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Ukázka vandalismu - vytrhané a poničené macešky

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás přivítala na stránkách dnešního Přimdského zpravodaje. Vychází v době, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku, všechno začíná kvést, ale
bohužel je vidět i nepořádek, který v zimním období přikrýval sníh.
Jak jste již určitě zaznamenali, pracovníci města začali s úklidem všech obcí, ale
na vše bohužel nestačíme, proto uvítáme sebemenší pomoc Vás, občanů. Přivítejme
svátky jara čistými a uklizenými obcemi.
V našich obcích (hlavně v obci Přimda) přetrvávají problémy s ničením veřejného
majetku. Posledním případem, který já osobně nedovedu pochopit, je vytrhání a poničení čerstvě zasázených macešek. V pátek 22. 3. 2019 je pracovníci města zasázeli
a v pondělí bylo několik desítek macešek vytrhaných a poházených v okolí květináčů,
bohužel několik jich i chybí. Osobně mi je líto nejen poničených květin, ale i lidské práce. Jsou mezi námi bohužel spoluobčané, kteří si neváží lidské práce ani vynaložených
finančních prostředků. Nebuďme lhostejní k tomuto chování.
Dalším nešvarem je parkování osobních aut na travnatých a nezpevněných plochách
a to nejen před bytovými domy, ale i před rodinnými domy. Přestože mají vlastníci nemovitostí u domů dostatečně velké vlastní pozemky, parkují na travnatých a nezpevněných plochách před domy. Takovéto nepovolené parkování znemožňuje údržbu pozemků (zametání, sekání trávy, v zimním období úklid sněhu). Pominout nelze ani hluboké
vyjeté koleje v trávnících.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem krásné prožití svátků jara.
Marie Šperková
starostka
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PLÁNOVANÉ AKCE NA LETOŠNÍ ROK
rekonstrukce (výměna) stropů v tělocvičnách základní školy
(na tuto akci byla přidělena Plzeňským krajem dotace ve výši 200.000,- Kč)
rekonstrukce rybníka v Újezdě pod Přimdou (na tuto akci byla přidělena
dotace Plzeňským krajem ve výši 300.000,- Kč)
rekonstrukce topení v Mateřské škole v Přimdě (na tuto akci je požádáno o dotaci
z Plzeňského kraje)
vybudování přivaděče pitné vody pro obec Malé Dvorce (z vodního zdroje
v Třískolupech - financovat tuto akci budou Vak Karlovy Vary)
vybudování přivaděče pitné vody pro obec Kundratice (z vodního zdroje
ve Velkých Dvorcích - ve spolupráci s Vak Karlovy Vary)
V letošním roce jsme podali žádosti o evropské dotace na tyto akce:
rekonstrukce společenského sálu v Přimdě (2. etapa - budova bývalého kasina)
vybudování sběrného dvora v Přimdě (asfaltová plocha u hřbitova)
Zpracovává se projektová dokumentace na tyto akce:
nový vodovod pro obec Rájov (včetně nového vodního zdroje - vrtu)
autobusová točna v obci Velké Dvorce
rekonstrukce budovy městského úřadu
Ve spolupráci s Vodárnami a kanalizacemi Karlovy Vary se začala v letošním
roce zpracovávat projektová dokumentace na tyto uvedené akce:
rozšíření kanalizace v obci Přimda (ulice Novoveská, ulice Borská směrem
na Rozvadov, ulice Borská směrem na Velké Dvorce)
přeložka vodovodních rozvodů v ulici Borská
rekonstrukce vodovodu v obci Třískolupy

Jízda Saši Kolowrata a Přimdský den

Letošní ročník Jízdy Saši Kolowrata spojený s Přimdským dnem se bude konat
v sobotu 15. 6. 2019. Na tento den je připravený bohatý kulturní program pro děti
i dospělé a jako každý rok bude den uzavírat taneční zábava na náměstí.

Setkání dříve narozených občanů

Podzimní setkání dříve narozených občanů se bude konat ve čtvrtek 17. 10. 2019.
K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina Václava Žákovce.
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UPOZORNĚNÍ
Parkování mezi bytovými domy v Přimdě čp. 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262

Asfaltové chodníky a travnaté plochy před bytovými domy neslouží k parkování
osobních aut. Jsou zde osazeny dopravní značky „Stezka pro chodce“, které jasně
vymezují, kdo se může po pozemcích pohybovat.
Některým nájemníků bytových
domů je to však jedno. Vesele si
parkují na nezpevněných plochách,
rozjíždějí travnaté plochy, čímž
přidělávají práci našim pracovníkům údržby, kteří musí tyto plochy
na jaře vyrovnat, dosypat zeminou,
zasít trávu (fotky byly pořízeny
v pátek 22. 3. 2019 v 10.00 hod.).
Vlastníkům osobních aut, kteří si na fotkách svá auta poznají, doporučujeme osvěžit si své
znalosti, co znamená umístěná
dopravní značka.

Dopravní značka „Stezka pro chodce“ (č. C 7a) přikazuje chodcům (a osobám na Segway nebo jiném „osobním
přepravníku“) užít v daném směru takto označeného pruhu
nebo stezky. Jiným účastníkům provozu na pozemních
komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka
určena, je jejich užívání zakázáno.
Značka ukončuje platnost značek „Stezka pro cyklisty“
(č. C 8a), „Stezka pro chodce a cyklisty“ (č. C 9a) a „Stezka
pro chodce a cyklisty“(č. C 10a).
Pokud se bude situace s parkováním na travnatých
a nezpevněných plochách opakovat, bude tento problém
vedení města řešit s Policií ČR a bude podávat podněty
na Městský úřad Tachov, odbor dopravy.
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Místní poplatky v roce 2019

Všechny 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
nebo si ji vyzvednete.

Poplatek ze psa

Rodinný dům		
1. pes 100,- Kč, 2. a další 150,- Kč
Bytový dům		
1. pes 200,- Kč, 2. a další 300,- Kč
VS uveďte 1341 + čp. (př. 1341265)
Do textu uveďte Vaše jméno a adresu.
Pokud potřebujete známku na psa, lze si ji bezplatně vyzvednout na MěÚ.

Poplatek za hrobové místo - dle uzavřené smlouvy o pronájmu
VS uveďte 21113632 + číslo hrobu (př. 21113632233)
Do textu uveďte Vaše jméno a adresu.
PRONÁJEM ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ ČP. 110 V PŘIMDĚ
V nově opravené budově čp. 110 v Přimdě (vedle městského úřadu) vznikla zasedací místnost s kuchyňkou a sociálním zařízením, která je využívána nejen pro potřeby
města, ale lze si ji krátkodobě pronajmout za účelem pořádání soukromých akcí, jako
jsou rodinné oslavy, svatby, setkání kolektivů a jiných uzavřených společností. Kapacita místnosti je cca 60 osob. Žádosti o pronájem místnosti zasílejte s dostatečným
předstihem.
Cena za pronájem místnosti je 1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.
INFORMACE PRO NÁJEMCE ZAHRÁDEK
V průběhu měsíce května 2019 proběhne setkání, na kterém budou podány informace
o plánovaném prodeji zahrádek ve třech lokalitách k. ú. Přimda.
Během roku 2018 došlo ke zpracování geometrického plánu (geodetickému zaměření
a oddělení) všech zahrádek, byl objednán znalecký posudek, ze kterého vyplynula cena
70,56 Kč/m2.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Sbor pro občanské záležitosti připravuje na 15. 5. 2019 vítání občánků. Vítat budeme
dětičky narozené do konce února. Rodičům a jejich dětem bude zaslána písemná pozvánka.

POČET OBYVATEL K 1. 1. 2019
OBEC			
muži ženy
CELKEM
							

cizinci

Kundratice		
26
Malé Dvorce		
13
Málkov			
3
Mlýnec			
12
Přimda			
324
Rájov			
13
Třískolupy		
51
Újezd pod Přimdou
55
Velké Dvorce		
125
CELKEM		 622

3
3
3
5
326
2
2
3
15
362

20
16
4
13
331
8
30
46
133
601

46		
29		
7		
25		
655
21		
81		
101		
258
1223

CELKEM
(včetně cizinců)

49
32
10
30
981
23
83
104
273
1585

POČASÍ V PŘIMDĚ
Průměrná teplota v roce 2018 byla 8,4oC , tj. nejvyšší od počátku měření v roce 1954.
Rovněž i průměrná vlhkost vzduchu byla vůbec nejnižší. Extrémy jednotlivých měsíců
jsou vyznačeny barevně (červeně - nejvyšší hodnota, modře - nejnižší hodnota).
Přimda		
Leden		
Únor		
Březen		
Duben		
Květen		
Červen		
Červenec
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad
Prosinec		
2018		

T [°C]
0,6
-5,0
-0,5
11,5
14,2
16,0
19,1
19,3
13,7
8,7
2,4
0,2
8,4

Tx [°C]
5,8
4,0
14,0
25,5
25,5
26,0
32,3
32,1
25,6
20,4
11,4
8,4
32,3

Tn [°C]
- 6,9
-16,3
-15,9
- 1,5
5,3
5,2
8,1
6,5
1,1
- 0,5
- 7,4
- 5,7
-16,3
5

H [%]
98
89
86
67
74
72
56
59
69
78
92
94
77,8

Hn [%]
68
40
30
21
29
25
15
21
25
43
39
79
15

Vysvětlivky:
T [oC] - průměrná teplota
Tx [oC] - nejvyšší teplota
Tx [oC] - nejnižší teplota
H [%] - průměrná vlhkost
vzduchu
Hn [%] - nejnižší vlhkost
vzduchu
Zdroj: ČHMÚ Přimda,
Jaroslav Macura

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Ve středu 29. 5. 2019 proběhne ve všech obcích očkování psů proti vzteklině.
OČKOVÁNÍ JE PODLE ZÁKONA POVINNÉ PRO PSY STARŠÍ 6 MĚSÍCŮ.

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

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

Cena očkování: 100,- Kč, očkovací průkaz s sebou.

POUTNÍ MŠE SVATÉ
27. 04. 2019
11. 05. 2019
08. 06. 2019
15. 06. 2019
22. 06. 2019
19. 10. 2019

15.30 hod.
12.00 hod.
12.00 hod.
bude upřesněno
10.30 hod.
16.00 hod.

Přimda - poutní mše svatá
Malé Dvorce - poutní mše svatá
Kundratice - poutní mše svatá
Mlýnec - poutní mše svatá
Újezd - mše svatá (25. výročí obnovení kaple)
Třískolupy - poutní mše svatá

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
Sbor dobrovolných hasičů v Přimdě děkuje občanům, kteří se zapojili do akce „Sběr
železného šrotu“ na podzim roku 2018. Touto akcí podpořili dobrou věc. Získané finanční prostředky ve výši 5.900,- Kč byly použity na nákup občerstvení pro děti
na prosincovou mikulášskou nadílku.
Pro velký úspěch se bude na podzim roku 2019 tato akce opakovat. Pokud budete mít
železný šrot, kterého se budete chtít zbavit, ozvěte se pracovníkům údržby v době
od 01.09. do 30.09. 2019 na mobil: 602 776 599 a domluvte si datum odvozu.
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SVOZ ODPADŮ, SLUŽBA OBYVATELŮM?
Loňský rok na podzim byla na valné hromadě „Sdružení obcí pro vybudování
a provozování skládky Černošín“ promítána prezentace o svozech objemného a nebezpečného odpadu z Tachovska. U srdíčka zahřeje, když slyší, jak jsou vychvalovány
Újezd pod Přimdou, Malé Dvorce, Mlýnec či Kundratice. Studem se propadá, když jako
odstrašující případ jsou prezentovány Třískolupy a Velké Dvorce.
Každoročně v jarním a podzimním období město Přimda se společností EKODEPON zajišťuje svoz objemného a nebezpečného odpadu. Všichni techničtí pracovníci města i Ekodeponu se snaží o co nejhladší průběh předávky a roztřídění odpadů
do přistavených svozových vozidel a kontejnerů, což mohu potvrdit, protože se svozu
povětšinou v pracovním oblečení a rukavicích účastním.
Každý rok přibývá množství odpadu, které musíme v určitém časovém horizontu
roztřídit a naložit. Někteří obyvatelé Třískolup i Velkých Dvorců nám opravdu „pomáhají“.
Svozy se uskutečňují pravidelně a jsou dopředu avizovány. Naši občané nenacházejí
čas se jich účastnit? Nemohou požádat souseda či známého z obce, zda by jeho odpad
ke svozu dovezl?
Musí to na návsi opravdu vypadat takto?
Ing. Jiří Kadera, místostarosta města

Třískolupy

Velké Dvorce
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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 13. 4. 2019

Stanoviště			

Doba přistavení mobilní sběrny:

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

08.00 - 10.30
10.45 - 12.45
08.00 - 08.45
08.50 - 09.05
09.10 - 09.40
09.45 - 10.00
10.05 - 10.25
10.30 - 10.40
10.45 - 10.55
11.00 - 12.00
12.05 - 12.30
12.35 - 12.45
12.50 - 13.00

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

TERMÍN PODZIMNÍHO SVOZU: SOBOTA 12. 10. 2019
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LESY MĚSTA PŘIMDY - zpráva za rok 2018
LHP - Lesní hospodářský plán
LHP je vypracován pro Lesní hospodářský celek - LHC 311411. Vlastníkem lesa je
město Přimda. Celková plocha pozemků určených k plnění funkcí lesa zařazených
do LHP činí 843,14 ha. Platnost LHP je 10 let od 1.1.2018 do 31.12.2027 a navazuje
na předchozí LHP pro LHC Lesy města Přimdy nacházející se v katastrálních územích
Přimda, Málkov u Přimdy, Rájov u Třískolup, Třískolupy pod Přimdou, Mlýnec pod
Přimdou, Újezd pod Přimdou, Kundratice u Přimdy, Malé Dvorce a Velké Dvorce.
Lesní certifikace
Lesní certifikace je způsob, jak vlastník může prokázat, že lesy jsou obhospodařovány trvale udržitelným způsobem. Lesní certifikace byla prodloužena na další období
od 1.10.2018 do 30.9.2021 a je pro vlastníka lesa prestižním oceněním odpovědného,
přírodě blízkého lesního hospodaření.
Klimatické podmínky
Nepříznivé klimatické podmínky, zejména dlouhodobý srážkový deficit a oslabení vitality a odolnosti zvláště u jehličnatých lesních porostů, mají za následek přemnožení
hmyzích škůdců (podkorního hmyzu). Z abiotických vlivů se jednalo hlavně o větrné
polomy a vývraty, hlavně u jehličnatých dřevin.
Kalamita z 23. 9. 2018 (bouře Fabienne) - předběžný odhad škody činí 4500 m3, tato
nahodilá těžba se musí zpracovat do konce května 2019.
Ochrana lesa
Z pohledu ochrany lesa lze tento rok označit jako období obzvláště nepříznivé s ohledem na rozsáhlé poškození smrkových porostů podkorním hmyzem a bořivými větry.
Hlavním vlivem na pokles tvorby zisku, oproti předchozím úspěšnějším letům, byl pokles průměrných cen za prodej sortimentů, především u jehličnatých dřevin a to v důsledku horší kvality dřeva z kalamitní těžby usychajících smrkových porostů a často se
objevujících vichřic a polomů a zvýšená nákladovost na provádění rostoucího objemu
pěstebních prací.
Obnova lesa a zalesňování
Plocha obnovovaných lesních porostů byla provedena do konce dubna 2018.
Celkem bylo zalesněno:			
4,59 ha
- Smrk ztepilý 8 500 ks sazenic:		
2,79 ha
- Buk lesní 5 000 ks sazenic		
0,94 ha
- Přirozená obnova - smrk			
0,41 ha
- Přirozená obnova - buk			
0,45 ha
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Výroba u Přimdských lesů za rok 2018:
- Výchova porostů do 40 let skutečného věku
0,77 ha		
40,00 m3
- Výchova porostů nad 40 let skutečného věku
10,19 ha
630,00 m3
- Těžba předmýtní nahodilá					
130,50 m3
- Těžba mýtní nahodilá						
6344,30 m3
- Těžba mýtní úmyslná						
1850,00 m3
Celkem							
8994,80 m3
Ochrana kultur = 52,10 ha, výsek nežádoucích dřevin = 2,12 ha, prořezávky = 16,62 ha,
snášení klestu = 3,79 ha, zpřístupnění porostu = 8,40 ha.
Dodávky dřeva byly provedeny na odběrném místě, dřevo bylo prodáno 9 odběratelům.
Tržby za prodané sortimenty činí 8.912.780,- Kč.
Za Přimdské lesy, s.r.o.
Pavel Kunc, lesní hospodář

Přehled akcí a exkurzí pro veřejnost na rok 2019
pořádaných CHKO Český les
TERMÍN

NÁZEV AKCE			

HODINA A MÍSTO SRAZU

11. 5.
Vítání ptačího zpěvu v Tachově		
Sraz v 8.00 v Muzeu Českého lesa
					v Tachově (třída Míru 447)
18. 5.
Jarní botanická vycházka 		
Sraz v 10.00 u zastávky autobusu
do okolí Nové Vsi pod Přimdou 		
v Nové Vsi pod Přimdou
1. 6.
Po zaniklých vsích Českého lesa		
Sraz v 9.00 v Unter Grafenried v Německu
8. 6.
Utajené krásy Národní přírodní 		
Sraz v 10.45 ve Staré Knížecí Huti
rezervace Na požárech
15. 6.
Bývalé uranové doly Vítkov II. 		
Sraz ve 14.00 u autobusové zastávky Tachov (historie a současnost, geologické poměry) Oldřichov - točna.
16. 6.
Putování k bobřímu hradu na Kolm		
Sraz v 10.35 v obci Lesná na parkovišti
					u místních potravin.
29. 6.
Okolím Staré Knížecí Huti: geologie,
Sraz v 10.40 u autobusové zastávky
člověk, současná péče o přírodu 		
ve Staré Knížecí Huti.
7. 9.
Den Českého lesa: ukázka řemesel 		
U Hedvičiny Pily (Stará Knížecí Huť) od 11.00
zpracovávajících různé druhy dřeva
5. 10.
Festival ptactva na Anenských		
Sraz v 9.15 na vlakovém nádraží v Plané
rybnících 				u Mariánských Lázní.
6. 10.
Po stopách zaniklých sídel		
Sraz v 10.00 v obci na autobusové zastávce
					Rozvadov, Nové Domky.
31. 10.
Setkání příznivců Českého lesa 		
Muzeum Českého lesa v Tachově, od 17.00
30. 11.
Za zimními houbami do Přírodní 		
Sraz v 9.30 v obci Diana na autobusové
rezervace Diana 			
zastávce Diana nedaleko kapličky.
31. 12.
Ptáci v zimě nespí			
Sraz v 10.00 v zahradě Muzea Českého lesa
					v Tachově.
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘIMDĚ
První pololetí školního roku 2018/2019 uteklo jako voda, začíná jaro. Pojďme se
podívat, co je nového v mateřské škole:
nový školní rok jsme zahájili opět plnou mateřskou školou, začátky nebyly vskutku lehké, nové děti si zvykaly velmi pomalu a často i pláčem a křikem, což není
jistě dobré pro plačící děti, ale ani pro děti ostatní, proto bych ráda apelovala
na všechny rodiče, kteří uvažují o umístění svého dítěte do kolektivu: Připravte
své dítě na vstup do MŠ, respektujte potřeby svého dítěte, nikoliv jen své zájmy,
veďte ho k samostatnosti, sociabilitě, k zvládnutí základních hygienických potřeb
a hlavně připravte si čas na adaptaci svého dítěte v mateřské škole, nikdo jiný to
za Vás udělat nemůže.
pedagogický sbor ve složení: Alena Růžičková - ředitelka MŠ, učitelky - Anna
Teplárková, Ivana Márová, Magdalena Chaloupka, školní asistentka - Monika
Ficzová, posílila od února ještě paní Ludmila Fidermáková - asistentka pedagoga.
na konci roku jsme ukončily tzv. Šablony I a plynule jsme přešly na Šablony II,
což je podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování, díky tomu můžeme mít ve škole školního asistenta a podporovat vzdělávání všech pedagogů,
navíc zajistíme z těchto zdrojů několik výletů pro děti, projektové dny, atd.
mateřská škola byla úspěšná i v získání dotace na vzdělávání cizinců v roce
2019, MŠ navštěvuje 17 dětí jiných
národností, kterým se snažíme pomoci při osvojování si českého jazyka
a také seznámení s českými zvyky
a tradicemi, milé bylo setkání s vietnamskou komunitou na Sv. Kateřině
v předvánočním období, kde vietnamské děti zpívaly české koledy
na podzim během října a listopadu se
děti ve 4 projektových dnech seznamovaly s jazykem našich sousedů,
pod vedením medinautky Míši Rejnové si německy zpívaly, hrály hry, tančily, poslouchaly německé pohádky,
vyprávěly si o sousedním státě Německu, zdravily se německy, počítaly,
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označovaly barvy, činnosti byly opravdu pestré a děti byly nadšené, rádi bychom
v obdobném projektu pokračovaly, možná se nám povede obnovit spolupráci
s německou MŠ ve Vohenstraussu
období Vánoc bylo opět plné setkání a očekávání - tradičně nás navštívil Mikuláš
s čerty a andělem ze základní školy v Přimdě, tato spolupráce již trvá mnoho let,
každým rokem přijdou jiní čerti, dovádiví, zlobiví, jindy méně mluvný Mikuláš,
ale vždycky se na naše setkání moc těšíme a obzvlášť oceňujeme pečlivost příprav, které tomuto setkání děti ze základní školy věnují, patří jim velké poděkování, poděkování patří i paní ředitelce ZŠ a třídní učitelce za spolupráci
vánoční posezení s rodiči bylo i tvořivé, když se rodiče podívali, co se jejich děti
od začátku roku naučily, společně si vyrobili drobný dárek, dílny s rodiči jsou již
tradiční částí našich setkávání, před Velikonocemi se opět sejdeme k zajímavému
tvoření a krátkému vystoupení dětí
nezanedbáváme ani kulturní vyžití našich dětí, do MŠ přijíždějí různí umělci,
kteří připravují dětské pořady, za všechny zmíníme např. divadélko Letadlo, které
k nám přijelo s velmi hezkým programem Cestujeme do Austrálie, pořad plný
zvířat - děti se dozvěděly spoustu zajímavých a důležitých informací o oblíbených
zvířatech, rozšířily si znalosti o druzích dopravy, zahrály si na piloty, cestovatele, zoology a vězte, že divadlo k nám do školy přijede rozzářit dětské oči zase
na podzim

bohužel jsme museli díky vichřici a celodennímu přerušení elektrické energie
odvolat představení paní Jelínkové z divadla Nána, věříme, že se najde nějaký
náhradní volný termín a půvabnou pohádku „Na paloučku“ uvidíme později
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největší starosti nám v mateřské škole dělá plánovaná rekonstrukce topení, kdy
se akumulační kamna musí vyměnit za topení plynové, akumulační kamna dosluhují, nemají takovou výhřevnost a provoz je značně finančně náročný, celou
rekonstrukci nám komplikuje záhadná, zvětšující se díra v podlaze uprostřed třídy
(podle prvotního názoru to dělá voda, možná prasklá trubka), s tím je spojena rekonstrukce umýváren atd. a to vše je nutné opravit, předělat během letních prázdnin, tak nám držte všichni palce, ať alespoň část stihneme
od SDH Přimda jsme obdrželi sponzorský dar ve výši 4.500,- Kč z výdělku
z jejich krásné akce Přimdský masopust, hasičům zasíláme alespoň touto cestou
veliké poděkování, zakoupíme dětem koloběžky na školní zahradu
konec školního roku je za chvilku a v MŠ se ještě uskuteční řada zajímavých výletů, společných soutěží, zápolení i tvoření, čeká nás oblíbený projekt Jarní čarování, ukončení plavání, budeme vítat nejmenší občánky města, vyrazíme na výlet
a také se budeme loučit
s 10 předškolními dětmi, které v září usednou do lavic základní
Ve čtvrtek 9. května 2019
školy, zkrátka ve školce
se koná v Mateřské škole Přimda
se stále něco děje,…..
bližší informace zjistíte
na našich webových
Zápis dětí
stránkách

www.msprimda.estranky.cz

na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům mateřské školy
za obětavou práci, vedení města za spolupráci, vedení přimdského
bazénu za individuální
plán návštěv plavání
předškoláků a všem rodičům, přátelům školy
za podporu MŠ.
Zapsala:
Alena Růžičková,
ředitelka MŠ Přimda

do Mateřské školy v Přimdě
Rodiče se mohou přijít se svým dítětem podívat a zapsat
do MŠ v době od 8.30 – 11.00 a od 16.00 – 17.00 hod.

Program:
1. Seznámení s prostředím a provozem MŠ.
2. Informace pro rodiče.
3.Vlastní zápis dětí na školní rok 2019/2020.
Rodiče si přinesou rodný list dítěte.

Zápis dětí narozených od 1.9.2013 -31.8.2014 a dříve je povinný.
Od 1.9.2017 je poslední rok před nástupem dítěte do základní školy v mateřské škole
povinný.
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V pololetí tohoto školního roku škola měla 189 žáků. Počet žáků je již několik let
přibližně stejný.
V lednu jsme hodnotili 1. pololetí školního roku - zjistili jsme, že prospěch a docházka jsou stále přibližně stejné. Těší nás, že 100 žáků prospělo s vyznamenáním - 45
z nich ukončilo 1. pololetí se samými jednotkami. Bohužel 10 žáků v tomto pololetí neprospělo - největší problém žákům činí matematika a český jazyk. Všichni jsme rádi, že
nemáme žádné neomluvené hodiny. Při hodnocení chování jsme zjistili, že se opakují
stejné problémy - nerespektování pokynů, neplnění školních povinností, nekázeň. Proto
jsme museli uložit 15 napomenutí třídního učitele, 8 důtek třídního učitele a 2 důtky
ředitelky školy. Na druhou stranu nám žáci udělali radost prací na eTwinningových
projektech - 12 žákům byla udělena pochvala ředitelky školy. Dalších 9 žákyň obdrželo pochvalu ředitelky školy za vytvoření vánočního betlému, který zdobil náměstí
na Přimdě. Radost jsme měli z velké účasti žáků na Vánočním zpívání - zúčastnilo se
jich celkem 98 a všichni účastníci obdrželi pochvalu třídního učitele.
V období leden - únor se konají školní kola olympiád a následně naši žáci reprezentují školu v kolech okresních. Zmínit musím úspěch Patrika Holiše, který v olympiádě
z anglického jazyka zvítězil v okresním kole a reprezentoval nejen naši školu, ale i celý
okres v kole krajském. Zde obsadil krásné 6. místo. Naši žáci se zúčastnili též okresního kola olympiády z českého jazyka a dějepisu. Ani v těchto soutěžích neudělali škole
ostudu.
Naši žáci se rovněž zapojili do několika výtvarných soutěží, k tradičním patří např.
Mistr Theodorik organizovaný správou zámku v Boru. Na hodnocení soutěžních prací
zatím čekáme.
V bazénu se uskutečnily
dva závody Přimdského delfína - jednotlivci a štafety. Již
pravidelně se těchto závodů
účastní žáci z Boru a Bělé nad
Radbuzou. Letos poprvé se
závodu jednotlivců zúčastnili
i žáci z Rozvadova.
Před Vánocemi proběhly
v bazénu vodní hrátky O přimdského kapra, z nichž si děti
za odměnu odnesly perníkové
kapry. Žáci 3. a 4. třídy absolvovali pod vedením pana Mgr. Karla Hally, Luboše Dolečka a Josefa Valíčka plavecký
kurz. Velký dík patří nejen jim, ale i paní ředitelce plaveckého bazénu Lucii Šperkové,
která nám umožňuje konat v bazénu různé sportovní akce.
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Využili jsme dobrých podmínek na lyžování a uspořádali
jsme lyžařský kurz pro žáky 7.
a 8. třídy. Na závěr lyžařského
kurzu se uskutečnily závody
pro účastníky kurzu. Poděkování patří panu ing. Petru Budkovi, panu učiteli Lukáši Hrubému a instruktorovi Daliboru
Husákovi, kteří naučili žáky základům lyžování a zkušenějším
lyžařům pomohli zdokonalit jejich styl. Stihli jsme také uskutečnit přebor školy v lyžování. Velký dík patří nejen závodníkům, ale také provozovateli
lyžařského areálu, panu Josefu Langmajerovi, který nám umožnil uskutečnění nejen
lyžařského kurzu, ale i přeboru školy v lyžování.
V oblasti sportu jsme zatím žádných dalších velkých výsledků nedosáhli. Naši žáci
se ale připravují na okresní kolo v basketbalu a v přehazované, přihlášeni jsme také
do fotbalového turnaje McDonald´s Cup.
V nově vybudovaných učebnách přírodopisu a cizích jazyků jsme pro partnerské
školy v Rozvadově a Hošťce a pro školky v Přimdě, Rozvadově a Hošťce uskutečnili
ukázkové hodiny. Naši malí kamarádi si mohli vyzkoušet práci s mikroskopem, prováděli pokusy s vodou, vyzkoušeli si práci na interaktivní tabuli, apod. Do konce školního
roku ještě připravíme další ukázkové hodiny a v těchto jim také ukážeme učebnu fyziky
- chemie, která jim prozatím zůstala utajena.
Aktivní jsme i nadále v mezinárodních projektech. Projekty EURAC i WATER, financované z programu Erasmus+, se
nezadržitelně blíží ke svému
konci. Žáci naposledy vycestovali - v rámci projektu EURAC
navštívili Rimavskou Sobotu,
kde strávili týden spolu s kamarády ze Slovenska, Chorvatska,
Turecka a Dánska.
Setkání v Rimavské Sobotě - Tatry

Posledním setkáním tohoto projektu bude setkání vyučujících v Chorvatsku. V rámci
projektu WATER se již uskutečnily obě zahraniční mobility (v Polsku a na Slovensku).
V červnu přivítáme my kamarády z Polska a Slovenska a v září se u nás také uskuteční
poslední setkání učitelů pracujících na projektu WATER.
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Úspěchy v eTwinningových projektech vynesly naší škole označení eTwinningová
škola a kolegyně Mgr. Jana Anděl Valečková se dokonce stala eTwinningovou ambasadarkou, tj. osobou, která své zkušenosti bude předávat dalším učitelům na jiných
školách. Řadu ocenění získal rovněž náš projekt Culture and History without Borders,
který jsme uskutečnili v rámci programu Erasmus+. Projekt obdržel Národní certifikát
kvality, Národní cenu eTwinning a dokonce i Cenu DZS za nejlepší projekt v České
republice propojující Erasmus+ a eTwinning. Všech těchto ocenění si velice vážíme.
Naše škola se zapojila do projektu Vše pro děti II, financovaného z tzv. šablon. I
nadále budeme nabízet doučování v matematice, českém a anglickém jazyce, bude pokračovat činnost klubu logiky, čtenářského klubu a klubu cizího jazyka. V rámci tohoto
projektu jsme také zakoupili notebooky, které budou využity v hodinách fyziky a chemie. Tento projekt má také výhodu, že budeme moci zakoupit notebooky či tablety do
školní družiny a dále budeme moci realizovat řadu projektových dnů nejen ve škole
a školní družině, ale získali jsme také finance na projektové dny mimo školu. Škola
v tomto projektu obdržela 969 185 Kč.
V posledních několika letech jsme také získali dotaci od Plzeňského kraje v rámci
projektu Přátelství bez hranic. Díky získaným financím žáci vycestovali do partnerské
školy v Zubrohlavě a dvakrát do školy ve Sliači. I letos jsme podali žádost a uvidíme,
zda budeme se žádostí úspěšní a zda naši žáci budou moci vycestovat do polské partnerské školy.
Všem žákům naší školy děkuji za vzornou reprezentaci školy a obce. Pracovníkům
školy děkuji za dobře odvedenou práci, která není vždy jednoduchá.
Mgr. Marcela Husáková, ředitelka školy

PO Z VÁ N K A N A D E N O T E V Ř ENÝCH DVEŘÍ
Letos uplyne již 45 let od otevření nové budovy školy
a my bychom se rádi pochlubili tím, co se ve škole změnilo.

Zveme nejen všechny bývalé žáky
a zaměstnance, ale i ostatní zájemce
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
který se bude konat

21. 6. 2019
od 14.00 do 18.00 hodin.
Zájemcům ukážeme vše, co je nové, ale k prohlédnutí bude i to, co zůstalo
nezměněno. Je tady ovšem něco takového? Přijďte to zjistit sami.
Všichni jste srdečně zváni
Mgr. Marcela Husáková, ředitelka školy
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VELIKONOČNÍ PRODEJ

Srdečně zveme na velikonoční trhy, které se budou konat

15. a 16. 4. 2019 od 13.00 do 15.30 hodin
u Infocentra v Přimdě.
K zakoupení budou výrobky s velikonoční
tematikou, které vyrobili žáci naší školy.
Získané finance budou využity
na nákup materiálu pro další tvoření žáků.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘIMDA
Vážení občané,
chtěl bych vás touto zprávou seznámit s činností SDH Přimda za uplynulý rok 2018.
Nejdříve malé odbočení. SDH Přimda zajišťuje ochranu životů, zdraví a majetku
obyvatelstva při požárech, dopravních nehodách a poskytuje účinnou pomoc při mimořádných událostech. Provádí likvidaci požárů, technických havárií a součinnost
při transportu pacientů. Zabývá se též pořádáním kulturních akcí.
V roce 2018 si SDH Přimda připomnělo 130 let vzniku hasičstva v obci Přimda.
Dle historických záznamů bylo SDH Přimda založeno v roce 1888.
V roce 2018 jsme měli 68 výjezdů, z toho: 17 požárů, 29 technických pomocí,
16 dopravních nehod, 5 úniků PHM, 1 transport pacienta.
SDH Přimda pořádal nebo byl spolupořadatelem celkem 4 kulturních akcí. Vždy
první akcí v roce je pořádání masopustu, dále je to stavění máje, jsme spolupořadatelem
Přimdského dnu (zajištění občerstvení) a v prosinci připravujeme pro děti Mikuláše.
V minulém roce pokračovala rekonstrukce hasičské zbrojnice a dne 11. 1. 2019 proběhlo její slavnostní otevření za účasti zástupců města Přimda, HZS Tachov a Plzeň,
hasičů a starosty spřáteleného města Pfreimd,
zástupců stavební firmy
BKV a mnoha dalších
hostů a občanů. Hasičská
zbrojnice byla slavnostně
pokřtěna.
2. 3. 2019 byl uspořádán masopust, který
proběhl velmi úspěšně, za velké podpory
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zúčastněných masek a obyvatel města Přimdy. Výtěžek z masopustu činil 9.000,- Kč
a byl spravedlivě rozdělen mezi mateřskou a základní školu.
Dne 10. 3. 2019 postihl
náš kraj velký nárazový vítr,
který způsobil značné škody
na vzrostlých stromech. Z
10.03. na 11.03.2019 měla naše
jednotka SDH přes 9 výjezdů
na vyvrácené stromy přes
komunikace. Během jednoho ze
zásahů došlo k pádu vzrostlého
stromu, který zcela zdemoloval
výjezdové vozidlo RZA Gaz
Gazelle. Velké štěstí měla posádka, že v daný okamžik nebyl nikdo ve vozidle, neboť
výjezdové družstvo se věnovalo likvidaci polomu.
A co občané o naší jednotce nevědí? Naši členové výjezdové jednotky SDH Přimda
mají školení tzv. FIRST RESPONDER s proškolením k použití přístroje AED - automatický externí defibrilátor. To je přístroj určený k laické resuscitaci, postiženému
srdci podá elektrický výboj (tzv. defibrilace). AED je schopen automaticky rozlišit mezi
defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy. Laika navádí hlasitými mluvenými
pokyny.
A kdo je FIRST RESPONDER? Je to osoba, která je vysílána na pomoc ještě před
příjezdem týmu záchranné služby. Pokud to vezmeme v širším slova smyslu, jde o každou takovou osobu zařazenou do systému, to znamená tedy i soukromý AED (obchodní
centra, firmy, ostrahy objektů atd.). Pokud to vezmeme v užším slova smyslu, chápeme
tím spíše složky IZS (Integrovaného záchranného systému), které jsou využívány nejčastěji, mají opakovaná školení, větší počet takovýchto výjezdů, více rutiny i profesní
zkušenosti. Jde tedy o vyslání k případům, kdy postižený je v bezvědomí a nedýchá,
nebo nedýchá normálně. Primárně je systém nastavený na pomoc osobám postiženým
náhlou zástavou oběhu. Jsou samozřejmě i situace, kdy operátorka po této pomoci sáhne, i když nejde o zástavu oběhu. Jsou to situace, kdy jde o jiný, život ohrožující stav,
např. masivní zevní krvácení nebo dušení a svědci nejsou schopni poskytnout adekvátní
pomoc (třeba z důvodu opilosti, agresivity, či prostě pomoc odmítají) a je zřejmé, že
v těchto situacích příjezd proškolené pomoci, např. v páté minutě od události, má zásadní vliv na přežití, pokud má ZZS na místo dojezd třeba 10 minut.
Na závěr si Vás dovoluji pozvat na připravovanou akci tzv. stavění máje, která se
bude konat 30.04.2019 na zimním stadionu v Přimdě. Všichni občané jsou srdečně zváni.
Pavel Hrůza, starosta JSDH Přimda
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MINULÝ ROK V INFOCENTRU
Uplynulý rok 2018 můžeme z hlediska provozu infocentra pokládat za úspěšný. Celkem ho navštívilo 4884 turistů. Z toho bylo 4434 návštěvníků z naší republiky. Z cizinců jsou nejvíce zastoupeni naši sousedé – Němci, kterých bylo 221. Věkové složení
je různé. Mladí Němci většinou vyhledávají místa se zábavou, střední věk navštěvuje
turistické cíle. Všichni samozřejmě míří k našemu hradu.
Zajímavá jsou setkání s pamětníky válečných let, kteří si přijedou zavzpomínat
a prohlédnout současné město. Velmi často si se zájmem prohlížejí historické fotky
Přimdy. Zajímavé setkání bylo s německou občankou, která zde v jedenácti letech zažila bombardování amerických letounů. Na otázku: „Jak je možné, že nebyly žádné
oběti na životech?“, odpověděla, že letadla nejdříve nad Přimdou kroužila a dala jim
možnost uprchnout do okolních polí a lesů. Potom teprve piloti svrhli zápalné bomby.
Jedinou obětí byla údajně žena, na kterou se zřítila zeď již vyhořelých domů. Z dalších
zajímavých návštěvníků byl např. syn pekaře Dobřemysla, který zde chodil do 1. třídy
a věnoval nám několik starých fotografií. Jeho otec měl pekárnu v domku u kostela (zhruba nad kašnou). Jsou to velice zajímavá setkání a musím uznat, že všichni vzpomínají
na Přimdu velmi rádi. Oni nám zase objasňují některé události z historie.
Ale zpět k současnosti - z ostatních států nás navštívilo celkem 229 cizinců z různých,
někdy i exotických zemí. V poslední době řady cizinců rozšiřují pracovníci, kteří zde
bydlí a pracují na Nové Hospodě. Jsou to většinou Ukrajinci, Poláci, Rumuni, atd.
Zatímco turisté si kupují turistické předměty (mapy, pohledy, turistické známky
a vizitky), ostatní hosté si vybírají upomínkové předměty se znaky hradu a města. Tyto
předměty si rovněž kupují žáci naší školy, kteří v rámci různých projektů navštěvují
evropské státy. Když píši o žácích školy, tak bych ještě připomenul, že v rámci polytechnické výchovy nám děti vyrobily vkusné dřevěné ukazatele, kterými vyznačíme
cestu k šibenici.
Během roku jsme prodali upomínkové předměty za 71.786,- Kč. Pro zajímavost uvádím, že v nabídce máme celkem 65 druhů zboží.
Pro lepší informovanost občanů byly na verandu přidané dvě zasklené skříňky,
ve kterých zveřejňujeme různé zprávy a nabídky kulturních akcí z okolí.
Vzhledem k tomu, že dnes má většina uživatelů tzv. „chytré telefony“, upadá zájem
o veřejný internet. Naopak více občané využívají služeb množení a tisku různých materiálů.
Závěrem bych jen připomenul, že od dubna máme opět otevřeno každý den
od 9,00 do 17,00 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Karel Halla, pracovník infa
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LYŽAŘSKÝ ODDÍL TATRANU PŘIMDA
V podzimním čísle Zpravodaje jsme si připomněli založení a činnost Ski klubu. Slíbil jsem vám, že v následujícím čísle si zavzpomínáme na lyžařský oddíl, který byl jeho
nástupcem.
K této změně dochází v roce 1975. Oddíl pracuje bez předsedy a agendu si zajišťují
sami trenéři.
První úspěch se dostavil v roce 1976, když okresními přeborníky v běhu na lyžích
se stali Karel Koryťák a Luboš Petrus. V následujícím roce kupujeme kolečkové lyže,
na kterých trénujeme kolem školy. V roce 1980 se předsedou oddílu stává Luboš Trávníček. Zima je špatná a koná se pouze Sokolovský závod branné zdatnosti (předchůdce
dnešního biatlonu). Naši starší žáci Jiří Jaša a Míra Janota získali prvá dvě místa. O rok
později se okresním přeborníkem v běhu na lyžích stává Martin Kraus. V následujícím
roce se koná pouze okresní kolo v suchém slalomu. Z našich lyžařů si nejlépe vedli
v mladších žácích Jana Komoňová a Karel Halla - 3. místo a ve st. žácích 1. místo Josef
Marcínek, 2. místo Martin Kraus.
V roce 1983 získáváme seřizovací zařízení na bezpečnostní vázání. Servismany jsou
vyškoleni Petr Budka a Luboš Trávníček. V roce 1984 pracuje dobrá parta cvičitelů:
Petr Kraus, Luděk Svítek, Miloš Vimr, Petr Budka a Jiřina Hlaváčková, kteří trénují
s 22 žáky. Pravidelně jezdíme na Krňoulův memoriál do Capartic. V tomto roce došlo
při zpáteční cestě k autonehodě. Auto bylo sice na kastli, ale dětem se naštěstí nic nestalo. Rok 1985 byl pro Tatran velmi významný. Bylo registrováno 7 oddílů a v soutěžích
jsme měli 22 družstev od okresního přeboru až po národní ligu. Nejinak tomu bylo
i v lyžování, jehož předsedou se stává Petr Budka. Česká pojišťovna nám věnuje rolbu
Lavina, kupujeme sněžného skutra a u Skibaru kopeme studnu. V lyžování se objevují
další noví funkcionáři Michal Vaněk, Jarka Krausová a Karel Hyttner.
Závodníci absolvují 9 závodů a obsadili 10 x 1., 17 x 2. a 10 x 3. místo. Nejvíce bodů
získali: Ludvík Svítek, Marcel Halla, Marek Šafařík, Martin Kraus, Karel Halla, Matěj
Kraus, Petra Budková a Kateřina Rídlová. Stavíme garáž na rolbu. Členové lyž. oddílu
odpracovali 1456 hod. Mezi nejaktivnější patřili Karel Hyttner, Karel Halla, Petr Budka
a Michal Vaněk.
Velkou oblibu mají v těchto letech plenární zasedání lyžařů, na která si každý oddíl
v okrese připravil nějaký program. Bez nadsázky si troufám napsat, že v té době jsme
měli nejsilnější sestavu LO. Na činnosti oddílu se podílely manželské páry, trénovalo se
ve škole a se svými programy jsme byli vždy jedničky. Rádi na to vzpomínáme.
Populární jsou rovněž lyžařské karnevaly, kterých se zúčastňuje mnoho masek a diváků z celého okresu. Na snímku jsou účastníci karnevalu v roce 1985.
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Díky MNV jezdí vlek, jehož vedoucím byl Karel Hyttner, 3x týdně jen pro naše
lyžaře.
V roce 1986 naši závodníci zcela ovládli SZBZ. V mladších žácích zvítězil Ludvík
Svítek a ve starších žácích byl 1. Karel Halla, 2. Matěj Kraus a 3. Marek Šafařík.
V dalším roce vzniká při LO sekce windsurfingu - svým způsobem to byla módní
záležitost a neměla dlouhého trvání, přesto bylo na Přimdě 14 prken.
Lyžařstí žáci absolvují během zimy neuvěřitelných 28 závodů. Nejlépe si vedli Marcel
Halla 4x1., 2x2., 5x3. místo, Matěj Kraus 3x1., 3x2., 2x3. místo a Luděk Svítek 3x1.,
3x2., 2x3. místo, z děvčat potom Petra Budková a Lenka Svítková. V roce 1988 se 18
lyžařů a 5 dospělých zúčastňuje přespolního běhu „Velká Kundratická“. Pořádáme závod „Přimdská trojkombinace“ (sjezd, slalom, obří slalom). Za účasti 50 závodníků obsazují 2. místo Jan Budka a Marcel Halla, 3. místo potom Eva Vicherová a Matěj Kraus.
Tady musím připomenout, že našim závodníkům bylo jedno, jestli se jedná o sjezdové nebo běžecké závody, ovládali stejně dobře sjezdové i běžecké lyže. Velkou zásluhu
na úspěších mají cvičitelé a trenéři, kteří se prezentovali z řad rodičů závodníků. Trénovali, pořádali závody, ale i je vlastními auty, bez jakékoliv náhrady, vozili po závodech.
V roce 1989 se předsedou oddílu stává Michal Vaněk a tuto funkci vykonává dosud.
Karel Halla
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ROZPIS UTKÁNÍ TJ TATRAN PŘIMDA - JARO 2019
kolo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

den
NE
SO
SO
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
SO

datum		
7.4.		
13.4.		
20.4.		
27.4.		
5.5.		
11.5.		
19.5.		
26.5.		
2.6.		
9.6.		
15.6.		

čas		
14.30		
17.00		
17.00		
17.00		
14.30		
17.00		
14.30		
15.00		
14.30		
17.00		
14.00		

utkání
Přimda - Lom
Studánka - Přimda
Kostelec - Přimda
Bezdružice - Přimda
Přimda - Konst. Lázně
Kšice - Přimda
Přimda - Bor
Kladruby - Přimda
Přimda - Stříbro B
Částkov - Přimda
Přimda - Černošín

BĚŽEC TACHOVSKA 2019
BĚH KE ZŘÍCENINĚ - 17. ročník
Termín:
sobota 18. 5. 2019
Kde:
Přimda - náměstí Republiky
Kdy:
Start 10.00 hod.
		(prezentace 9.00 - 9.50 u infocentra)
Startovné: 50,- Kč
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 1. 12. 2018 jsme uspořádali 1. rozsvícení vánočního stromu na náměstí
v Přimdě. Ženy ze spolku Tvořilek vyrobily vánoční svícny a dekorace, upekly něco
sladkého a připravily i něco k pití na zahřátí. Děti si mohly přinést, nebo přímo
na místě napsat dopis Ježíškovi a u kostela ho vhodit do nebeské schránky a zazvonit
si na Ježíška.

Žáci ze Základní školy v Přimdě vyrobili krásné ozdoby na vánoční strom a připravili pro nás veliké překvapení. Požádali jsme paní ředitelku Husákovou, jestli by nám děti
nepomohly s Betlémem. Namalovaly tak krásný Betlém, že když došlo ke slavnostnímu
odhalení, někteří se i rozplakali dojetím. Po slavnostním rozsvícení vánočního stromu
a celého vánočně vyzdobeného náměstí, jsme společně se všemi přítomnými zazpívali
tradiční české koledy.
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Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám s přípravou a průběhem celého večera pomáhali. Hlavní poděkování patří městu Přimda, Základní škole v Přimdě,
Kolowratovým lesům, Josefu Vaňousovi, Davidu Kadlecovi, Martinu Novákovi a všem
ostatním, kteří přiložili ruku k dílu. Ale veliké poděkování patří hlavně všem lidem,
kteří na náměstí přišli a tím nejen nás podpořili, protože veškerý finanční výdělek z této
akce byl věnován mobilnímu hospici Sv. Jiří v Tachově. Přispěli jsme částkou 11 000,Kč! Moc děkujeme a těšíme se 30.11.2019 zase u vánočního stromu .....
Iveta Junková, Ženy pro Vás

SPOLEK PŘÁTEL V ÚJEZDĚ
Jako každý rok náš „Spolek přátel v Újezdě pod Přimdou“ nezahálel. V podzimním
období jsme připravili netradiční Halloween v klubovně – zdobení muffinů různě barevnými krémy, doma vyrobenými cukrovinkami (cukerné sklo) a čokoládovými pavučinkami, plus vyrábění a malování. Děti přišly ve strašidelných kostýmech, po zdobení
muffinů si vytvořily něco z halloweenské dílny či si vymalovaly halloweenské omalovánky. V průběhu bylo připraveno pro děti halloweenské občerstvení – krvavé prsty, pití
ve strašidelných kelímcích a jiné. Na závěr všechny děti dostaly halloweenský dáreček
se sladkostí. I přes deštivé počasí byla velká účast a všem se moc líbilo.
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V prosinci nechyběl v klubovně ani Mikuláš s čertem a andělem. Opět velká účast.
Všechny děti poctivě zazpívaly či řekly básničku a za odměnu dostaly od Mikuláše
balíček dobrot.

Pro dospělé se 28.12.2018 uskutečnila předsilvestrovská zábava při poslechu
dua B. Doležala a M. Klindery.
Za Spolek přátel v Újezdě děkujeme
všem, kteří se na těchto akcích podílejí
a v neposlední řadě děkujeme zastupitelstvu města Přimda za možnost uskutečňovat tyto akce v klubovně a také za finanční odměny pro naše děti (Mikuláš).
					
Napsala:
Mgr. Naďa Sláviková,
Jana Burešová
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POHLED DO HISTORIE
Rozsáhlý požár v obci Třískolupy
Letos v dubnu uplyne 70 let od rozsáhlého požáru v obci Třískolupy, kdy vyhořela
téměř celá pravá polovina obce. Na tomto místě dnes stojí bytové domy, které byly
postaveny na začátku 60. let minulého století.
Doslovný přepis z kroniky obce Třískolupy, vedené od 1. 9. 1946 kronikářem Janem
Kučerou:

Duben 1949

Tento měsíc přinesl na obec nejstrašnější pohromu ve formě zhoubného požáru. V necelé hodině lehlo popelem 16 čísel i s hospodářskými budovami. Celá strana obce je
vypálena. Hostinec, kino, mlýn, to vše je ztraceno. Oheň vypukl ve ¾ na 1 ve mlýně
u Dregerů. Prudkým ohněm byl přenášen na další a další stavení. Nebylo čím hasit.
K likvidaci požáru se sjelo 32 hasičských sborů. Ohniska doutnala a chytala celé 3 dny.
Zásoby jídla, píce, slámy, šatstvo, nábytek, to vše vzalo za své. Vyhořeli tito osídlenci
zcela: Dreger, Korol, Meruňka, Šťastný, Moldavan, Prokop a částečně Dvořák, Horáček Fr., Dočkal, Horáček, Městka. Vyhořelí osídlili prázdná čísla v obci. Svépomocí
občanstva a pomocí ONV a KNV bylo pohořelým částečně pomoženo.

Květen 1949

Jarní práce jsou zdrženy neustálými dešti. Někteří vyhořelí se stěhují z obce na jiná
místa. Obnovují se hospodářské budovy čísel s obytnými staveními. Zbylá budou zlikvidována.
Pomoc přichází ze všech stran. Peníze, krmivo, brigády. Budují se nové Třískolupy.
Bohužel vlivem této živelné katastrofy ztratila obec zájem o jakékoliv jiné věci než
své starosti. Ustala kulturní i jiná činnost. V obci se pracuje na obnově. Vše ostatní jde
stranou. Přichází červen.
Zpracovala: Miluše Kollerová

Výlety v okolí Přimdy - za Davidovou hvězdou
Židé se na Tachovsku usazovali pravděpodobně již od 13. století a postupně se jejich
počet neustále zvyšoval. S tím vznikla i potřeba pro vlastní židovské hřbitovy. Těch pak
na Tachovsku vzniklo celkem 8 (3 x Tachov, Svojšín, Stráž, Pořejov, Dlouhý Újezd,
Nové Sedliště).
Některé z hřbitovů, zejména ten strážský, pak patří k nejstarším dochovaným hřbitovům u nás a svým významem nejenže přesahují hranice západočeského regionu, ale
mají zcela výjimečné postavení i v rámci celé republiky a střední Evropy. Židovské
hřbitovy na Tachovsku utrpěly největší rány během minulého režimu. Je zarážející, že
nacismus, který vystupoval proti židům naprosto otevřeně, znamenal pro tachovské ži26

dovské památky mnohem menší zlo, než komunismus, který vše řešil potichu a jaksi
zpovzdálí.
Téměř každá židovská náboženská obec měla svůj vlastní hřbitov. Základní rozdíl
mezi židovskými a křesťanskými hřbitovy vyplývá z tradiční židovské zásady nenarušitelnosti hrobů: ostatky zemřelých mají zůstat navždy na tom místě, kde byly pohřbeny. Zatímco na křesťanských hřbitovech lze hroby po několika desetiletích otevřít
a na témže místě pohřbít jiného nebožtíka, hroby na židovských hřbitovech nemají být
nikdy porušeny. Proto v případech, kdy zaplněný hřbitov nebylo možno plošně rozšířit,
navezla se na staré hroby vrstva zeminy a další zemřelí pak byli pohřbíváni o něco výš,
nad původními hroby.
Na našem území se setkáváme se dvěma typy židovských náhrobků. Zcela běžný je
deskový náhrobní kámen zapuštěný kolmo do země - stéla. Vzácnějším druhem náhrobku je tzv. tumba, sestavená obvykle z několika kamenných desek, svým tvarem připomínající antický sarkofág. Někde se vyskytují i tumby z jednoho kusu kamene, případně
tumby zděné, opatřené střechou a podobné malým domečkům. Od poloviny 19. století
se tvar židovských náhrobků přizpůsobuje běžným typům náhrobních kamenů a hrobek
na okolních křesťanských hřbitovech.
Historické židovské náhrobky jsou nápadné používanými symboly a výzdobou. Dekorativní výzdoba (zjednodušené rostlinné motivy, zdrobněliny architektonických článků a jiné ozdobné prvky) se od středověku vyvíjela spolu s uměleckými slohy, její výskyt a charakter však souvisí i s krajovými a místními zvyklostmi, s tradicí jednotlivých
kameníků, s tvrdostí a zrnitostí použitého kamene. Za náhrobní symboliku považujeme
především malá plastická vyobrazení v horní části náhrobku. Bývají to nejčastěji symboly potomků jednotlivých starožidovských rodů (žehnající ruce na hrobech kohanitů,
konvice s mísou na hrobech levitů aj.), Davidova hvězda nebo koruna, dále znamení
symbolizující zaměstnání zemřelého (např. nůžky, lékařská pinzeta, kniha) nebo podoby zvířat symbolizující jeho jméno (např. lev, jelen, ryba, ptáci). Nápisy na náhrobcích
bývaly až do 19. století pouze hebrejské. Od poloviny předminulého století se na našich
hřbitovech začínají objevovat dvojjazyčné nápisy hebrejsko-německé (případně i v jidiš
či němčině psané židovským písmem) a brzy po nich i nápisy hebrejsko-české. Mnohé
náhrobky z 20. století mívají už nápisy jen české nebo jen německé. Kamenný náhrobek, jehož zhotovení vždy dlouho trvalo, bývá na židovských hřbitovech instalován až
po roce. Podle staré tradice Židé při návštěvě hřbitova nosili na hroby kamínky. Ještě
dnes jsou náhrobky některých významných osobností pokryty nebo obklopeny množstvím kamínků.
V Tachově jsou uváděny tři židovské hřbitovy. U nejstaršího z nich není přesně známá poloha ani rok založení. Byl nejspíše ve Vodní ulici. Druhý hřbitov (dnes zvaný Starý) vznikl někdy před rokem 1615 jihovýchodně od města, za františkánským klášterem
(dnes Okresní muzeum) a za řekou. Když byl starý hřbitov zaplněn, zakoupila židovská
obec roku 1933 pozemek v polích za Tachovem směrem na Malý Rapotín a rozhodla se
zde vybudovat nový hřbitov. Pohřbívalo se zde pouze pět let, proto najdeme ve východním rohu jen šest náhrobků z let 1933-38.
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Hřbitov ve Svojšíně byl založen roku 1660. Nestarší čitelný náhrobek je z roku 1742,
nejmladší pak je z 28. června 1934.
Hřbitov ve Stráži se nachází asi 1,5km severozápadně od náměstí, mezi lesy a pastvinami pro dobytek, severovýchodně od silnice vedoucí do Souměře. Byl založen již roku
1330 a patří tak mezi nejstarší židovské hřbitovy na našem územní.
Pořejovský hřbitov byl založen nejpozději, v polovině 18. stol. (nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1755). Nachází se mezi bažinatými loukami, asi 50 m od silnice
Pořejov-Žebráky, asi 1 km od bývalé pořejovské návsi. Do současnosti se zachovalo
jen asi 70 náhrobků, z toho některé jen ve velmi špatném stavu. Z původní hřbitovní
zdi jsou zachovány jen zbytky na jižní a východní straně a částečně také branka, která
sloužila jako vchod na hřbitov.
Hřbitov v Dlouhém Újezdě je v majetku Plzeňské židovské obce, která o něj velmi
poctivě pečuje. Částečně je opravena obvodní zeď, některé povalené náhrobky byly
znovu postaveny. O hřbitov pečují i potomci bývalých rodáků žijící dnes v nedalekém
Německu.
Hřbitov v Novém Sedlišti na svoji rekonstrukci čeká. Ze 170 náhrobků je asi polovina povalena a většina náhrobků je dost zanedbána. Stav hřbitova je velmi špatný a na
nějakou větší rekonstrukci se teprve čeká. Obvodní zeď z roku 1771 se pomalu rozpadá
a na její vnější straně vznikla černá skládka.
Po válce se do svých původních bydlišť vrátilo jen několik zachráněných jednotlivců. Poválečné Tachovsko tedy zůstalo téměř zcela bez židovských obyvatel. Noví osídlenci si pak postupně rozebírali židovské náhrobky, zdi hřbitovů, ničili zbytky synagog
(Stráž, Pořejov) a bořili i celé židovské domy (Labuť, Studánka, Tisová). Pokusy o záchranu obrovského kulturního dědictví tachovských židů se pak datují až od roku 1990.
Štěpánka Immerová (roz. Rídlová)
Zdroj: Procyk Radek, Židovské hřbitovy na Tachovsku, Praha, 2008. Bakalářská práce.
Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta.

Židovské hřbitovy v okolí Přimdy
Židovské hřbitovy nás lákají svou opuštěností, nesrozumitelnými nápisy, zřetelně
jinou tradicí pohřbívání a svou romantikou. Tato země mrtvých byla součástí každé
židovské komunity, každé židovské obce. Úcta k mrtvým je v judaismu tradiční, prastará a věřící Židé ji nikdy neopustili. Také všechny zvyklosti jsou prastaré, starší než
ty evropské.
Hrob musí být vykopán až v den pohřbu, nikoli dříve, protože bylo by pohoršlivé
nechat hrob dlouho otevřený, stejně jako by nebylo vhodné nezakrýt ho, když do něj
bylo uloženo tělo. Budilo by to dojem, že země čeká s rozevřeným chřtánem, připravená polknout svou kořist. Hrob ale není a nemá být nic jiného než připravené lůžko,
do něhož měkce uložíme našeho drahého zesnulého.
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Židé označují dodnes hřbitov jako dobré místo, jako dům žijících. Zajímavé je, že
rakev se jmenuje aron. To zní podobně jako aron ha-kodeš, což byla svatá truhla, v níž
se v židovském chrámu uchovávaly desky Mojžíšova Zákona. To vypovídá o velké úctě
Židů k lidskému tělu, i když z něj vyprchal život. Když je již hrob plný hlíny, cituje se
nad ním z Bible a prach se vrátí do země, kde byl a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.
A pak zazní závěrečná modlitba za zemřelého - kadiš. Nikdo neví, kdy tato prastará modlitba vznikla. Patří k nejstarším dochovaným modlitbám tohoto světa. Není to
modlitba v obvyklém slova smyslu, nejde o nějakou prosbu za pokoj zesnulého. Je to
hymnus, chvála Boha. Vždyť přeloženo do češtiny znamená kadiš posvěcení. Na hřbitově se kadiš modlí syn, později nějaký mužský potomek. Začíná takto: „Budiž velebeno
a posvěceno Jeho jméno veliké ve světě...“
Kadiš se pozůstalí rok po pohřbu modlí denně, po zbytek života vždy ve výročí den
smrti. Zajímavé je, že se ho pozůstalí modlí společně s obcí. Nikdy o samotě, vždyť jde
o společný smutek. Předepsaný počet pro modlitbu je minimálně deset lidí.
Vlastní židovský pohřeb trvá krátce. Bohoslužbu vede nejstarší syn. Je to čin zbožnosti vůči rodičům i znamení velké úcty k rodině, k rodu. Co většího může dítě nabídnout než poslední sbohem? I čas po pohřbu je pro věřící Židy plný symbolů. Krásný je
zvyk, že cestou ze hřbitova se utrhla hrst trávy, to proto, že obyvatelé měst pokvetou
jako bylina země, jak se dočteme v žalmech. Před odchodem ze hřbitova si všichni
umyli ruce, rituálně se očistili.
Poslední pozdrav pak patří hřbitovu, dobré zemi. Požehnána budiž památka spravedlivých. Ať jsou... A pak se za truchlícími zavře hřbitovní brána. To vše jsme si uvědomovali při výletě na opuštěných, v nedávné době upravených, a v dnešní době opět
opuštěných hřbitovech v Telicích, Starém Sedlišti, Pořejově a Tachově.
Za návštěvu také stojí romantický, sice ne židovský, hřbitůvek v Nových Domcích,
Svaté Kateřině a Rozvadově. Všechny tyto hřbitůvky mají jedno společné. V železných
křížích a ohrádkách hrobů je uložena píle a práce obyvatel tohoto území, kteří pracovali
v tehdejším Frauenthalu. Byla to osada pod Václavským rybníkem, kde se ve vysokých
pecích tavilo železo a zde se odléváním vyráběl náhrobní mobiliář. I v dnešní době tam
na těch hřbitůvcích tyto výrobky můžeme spatřit. Tehdejší lidé také využívali strusku,
která jako první odtékala při odpichu vysoké pece. Z části této hmoty v mokrých jedlových formách vyráběli tvárnice, které byli ceněné pro svoje izolační vlastnosti a dodnes
je můžeme vidět ve štítech nebo sklepních prostorách původních domků. Ještě nedávno
byly vidět v ohrazení romantického hřbitůvku v Nových Domcích. Už dva roky jsem je
tam neviděl a bojím se domyslet, kam asi v dnešní době zmizely.
Kronikář Přimdy Josef Rídl
Zdroj: Z části převzato od: V. Vokolek - Neznámé Čechy 7
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Jako každý rok si
i letos Plzeň první
květnový týden připomene události, které
se odehrály na začátku
května roku 1945. Slavnosti svobody, oslavy
osvobození americkou
armádou, se uskuteční
od pátku 3. do pondělí 6. května tradičně s bohatým vojensko-historickým a kulturním
programem. K němu neodmyslitelně patří dobové vojenské kempy, stejně tak setkání
s válečnými veterány, vzpomínkové akty a atraktivní koncertní vystoupení, letos například s hudebním seskupením Hradišťan a Jiří Pavlica, Čechomorem nebo Hanou Holišovou & New Time Orchestra. Lákavá přehlídka historické vojenské techniky Convoy
of Liberty projede Plzní v neděli 5. května. Celý program završí hlavní vzpomínkový
akt u pomníku Díky, Ameriko! v pondělí 6. května v 16 hodin. S celou Evropou si připomeneme 75. výročí otevření Druhé fronty ve francouzské Normandii. Bojů o přístavy
u kanálu La Manche se zúčastnila také čs. zahraniční jednotka ve Velké Británii - Československá samostatná obrněná brigáda, které bude věnována výstava ve Smetanových sadech a soutěž pro děti.Více o programu www.slavnostisvobody.cz
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Strojní a vodní čištění odpadů
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Přimda v historických fotografiích
Hotel Přimda (dříve obecná škola) v roce 1953 a 2019
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