoční svícny. Všeobecná radost byla podpořena vánočním občerstvením s ochutnávkou vánoček, štoly
i klasického cukroví. Děti pozvaly rodiče i na cukroví, které stvořily samy. Několik rodičů přineslo i své cukroví a dokonce p. Vokrojová i tác s chlebíčky! Bylo to
velmi milé a příjemné překvapení, dětem opravdu chutnalo.
Podle pokynu Hasičského záchranného sboru jsme měli 10. února mimořádné
volno kvůli vichřici Sabina.
12. února jsme navštívili se všemi dětmi oslavu masopustu v Mateřské škole
v Rozvadově. Cestovali jsme autobusem, běžnou linkou, což byl pro děti velký zážitek. Čekal nás masopustní program s hudbou a maskami, soutěže, tanec
i zpěv, hry s odměnami, volné hry a občerstvení. Z výletu jsme se vrátili na trochu
opožděný oběd, ale plni dojmů a zážitků.
Rok 2020 začal ve školce s vědomím, že nás čeká náročná rekonstrukce topení,
výměna starých dosluhujících akumulačních kamen za radiátory a topení plynové. Náročná nejen nebývalým rozsahem, ale také v tom, že bude probíhat za provozu. A opravdu 27. 1. 2020 rekonstrukce vypukla!!

Třídy jsme různě přesouvali, v odpoledních hodinách spojovali, několikrát jsme
využili i azylu v ZŠ Přimda, kde nám ochotně poskytli dopoledne třídu školní
družiny. I rodiče nám ochotně vyšli vstříc, své děti vyzvedávali v provizorním režimu. Velice všem, aspoň touto formou, děkujeme. Vše se odehrávalo za provozu,
bylo to náročné jak pro řemeslníky, tak pro personál školky. Začátky rekonstrukce
provázelo nejedno překvapení, nejeden zádrhel, ale pracovníci firmy Chejnovský
a firmy Mráz vše zvládli, jak nejlépe to šlo. Rekonstrukce staré budovy není jednoduchá věc. Na výměnu topení navazují další nutné úpravy ve třídách a hlavně
v dětské ložnici. Nová výmalba, obroušení a světlé napatinování dřevěného obložení, celé završeno výměnou podlahové krytiny. Ložnice je čistá, nová, opět
společná pro děti z obou tříd. Doufáme, že dětem se v ní bude spát jako v bavlnce.
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Učitelky z první třídy se také dočkaly nového, důstojnějšího kabinetu spojeného
s jejich šatnou. Staré otevřené regály jsou nahrazeny vysokými skříněmi s posouvacími dveřmi. Vešla se i minikuchyňka s dřezem a varnou konvicí. To celé bude
ještě doplněno stolkem na notebook a potřebné přípravy si paní učitelky budou
moci připravovat v klidu a v soukromí.
Během celé akce došlo k velkému úklidu, probírce a následně vyřazování zastaralých, rozbitých i nepotřebných věcí, hraček a zařízení. Velký dík patří pracovní
četě Městského úřadu pod vedením p. Hrůzy, kteří se hned několikrát vraceli a odváželi nepotřebný a dosluhující materiál, dokonce na svých bedrech měli i likvidaci 43 kusů akumulačních kamen, které museli nejprve rozebrat a pak odnosit.
Pracovníci byli vždy usměvaví, vstřícní a ochotní. Zaslouží si velikou pochvalu.
Dne 6. 3. 2020 bylo oficiálně zahájeno plynové vytápění celé budovy MŠ Přimda. Zdá se nám neuvěřitelné, že je všude krásně teplo, že si nemusí ani děti brát
na chodby svetry….
Dokonce máme od 11. 3. 2020 za sebou i kolaudaci celé této akce, bez závad.
Všem zúčastněným, se kterými jsme při plynofikaci MŠ spolupracovali, musíme
ještě jednou poděkovat: p. P. Vokrojovi za cenné rady a podporu, firmě p. Chejnovského, firmě p. Mráze za spolehlivost a dodržování termínů, p. Kodýtkovi
za stavební dozor, p. místostarostovi J. Kaderovi za spolupráci. Dobrá věc se podařila, velmi si toho vážíme.
Nemohli jsme ovšem vědět, že nejnáročnější období tohoto školního roku máme
teprve před sebou. Přišlo s rozšířením koronaviru a všechny nás zasáhlo s nečekanou silou. Od úterý 17. 3. 2020 je mateřská škola z rozhodnutí zřizovatele a pro
nepřítomnost dětí do odvolání uzavřená.
Ve třídách jsme vydezinfikovali všechny povrchy, hračky i stavebnice. Třídy i my
jsme připraveny na návrat dětí. Probíhá ještě výmalba kuchyně, jídelny a chodeb.
A samozřejmě další nutné práce, rádi bychom také pokračovali v přípravě na rekonstrukci sociálních zařízení a umýváren, ale bohužel situace a nouzový stav
tomu není nikterak příznivě nakloněn. Uvidíme. Mateřská škola totiž na podzim
roku 2020 oslaví již 35 let od velké rekonstrukce původní staré vily a přístavby
nového oddělení, které probíhalo v období 1983-1985 v tzv. akci „Z“.
Zápis dětí do Mateřské školy v Přimdě na školní rok 2020/2021 proběhne zřejmě
během prvních 14 dnů v květnu, přesné termíny i formu ještě včas zveřejníme.
Všichni už se těšíme na obnovení provozu a přejeme nám všem zdraví.
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Zapsala: Alena Růžičková
Ludmila Fidermáková

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení spoluobčané, milí rodiče a žáci,
jako vždy jsem připravila přehled zajímavostí ze školy.
Do 10. března fungovala škola jako každý rok. V lednu jsme zhodnotili 1. pololetí
- k 31. 1. 2020 naše škola měla 180 žáků. 88 žáků prospělo s vyznamenáním, z toho
41 žáků mělo na vysvědčení samé jednotky. Bohužel 13 žáků v 1. pololetí neprospělo
a 3 žáci nebyli hodnoceni - 2 z důvodu nedostatečného množství známek, 1 žák z důvodu neznalosti jazyka. 8 žáků za celé 1. pololetí nezameškalo žádnou hodinu, ale bohužel
jsme museli vykázat neomluvené hodiny - celkem 113. Z tohoto počtu měla 95 neomluvených hodin dívka, která k nám přišla v polovině ledna. Neomluvené hodiny měla
z doby, kdy navštěvovala (či spíše nenavštěvovala) jinou školu.
Neomluvené hodiny samozřejmě způsobily, že jsme 4 žákům uložili ředitelské
důtky, za 95 neomluvených hodin byla uložena trojka z chování. 6 žákům bylo uloženo
napomenutí třídního učitele (neplnění školních povinností, zapomínání), 4 žákům důtka
třídního učitele (nevhodné chování, napadení spolužáka, vulgární zápisy v sešitech).
Pochvala třídního učitele byla udělena 102 žákům - 98 žáků získalo pochvalu za
účast na Vánočním zpívání a 6 žáků za Tříkrálovou sbírku.
V listopadu 2019 škola obdržela velice krásnou zprávu - betlém, který loni malovaly
dívky naší školy, se v soutěži vyhlášené Pražským hradem dostal mezi 10 nejhezčích
z celé České republiky. Betlém byl v předvánočním čase vystaven v prostorách Pražského hradu a dívky byly na Pražském hradě přijaty manželkou pana prezidenta, paní
Ivanou Zemanovou.

Betlém na Hradě
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Všem dívkám děkuji za reprezentaci školy i města a děkuji také Kolowratovým lesům
za dopravu betléma do Prahy a zpět. Dívky Zuzana Jirková, Amélie Šístková, Ludmila
Šístková a Veronika Štíbrová dostaly pochvalu ředitelky školy. Všechny dívky, tedy
i ty, které již z naší školy vyšly - Olga Frančáková, Veronika Frančáková, Nina Kováčiková a Lenka Hubáčková - obdržely společně s paní učitelkou Veronikou Tichou dárek
od pana místostarosty Ing. Jiřího Kadery. Dárek převzaly na slavnostním rozsvěcení
stromku na Přimdě. Zde se škola pochlubila novým betlémem, který malovaly Zuzana
Jirková, Amélie Šístková, Ludmila Šístková, Tereza Šafaříková a Šárka Houzarová. Pokud Pražský hrad opět vyhlásí soutěž O nejkrásnější betlém, určitě máme šanci s novým
betlémem v soutěži uspět. Všem dívkám i paní učitelce Tiché za jejich práci děkuji.

V 2. pololetí školního roku bývá spousta vědomostních a sportovních soutěží. Bohužel jsme jich příliš nestihli. Velkou radost nám udělal Kristián Halla, který v okresním
kole olympiády z anglického jazyka obsadil 1. místo. Kristián již jednou v okresním
kole zvítězil, ale letos poprvé se mohl zúčastnit krajského kola, které je určeno pouze
žákům 8. a 9. třídy. Bohužel mimořádná opatření vlády způsobila, že se krajské kolo
olympiády nekonalo. Velice nás to všechny mrzí. Předpokládám, že by Kristián předvedl výborný výkon.
Mimořádná opatření také způsobila, že nemůžeme pokračovat v našich mezinárodních projektech. V květnu jsme se měli zúčastnit setkání v Polsku a v Srbsku. Akce jsou
odloženy a my doufáme, že budeme moci jmenované země navštívit a dále spolupracovat s našimi partnery.
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Podařilo se nám obhájit titul eTwiningová škola, který je udělován od roku 2018
evropským školám, jež jsou v oblasti mezinárodní spolupráce vzorem pro ostatní školy.
Letos toto ocenění získalo 22 českých škol.
V dubnu má proběhnout zápis do 1. třídy - poprvé na naší škole bez dětí a za zvýšených bezpečnostních a hygienických podmínek.
10. březen 2020 se do našich myslí zřejmě zapíše černým písmem. Nikdo si nepamatuje, že by nastala situace, kdy žáci nemohou chodit do školy.
Toto období je pro nás pro všechny velice náročné. Já, která ve školním roce bojuji
proti používání mobilů v době výuky, nyní musím žádat kolegy, aby dětem zadávali
úkoly přes internet, aby využívali dostupné aplikace. V podstatě nutíme žáky, aby seděli u počítače, tabletu či s chytrým telefonem v ruce. Bohužel jiný způsob předávání
informací není. Protože jsme vždy upřednostňovali osobní přístup, nebyli jsme připraveni na to, že veškerá komunikace bude probíhat prostřednictvím počítače či telefonu.
V této době se musíme naučit pracovat s tzv. Google učebnou, díky které budeme moci
zadávat žákům práci, oni budou moci vypracované úkoly odevzdávat přímo v prostředí této učebny a poté obdrží zpětnou vazbu od vyučujících, jak úspěšně úkol zvládli.
Díky internetu také budeme schopni připravit alespoň krátké „online vyučování“, kdy
se žáci budou moci setkat se svými vyučujícími alespoň na dálku - tyto přenosy chceme využít především k vysvětlení nového nebo problematického učiva. Vím, že v této
náročné době je veškerá práce na Vás - rodičích - a na Vašich dětech. Jsem si vědoma,
že Vy, kteří chodíte do práce, musíte doma zastávat ještě spoustu dalších povinností
a mezi těmito činnostmi je nyní i práce do školy. S domácí prací vám nepomůžeme, ale
rádi Vám pomůžeme s tou, která se týká školy. Nebojte se zavolat, napsat mail. Prosím,
sledujte naše webové stránky, kde v záložce „Mimořádné volno - úkoly“ sdělujeme
důležité informace. Jsou tam odkazy na různé aplikace, s kterými žáci mohou pracovat
samostatně, ale jsou tam i takové, kde je potřeba si vyžádat přístupové údaje (je tam
uvedeno, jak o tyto údaje zažádat). Budeme se snažit žáky nepřetěžovat - nezvládnuté
učivo probereme po příchodu do školy a neprobrané rozložíme do dalších let.
Žáky, které čekají přijímací zkoušky, prosím, aby se doma učili a aby učivo, které nechápou, konzultovali s vyučujícími. Vám nikdo nic neodpustí, přijímací zkoušky nemá
ministerstvo v plánu rušit. Podle návrhů vlády by se měly konat jen 14 dnů po vašem
návratu do školy. Snažte se, aby vaše plány na život nebyly ohroženy jen kvůli tomu, že
se vám nyní nechtělo učit.
V době, kdy žáci mají zakázaný vstup do školy, si uvědomujeme, jak nám chybějí.
Jak já bych ráda řešila jejich zapomínání, nepřipravenost na výuku, vulgární vyjadřování, kouření za kostelem apod. Bohužel se musíme současné situaci přizpůsobit.
Všechny prosím o shovívavost, spolupráci a hlavně o disciplinovanost. Bez těchto
věcí budeme těžko zvládat dané období.
Dodržujme všichni nařízená pravidla, ať se ve zdraví sejdeme.
Mgr. Marcela Husáková
ředitelka školy
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘIMDA
Zpráva o činnosti SDH Přimda za rok 2019
V roce 2019 měl SDH Přimda 30 členů. SDH spolupořádal celkem 4 akce - masopust, stavění máje, Přimdský den a slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.
Rozpočet SDH Přimda byl 570.300,- Kč, z toho vyčerpáno 519.803,- Kč.
V roce 2019 jsme měli 70 výjezdů z toho:
16 požárů (hlavně zahoření spalinových cest)
31 technických pomocí (úklid po dopravní nehodě, spadlé stromy, strhané střechy atd.)
16 dopravních nehod
2 úniky PHM (únik ropných látek)
4 ostatní pomoci (transport pacienta, atd.)
1 planý poplach
Opět zde máme malý nárůst oproti loňskému roku. Chtěl bych tímto apelovat
na všechny občany, aby používali pouze schválené palivo pro daný kotel a nespalovali
komunální odpad, aby prováděli pravidelné čištění komínů a dodržovali kontroly spalinových cest od kominíků.
10. 3. 2019 náš sbor dobrovolných hasičů postihla velmi neradostná událost, a to totální zničení našeho zásahového vozidla Gaz Gazele při větrné kalamitě, kdy na vozidlo
padl vzrostlý strom. Jak se lidově říká, můžeme děkovat bohu, že se nikomu nic nestalo.
V současnosti se připravuje technická specifikace na pořízení nového RZA.
V minulém roce došlo ke slavnostnímu otevření zrekonstruované hasičské zbrojnice.
Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci města Přimdy a mnoho hostů z řad hasičů,
HZS, hostů ze SRN a místních občanů.
Dne 30. 6. 2019 jsme byli pozváni německými kolegy z partnerského města Pfreimd
k oslavě jejich 150. výročí založení sboru. Účast na akci byla hojná. Byli jsme účastníky
slavnostního průvodu, který procházel celým městem. V slavnostním průvodu pochodovalo cca 130 místních spolků se svými slavnostními prapory. Při této příležitosti jsme
předali dar oslavencům, a to stuhu na slavnostní prapor a oživili jsme debatu o zakoupení slavnostní vlajky pro náš sbor. Následně byl pořízen návrh, který byl odsouhlasen
na valné hromadě SDH Přimda a zadán do výroby.
V loňském roce byl zakoupen přístroj AED (přenosný defibrilátor). Dále bylo zažádáno o dotace a následně byly získány dotace od Plzeňského kraje a MV ČR odboru
HZS na dovybavení výstroje a výzbroje záchranářským materiálem a opravu výjezdového vozidla Mercedes Atego.
Během roku se musejí hasiči výjezdové jednotky zúčastňovat povinných školení
u HZS a to školení k nošení dýchacího přístroje, vyprošťování osob z vozidel a se záchrankou společně s HZS školení první pomoci.
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SDH nejenže čerpá peněžní prostředky z rozpočtu, ale svou činností na místě událostí, zejména dopravních nehod, přispívá zpět do rozpočtu. Částku zasílají pojišťovny.
18. 1. 2020 proběhla výroční valná hromada za rok 2019, který byl zároveň rokem
volebním.
Výsledek voleb do výboru SDH:
starosta: 			
Pavel Hrůza
náměstek starosty:
David Kadlec
velitel: 			
Martin Chavík a jeho zástupce: Jiří Šebesta
revizor účtu: 		
Martin Novák
hospodář: 		
David Kadlec
strojník: 			
Pavel Hofman
kronikář: 		
Radek Veselý
členové výboru: 		
Daniel Hájek a Daniel Wohlmuth
Na závěr zprávy o činnosti za rok 2019 bych moc rád poděkoval městu Přimda
a zastupitelstvu za vzornou spolupráci a vstřícnost s naším Sborem dobrovolných hasičů Přimda.
Vážení spoluobčané,
rád bych vás krátce seznámil se dvěma hlavními událostmi, které se udály v prvních
měsících roku 2020.
První událostí je vichřice Sabine, která k nám dorazila v neděli 9. února a trvala
až do středy 12. února 2020. Členové výjezdové jednotky drželi hotovost v hasičské
zbrojnici a ti svobodní tam i přespávali, a to proto, aby mohli vyjet k zásahu co nejdříve.
Za tuto uvedenou dobu vyjela výjezdová jednotka celkem sedmkrát. Šestkrát ke spadlému stromu a jednou k poškozené střeše bytovky ve Vysočanech.
Druhou událostí byl masopust,
který náš sbor každoročně pořádá
a většina členů SDH se na něm aktivně a s radostí podílí a tímto se snaží
udržet tradici těchto průvodů. Letos
masopust připadl na 29. února a díky
brzkému plánování se opět vydařil.
Po 13. hodině místostarosta pan Jiří
Kadera předal Davidovi Kadlecovi co
by „Laufrovi“ masopustu symbolický
klíč od města a průvod se vydal na kolečko kolem Přimdy. Během průvodu, kterého se zúčastnilo asi čtyřicet masek, bylo
vybráno 6.500,- Kč, které jako každý rok byly rozděleny mezi mateřskou a základní
školu na Přimdě. A jen pro zajímavost, náš masopust navštívil i Mgr. Miroslav Nenutil,
senátor za Tachovsko a Chebsko.
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Pavel Hrůza, starosta SDH Přimda
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ZPRÁVA O ČINNOSTI SKAUTSKÉHO ODDÍLU
NA PŘIMDĚ V ROCE 2019
7. oddíl skautů a skautek na Přimdě zahájil svoji činnost 10. ledna 2019. Začínali
jsme s 18 dětmi a postupem času jejich počet narostl, k poslednímu dni roku 2019
měl oddíl celkem 31 členů včetně dvou vedoucích a dvou starších oddílových rádců
- pomocníků. Od zahájení činnosti do června měl oddíl 2 družiny, jelikož dětí přibývalo, museli jsme družinu nejmladších dětí (vlčata a světlušky) rozdělit do dvou družin,
v současné době tak máme celkem 3 družiny - družinu Ježků (vlčata), družinu Kopretin (světlušky) a družinu Vlků (skauti a skautky). Každá družina má svou družinovou
schůzku 1x v týdnu a v průběhu měsíce pak pořádáme o víkendu 1 až 2 oddílové akce
pro celý oddíl.
Od ledna do konce roku 2019 (vyjma prázdnin)
se tak uskutečnilo celkem 87 družinových schůzek
a 20 akcí, z toho bylo 12 akcí jednodenních a zbývajících 8 akcí bylo vícedenních s přespáním buď
v přírodě, nebo někde v zázemí. Družina Vlků (starších
skautů a skautek) se v dubnu zúčastnila Svojsíkova
závodu, což je skautský závod, kde závodící družiny prověřují své skautské dovednosti a znalosti.
V tomto závodě družina Vlků s přehledem obsadila 3. místo z 5 soutěžních družin, což je pro
nováčky (po třech měsících činnosti) úžasný
úspěch. O prázdninách se konal 9denní tábor,
kterého se zúčastnilo všech 25 dětí ze 7. oddílu.
O letních prázdninách jsme se také zapojili do letní hry České televize, kterou už pátým rokem pořádá dětský kanál Déčko, a starali jsme se o jednu
schránku, kterou soutěžící měli najít. Schránka
byla ukryta za kapličkou na cestě k hradu Přimda a během prázdnin ji navštívilo 237 soutěžících
rodin z různých koutů ČR. Věříme, že jsme tímto
přispěli k propagaci Přimdy.
Pro širokou veřejnost Přimdy a její okolí jsme 21. prosince přivezli Betlémské světlo,
které jsme pak rozdávali v pondělí 23. prosince všem zájemcům, kdož si pro něj přišli
a následně na štědrý den jsme jej přinesli do plného kostela sv. Jiří na Přimdě, kde byla
sloužena bohoslužba slova a odkud si jej do svých domovů odnesli další zájemci.
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V čele oddílu jsme dva vedoucí se skautskými zkouškami potřebnými pro vedení
oddílu, zástupce vedoucí oddílu je zároveň
zdravotníkem s kvalifikací. Další starší členka
oddílu začátkem listopadu roku 2019 úspěšně
složila zkoušky na zdravotníka zotavovacích
akcí.
Pár čísel pro představu, kolik času věnují 2 oddíloví vedoucí dětem v oddílu:
• Na výše uvedených 87 družinových schůzkách strávili 219 hodin a na jejich přípravu
potřebovali 116,5 hodiny.
• Na výše zmíněných 20 oddílových akcích (vyjma tábora) strávili 607,5 hodiny
a na jejich přípravu potřebovali 92,5 hodiny.
Za finanční příspěvek města Přimda, poskytnutý v roce 2019, byly pořízeny 3 stany,
které jsme využili na závodech, na předtáborové přípravě, na závěrečném a zahajovacím
ohni a na slibových ohních.
Děkujeme městu Přimda za poskytnutou místnost, kterou můžeme využívat jako
klubovnu, kde může probíhat družinová
a oddílová činnost našeho početného oddílu.
Klubovna je tak v současné době využívána
minimálně 3 x v týdnu.
Naše poděkování také patří rodičům, kteří podporují činnost našeho oddílu ať už nabízenou pomocí nebo tím, že dopravují děti
na místa akcí, kam se nelze dostat hromadnou
dopravou.
Veškeré informace o 7. oddílu, o jeho oddílových akcích a akcích pro veřejnost je
možné zjistit na oddílovém webu www.skaut-primda.webnode.cz.
Zprávu o činnosti doplňují pamětní lístečky z oddílových akcí.
Za 7. oddíl: Věra Končická - oddílová vedoucí
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TVOŘILKY A ŽENY PRO VÁS
Vážení spoluobčané,
dne 30. 11. 2019 se konal 2. ročník ,,Rozsvícení vánočního stromu na Přimdě“. Velmi nás potěšila hojná účast, Vás občanů, i lidí z okolí, kdy jste si udělali chvilku času,
zastavili se při tom všem vánočním shonu a přišli si poslechnout či dokonce zazpívat
koledy a rozsvítit Přimdský vánoční strom.
Nádherný smrk nám věnoval pan Jacques Croes z Nové Vsi. Zástupci města a autodoprava Plaňanský se postarali o pokácení, dopravu, umístění a postavení vánočního stromu. Přimdská základní škola se zaměstnanci města si vzali na starost ozdobení
a osvětlení. Ozdoby vyráběli žáci školy a byli jsme mile překvapeni jejich úžasnými
nápady.
Loňský betlém se dostal v celostátní
soutěži mezi 10 nejkrásnějších betlémů
v České republice a byl vystaven na Pražském hradě, proto se děti rozhodly, že vyrobí betlém nový. A myslíme si, že jejich
práce zazářila, betlém je opět překrásný.
Možná, že je ještě povedenější.
Celým večerem nás slovem provázel
náš konferenciér David Kadlec, přimdští
hasiči a Josef Vaňous se postarali o reprodukovanou hudbu a ozvučení. Živou
hudbu nám obstarali naši vlastní muzikanti (Jan Junek a Zdenička Moravcová), se kterými jsme si společně, sborově
a od srdce zazpívali vánoční koledy.
Děvčata ze spolku Tvořilek vyrobila krásné vánoční dekorace, upekla sladké a slané
laskominy a tím vytvořila vánoční atmosféru v podobě občerstvení a vánočního trhu.
K naší radosti se vše snědlo, svařené víno do poslední kapky vypilo a všechny výrobky se prodaly. Velkou radost také máme z toho, že si zorganizování takového krásného
večera dokážeme zajistit sami svépomocí, díky nám všem aneb řečeno textem písně
J+V+W: „Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc!“
Díky Vám se vybrala krásná částka 22.540,-Kč a za to opravdu moc děkujeme!
Z této částky jsme 5.000,- Kč věnovali základní škole na materiál nutný k výrobě betlému, 15.000,- Kč putovalo mobilnímu Hospici sv. Jiří v Tachově a zbytek použijeme na
výdaje spojené s 3. ročníkem rozsvícení vánočního stromu.
19

3. ročník se uskuteční v sobotu 28. 11. 2020. Pokud máte někdo na svém pozemku vzrostlý smrk nebo jedli a uvažujete o pokácení a chtěli byste ho věnovat na naši
akci, aby zdobil Přimdské náměstí celý vánoční čas, dejte prosím vědět zastupiteli panu
Zdeňku Sloupovi na telefon 732 811 886. Moc děkujeme!!!
Pokud někdo rád plete, chtěli bychom při rozsvícení vánočního stromu obléct Vámi
upletenou šálu našim medvědům, kteří stojí pod lípou u kašny. Není nutné uplést celou
šálu. Stačí jen kousek. Šíře šály by měla být 30 cm, délka či vzor, barevnost jakákoliv,
libovolná…
Své výtvory noste, prosím, na Městský úřad v Přimdě během měsíce září. My jednotlivé díly sešijeme dohromady a připravíme celou šálu k slavnostnímu společnému
měření a ošálování (zimnímu odekorování) našich medvědů.
Přejeme Vám krásné jaro a hodně zdraví při náročném období, které prožíváme.
Tvořilky a Ženy pro Vás
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SPOLEK PŘÁTEL V ÚJEZDĚ
Tento podzim se opět nezapomnělo na kulturu pro pány a na začátku října, jako
každý rok, se uskutečnil třídenní výlet za krásami jižní Moravy. Všichni se nám vrátili
kulturně vzdělaní a v pořádku ☺.
Za pár týdnů jsme tu měli
hned Halloween - 3. 11. 2019.
Vzhledem ke špatnému počasí (pršelo) jsme pořádali pro
děti soutěž v deskových hrách
v klubovně a samozřejmě
proběhlo i vyhlášení nejlepší
masky. Byly jsme překvapené,
jak moc to děti bavilo a vydržely dlouho. Pro děti bylo také
připravené občerstvení a drobné dárky pro všechny masky.
Na závěr jsme vyhlásili tři nejlepší masky, což vyhodnotily
samotné děti.
Ke konci roku 5. 12. 2019 nás do klubovny přišel navštívit Mikuláš, čert a anděl.
Dorazily i některé děti z okolních vesnic. Děti se čerta bály, ukáplo i pár slziček, ale
nakonec všechny děti řekly čertovskou básničku či zazpívaly písničku a od Mikuláše
či andílka dostaly nějakou tu sladkost. Ti, co byli nemocní, navštívil Mikuláš doma
osobně.
Teď by nás mělo čekat velikonoční vyrábění v klubovně, ale vzhledem
k mimořádnému opatření, jsme klubovnu uzavřeli, a proto žádáme všechny
o pochopení a chvilku strpení než tomu
bude jinak. Určitě vám vše vynahradíme,
hned jak to bude možné ☺ . . . snad už
na Májce . . . s rouškou.
Za Spolek přátel v Újezdě děkujeme
všem, kteří se na těchto akcích podílejí
a v neposlední řadě děkujeme městu Přimda za možnost uskutečňovat tyto akce
v klubovně a také za finanční odměny
pro naše děti. 		
Napsala: Mgr. Naďa Sláviková
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INFOCENTRUM - jaký byl rok 2019?
Ukazuje se, že oblast Českého lesa je stále vyhledávanějším cílem mnoha turistů
z celé republiky. To se projevuje také v návštěvnosti našeho infocentra. V loňském roce
tu bylo celkem 4680 návštěvníků, z toho potom 483 cizinců. Mezi nimi již tradičně
převažují Němci a v poslední době to jsou brigádníci z evropských zemí, kteří pracují
na Nové Hospodě.
Oproti jiným rokům poklesl zájem o veřejný internet, ale to je dáno tím, že většina
hostů má „chytrý“ telefon. Spíše tedy využívají připojení na WiFi, které máme v infocentru k dispozici. Kromě informací prodáváme také upomínkové předměty se symbolikou města a hradu. V nabídce máme přes šedesát takových předmětů. Za loňský rok
jsme prodali zboží za 76 166,- Kč.
Den 24. říjen byl vyhlášen „Dnem informačních center ČR“. My jsme na tento
den připravili pro návštěvníky kvíz o znalostech místní historie. Zúčastnilo se celkem
19 hostů, z nichž 16 bylo úspěšných. Ti potom obdrželi malý upomínkový dárek.
Společně s infocentrem můžete zdarma navštívit i regionální muzeum, kde jsou vystaveny pracovní předměty našich předků. V loňském roce byla pro potřeby muzea
uvolněna další místnost, ve které jsme díky spolupráci s místní školou mohli vytvořit ukázku školní třídy z první poloviny minulého století. Ve druhé části jsou měřicí
přístroje z padesátých let minulého století, které správce muzea pan Josef Rídl získal
od místní meteorologické stanice. Návštěvníci se netají obdivem sbírky, o čemž vypovídají jejich zápisy do pamětní knihy. Cituji: „Děkujeme za možnost se vrátit do doby
minulé.“ „Krásná sbírka vzpomínkových předmětů.“ „Zajímavá sbírka muzejních předmětů a velmi fundovaný výklad kronikáře a místního historika pana Rídla.“ Muzeum
můžete navštívit vždy v době otevření infocentra.
Během letošní špatné zimy se ukázalo, jaký rozdíl je v návštěvnosti během zimy,
když je v provozu zimní středisko, a zimou bez sněhu.
V současné době máme vzhledem k pandemii koronaviru až do odvolání zavřeno.
Karel Halla, pracovník INFA

PŘED 95 LETY BYL V PŘIMDĚ ZAVEDEN
ELEKTRICKÝ PROUD
5. února 1925 byla na Přimdě rozsvícena první žárovka. Byl to pokrok, ale o zavedení do domácností byl malý zájem, protože jedna kWh stála 4,50 Kč a to bylo na tehdejší
dobu dost peněz. Mezi prvními uživateli byl majitel statku na spodní části náměstí (dnes
tam stojí benzinová stanice), který pomocí elektromotoru čerpal do statku vodu z Mílova. Na Přimdě byl vždycky problém s množstvím vody. Nejdříve se dřevěným potrubím
vedla voda do kašen. Na náměstí byly dvě. Jedna v místě dnešní kašny a druhá před
budovou radnice. Tyto kašny byly napájeny vodou z pramenu nad fotbalovým hřištěm.
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Ještě při výkopových pracích při výstavbě školy bylo potrubí obnaženo a normálně jím
protékala voda. Třetí kašna byla před budovou okresního soudu (dnes ubytovna) a ta
byla napájena pramenem ze Šibeničního vrchu.
V pozdější době byly v jednotlivých ulicích napojeny malé kašny, kam se chodilo
pro vodu. Např. v ulici nad kluzištěm byla jedna kašna před domem Karla Frančáka
a druhá u domu Juraje Frančáka. Jedna z posledních funkčních kašen byla u silnice
pod poštou. V roce 1963 byl budován vodovod a vodojem pod poštou. V roce 1969 se
dělala na Přimdě kanalizace. Brigádně se zapojili i místní občané. Společně s kanalizací
byl postaven další vodojem u fotbalového hřiště, problémy s vodou se tím však úplně
nevyřešily. Dostatečné množství vody pro Přimdu bylo vyřešeno až výstavbou školy
v přírodě v 80. letech minulého století. Místní vodojemy byly posíleny vodou z vrtů
v lukách nad Újezdem, kde jsou dostatečně silné prameny.
Rok 1925 si ještě připomeneme velkou oslavou výročí 1000 let založení hradu. První
zmínky o hradu jsou sice až z roku 1170, ale v roce 925 stál údajně na kopci dřevěný
hrad, proto taková oslava. Na louce pod hradem se konala slavnostní mše, místní divadelní spolek nacvičil dobovou hru, kterou předváděli přímo na hradě. Součástí oslav byl
i velký trh. Oslav se prý zúčastnilo kolem 20 000 lidí.
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Z novodobé historie si letos připomínáme 75 let od vybombardování Přimdy.
20. dubna 1945 se z Plzně vracela letka letadel, kde vzhledem k mlze piloti nesvrhli
své bomby. Při přeletu nad Přimdou po nich vystřelila hlídka umístněná na hradě. Tři
letadla se vrátila a na Přimdu svrhla zápalné bomby. Vzhledem k tomu, že na silnici byla
německá auta s pohonnými hmotami, vypukl obrovský požár. Během dvou hodin zbylo
z 247 domů pouhých 73 nepoškozených. Hovořil jsem s německou občankou, která zde
prožívala nálet. V té době jí bylo 11 let. Na námitku, že nebyly žádné oběti na životech,
odpověděla, že letadla nejdříve nad Přimdou kroužila a tak všichni utekli do okolních
polí a lesů. Potom teprve piloti svrhli bomby. Zahynula jedna žena, když se na ni při
likvidaci vyhořelých domů zřítila zeď.
A když už jsme u těch výročí, tak si ještě připomeňme, že před 55 lety, tedy v roce
1965 se kácel les pro sjezdovku.
Karel Halla

STRÁNKY KRONIKÁŘE
KRONIKÁŘ PÁTRÁ PO TAJEMSTVÍCH ŽELEZÁRNY
Sklárna i železárna ve Frauenthalu u Svaté Kateřiny pod Přimdou na Tachovsku mají
dobu prosperity a obchodních úspěchů už dávno za sebou. Před dvěma sty lety se tam
ve vysoké peci tavilo železo, následně po přestavbě v provozech vyrábělo sklo. Sklárna
fungovala ještě do roku 1925 a zanikla jako poslední na Tachovsku. Místo protkané
vodními náhony, kde stávaly budovy pece, uhelny, soustružny, dvě leštírny, ale také pily
objektu ředitelství a hospody, je dnes bez budov a zarostlé keři i stromy.
Lokalita je zdokumentována a popsána v několika knihách, přesto si uchovává svá
tajemství, po kterých pátrá Josef Rídl, kronikář a také průvodce z Přimdy. Hledá zbytky
bývalých provozů a vodních náhonů.
„Teď stojíme na místě bývalé vysoké pece. Sto padesát let se tu tavilo železo. Když
už nebyli schopni konkurovat, předělali to na sklárnu. Muselo tu být i několik vodních
kol, ale nikdy se nenašla“, říká Josef Rídl.
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Zbytky trubek, červená zem
Před několika týdny začal hledat pod asi půlmetrovým nánosem zeminy a hrabanky
podlahu železárny. „Jenže místo podlahy jsem našel hořejšek klenby. Tu jsem prorazil a
můžeme se podívat dolů“, ukazuje na otvor v zemi. Pod klenbou je něco, jako chodba.
Podle kronikáře musí jít o kanál, či náhon. Dobře sedmdesát let tu nikdo jistě nebyl. „Je
trochu ale zarážející, proč oba konce chodby jsou vyzděné šikmou stěnou z kamenů“,
říká dole za svitu baterek. „Je to úžasný pocit zde být. Čekal jsem něco úplně jiného,
abych se přiznal. Myslel jsem, že tu bude takzvaná lednice a vodní kolo. Musela tu
vodní kola být, jen si nedokážu zatím vysvětlit kde“, dodává Josef Rídl. Dole v kanále
pod písečným nánosem jsou vidět zbytky kameninových trubek, ze stěn vedou další
ocelové.
„Musím se sem ještě vypravit a dál pátrat“, říká s tím, že
opodál na místě bývalé leštírny
je vidět červeně zbarvená zem.
„To je pozůstatek po leštící a
brusné patě zvané potté, která byla červená. Leštily se s ní
skleněné tabulky. No, je tady
ještě co objevovat a přitom je to
vlastně jen necelé století, co tu
utichl sklářský provoz“, uzavírá
kronikář.

Z Tachovského deníku přepsal: Josef Rídl, kronikář Přimdy
Autor textu: Antonín Hříbal
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HLOUBKAŘI NAD DOMAŽLICEMI V ROCE 1945...
Takříkajíc postupně, jakoby krok za krokem, jsme slýchaly a vídaly také my, děti, že
je válka. Ve velké výšce létaly stovky stříbrošedých letadel a šířily jednotvárný hukot
svých motorů. Jednotlivé dvojtrupé stíhačky hloubkařů ostřelovaly v nízkém letu lokomotivu, z jejíhož kotle pak vysokým obloukem vystřikovala voda. A najednou dorazily
i k nám od východu kodrcavé koňské povozy s plátěnými střechami a na nich znavení
a ztrápení lidé a děti, táhli kolem a dál směrem na západ. Pak na jaře se ta cesta uzavřela. Letky bombardérů mířily denně nad Šumavou za svým posláním, aniž by už ovšem
vykládaly svůj smrtelný náklad. Hloubkaři hlučeli nad městem, jehož obyvatelé, děti
i dospělí, většinou ženy a staří lidé, běželi jako o náš život, aby hlavně nás dostali do
bezpečí označeného krytu. Střešním otvorem na půdě stodoly jsme pozorovali letce
a viděli i jejich helmice. Když se rozezněl štěkot palubních kulometů, ptali se všichni,
komu ty výstřely patří. Naštěstí se nic moc nestalo. Z nebe se třepotavě snášely letáky
a lametty. Brzy sem dolehlo i dunění kanonů blížící se západní fronty. Přístupové silnice
do města byly přehrazeny protitankovými zátarasy ze stromových kmenů. Dnes víme,
jak nesmyslné to všechno bylo, neboť tanky přece mohly snadno k městu proniknout
přes pole a luka na zcela jiných místech.
Jezdit vlaky bylo koncem druhé světové války stále nebezpečnější. Útočily na ně
americké stíhačky – dvojtrupové stroje Lightning Lockheed P-38, kterým se říkalo „kotláři“. Prolétly okolo vlaku - to bylo znamení pro strojvedoucího, aby zastavil
a umožnil lidem utéct do okolí. Potom se „kotlář“ vrátil a prostřílel kotel lokomotivy
- tím Američané vyřazovali Němcům vozový park. Letouny se vzdálily, jakmile z děravého kotle vyrazil charakteristický sloup horké páry. Tak vypadal obvyklý scénář útoku amerických stíhacích letadel neboli hloubkařů či kotlářů v Čechách v dubnu 1945.
Útoky byly mnohdy bezhlavé, zvláště v době, kdy se již hloubkaři nesoustředili jen
na železnici, ale v podstatě na vše v okolí, co se hýbalo. Kulometná střelba kombinovaná s bombardováním přinesla bolestivé ztráty na životech venkovského obyvatelstva.
V domažlickém pohraničí se neválčilo jen na zemi, ale i ve vzduchu. Během války
Domažlicko zažilo mnoho přeletů říšskoněmeckých letounů. V posledních měsících
války se nad Domažlickem začaly objevovat americké letouny, kterým se říkalo hloubkaři nebo kotláři. Poprvé kotláři provedli svůj nálet na Domažlice 20. února 1945.
Nad střechami se objevily letouny s bílými hvězdami a červeným předkem. Jejich cílem
byl vlak, který stál na domažlické zastávce. Ve vlaku cestovali uprchlíci, které následně
ošetřoval primář domažlické nemocnice doktor Rudolf Němec. Stala se mu příhoda
s jednou Němkou, která odmítla transfúzi krve kvůli tomu, že to byla krev Čecha. Tu
označila jako za nečistou. Primář Němec musel následně poslat všechny české dárce
krve domů a zavolat si z kasáren německé vojáky. Poté skoro denně útočily americké
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letouny na silniční i železniční dopravu, letiště, vojenské transporty a další místa. „Jen
23. února 1945 bylo na trati Plzeň - Furth im Wald zničeno sedm lokomotiv.“ 25. února
1945 byl napaden transport Todtovy pracovní organizace na nádraží v Domažlicích.
„Na sedmdesát mrtvých a zraněných bylo vyproštěno z vagónů zasažených padesáti
kaliberními střelami z palubních zbraní a střepinami bomb.“
O dva měsíce později došlo ke zničení lokomotiv na nádraží ve Staňkově a na trati
Furth im Wald - Plzeň, kde byl napaden vojenský transport. Na trati Domažlice - Česká Kubice byla zničena další lokomotiva. 20. dubna 1945 bylo znovu bombardováno domažlické nádraží americkými hloubkovými letci. Tento den nádražím projížděl
vojenský transport raněných, který měl dojet až do německého Furth im Wald. Část
transportu se letcům povedlo zničit přímo na nádraží, další část o pár kilometrů dál
na zastávce. Všude bylo spousty mrtvých. O jejich převoz na místní hřbitov se postarali
obecní kočí. Několik dnů trvalo, než byla na nádraží znovu obnovena doprava. Nejkrutější pro celé Domažlicko, obzvlášť pro oblast Chodska, bylo rozbombardování typické
chodské obce Klenčí pod Čerchovem. Stalo se to ve čtvrtek 26. dubna 1945. Tento den
byl pro obyvatele Klenčí pod Čerchovem dnem jako každý jiný. To ale nikdo netušil,
co se stane večer. Když se večer blížil, chystali se lidé k večernímu poklízení. Americká
i německá děla utichla. Ale kolem půl osmé hodiny večer letadla začala znovu hučet
nad Klenčím. Tentokrát letadel letělo osm směrem od Čerchova. Po chvíli kroužení nad
městečkem pustila první bombu v dolejší části Klenčí. Za okamžik začalo být bombardováno celé město. Klenčí bylo náhle v plamenech. Lidé se skrývali ve sklepech, aby
zachránili své životy. Zoufalý pláč byl toho večera slyšet po celém Klenčí. Nastal zmatek. Hasiči z celého okolí přispěchali na pomoc, ale i to bylo marné. Tento večer přišlo
mnoho klenečských občanů o své domy i se vším příslušenstvím, stodolami, kůlnami
a chlévy. Škoda vzniklá požárem byla úředně odhadnuta na patnáct milionů Kč. Bombardování Klenčí si vyžádalo i dvě oběti. Ještě ve stejný den došlo k útoku na budovu
bývalé sklárny v Holýšově, kde se nacházela muniční fabrika. V kronice obce Holýšov
stojí tato slova: „26. dubna kolem ½ 18 h odpolední zastřelili se hloubkaři do dvou
vagónů munice, které nezodpovědně zůstaly stát na nádražních kolejích. Exploze byla
strašná. V celém Holýšově byly poškozeny střechy budov, okenní skla rozbita, stropy
poškozeny, nábytek znehodnocen. Nádraží samotné zničeno a domy stojící poblíž značně pošramoceny. Také tovární haly značně poškozeny, nejbližší zcela bez jediné tašky
na střeše. Lágr německých děvčat, který nacházel se poblíže nádraží, vyhořel do základů. Jedenáct děvčat z tohoto tábora uhořelo. Koncem dubna 1945 byla již fronta blízko
Domažlic. Ve vesnicích v okolí Domažlic bylo možno spatřit procházející oddíly armády generála Vlasova. Byli to němečtí civilní uprchlíci a i lidé nasazení na práce v Říši.
Štáb německé divize, zajišťující obranu důležitých úseků od Všerubského průsmyku až
po Folmavu, byl nucen přesídlit své postavení z ohroženého Mrákova až do Švihova.
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Americké dělostřelectvo několik dnů ostřelovalo samotné Domažlice a výsledkem bylo
vyvěšení bílých praporů. Ty ale musely být z rozkazu německého velení vzápětí staženy
a rozhlas oznámil, že majitelé ověšených domů budou popraveni. Američtí hloubkoví letci také často napadali pohybující se německé kolony. Dne 30. dubna 1945 byla
ostřelována třemi americkými letouny kolona Wehrmachtu u nádraží na silnici z Klenčí
do Trhanova. Po ostřelování zůstaly stát trosky vojenských aut v tzv. Lomikarově aleji.
Zahynul zde i jeden z příslušníků americké letky (nadporučík Virgil Paul Kirkham).
Zachytil křídlem vrcholek stromu a letadlo se následně v lese roztříštilo na kousky.
Kronikář Újezda psal o této události v místní kronice: „30. dubna o polednách napadli
Američtí hloubkaři posice slabých Němců v Trhanově na železniční stanici. Jeden letec střelbou zraněn, ztratil sílu své letadlo ovládat, narazil na stromy v Zadní hoře pod
Hrádkem a havaroval. Letadlo svou silou přeráželo lesní stromy v délce asi 100 m, v šíři
8 m a roztříštilo se. Výbuchem uletěl motor a daleko od místa smrti rozletěly se úlomky
letadla. Letec v něm na uhel uhořel. Lidé hned k letadlu spěchali. Nosili se úlomky
domů. Trosek letadla bylo 2 velké hromady, z nichž mnoho později lidmi na památku
rozebráno. Dále na událost vzpomíná pamětnice paní Sládková z Trhanova: „Když jsme
doma uslyšeli motory letadel, šli jsme se s rodinou schovat do sklepa, protože hrozilo
nebezpečí náletu. Za chvíli se ozvala palba a výbuchy. Zanedlouho nám nad domem
prolétl jeden letoun, netrvalo dlouho a ozvala se ohlušující exploze.
Odvážili jsme se tedy vyjít ze sklepa a podívat se, co se děje. Z nedalekého lesa
stoupal černý dým a nad ním kroužily ostatní dva stroje, které pak odlétly směrem
do Německa. Dospělí se šli tedy podívat, co se stalo. V troskách objevili pilotovo tělo,
které se snažili vyprostit. Bohužel, letec byl již mrtvý a v pase rozpůlený. Byl tedy pochován v místě havárie, a pak byl přenesen na hřbitov v Klenčí a nakonec byl odvezen
na americký hřbitov v Norimberku.“
Po celou válku se Domažlicku vyhýbaly masivní letecké nálety strategického rozsahu. Zato na druhé straně hranice v bavorském příhraničí bylo hůře. Městečko Furth im
Wald – Brod nad Lesy, které je Domažlicku nejblíže, bylo zdemolováno nálety hloubkařů v průběhu dubna 1945. Z poválečných inventářů lze odhadnout, že hloubkaři poškodili nejméně 650 lokomotiv. Ale ani sto otvorů po kulkách nepřivedlo lokomotivu na
šrotiště. Naprostá většina z nich byla poměrně rychle opravena a sloužila u ČSD ještě
dlouho po válce.
Pro zájemce, kteří se hlouběji zajímají o tuto tématiku, doporučujeme Pod palbou
hloubkařů -Vojtášek Filip.
Zdroj: FOUD Karel - Letecká válka nad Domažlickem, In: BALCAR Bohuslav - Hvězdy
a pruhy nad Chodskem, Kdyně: RB Print - Robert Balcar, 2010, DRBAL, Jan, DRBAL
Martin, DRBAL Zdeněk a KOHOUT Roman - Vojenské střípky kraje pod Čerchovem.
Praha: Powerprint s. r. o., 2012
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SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH OBČANŮ
Tradiční setkání dříve narozených občanů se konalo 17. 10. 2019 v sále RS Přimda.
Každého seniora jsme přivítali malým dárkem - medovým balíčkem, potěšili vystoupením taneční skupiny COUNTRY SEBRANKA pod vedením paní Janovcové a připravena byla bohatá tombola. K tanci a poslechu hrála Kapela Václava Žákovce.
Poděkovat touto cestou bychom chtěli našim sponzorům, kteří akci podpořili buď
finančně, nebo věcnými dárky do tomboly.
Naše poděkování patří zejména těmto sponzorům:
•
Úůll Treml s.r.o., Přimda
•
Kolowratovy sady s.r.o., Velké Dvorce
•
Petr Koryťák st., Přimda
•
Petr Sovič, Rozvadov - Milíře
•
Miloslav Kunt, Třískolupy
•
Jitka Slavíková, Třemešné
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Poslední akcí, kterou ještě bylo možné uskutečnit před vyhlášením nouzového stavu,
byl dětský maškarní karneval, který se konal 7.3.2020. O zábavné vystoupení pro děti
se postaral pan Karel Veřtat z Racova.
Za pomoc s organizací karnevalu děkujeme Ivetě Junkové, Aleně Růžičkové a Marii
Vítkové.
Finančně akci podpořili Benzina Přimda - p. Horváth, firma STREICHER,
spol. s r.o., Plzeň, BKV Stavební spol. s r.o., Bor a Kolowratovy sady s.r.o., Velké
Dvorce, kterým touto cestou srdečně děkujeme!
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Foto: Cezar Carp

INZERCE:
Farma Údolíčko
Přimda

S jarem se probouzí příroda a s jarem začíná sýrařská sezona. Oznamujeme
všem příznivcům kozích mléčných dobrot, že od dubna opět zahajujeme výrobu!!!
Letošní nabídka bude pestrá a vymysleli jsme na Vás celou řadu novinek.
V NABÍDCE MÁME:
BIO mléko, sýry, tvaroh, kozí pomazánku s pažitkou
a nově kozí BIO kefír (neochucený i ochucený).
Výrobky si lze zakoupit u nás na farmě v našem farmářském obchůdku. Pro pravidelné odběratele nabízíme možnost individuálního dovozu! (samozřejmostí je dodržování aktuálních
hygienických opatření!)

Přejeme Vám všem pevné zdraví a veselou mysl!
						
Těšíme se na Vás,
					
Vaši sýraři Jan a Iveta Junkovi

Pro bližší informace volejte 774 724 134, 731 476 824,
nebo pište na farmaudolicko@seznam.cz, nebo mrkněte na: www.farmaudolicko.cz.
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