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Infokiosek

Vážení a milí spoluobčané,
jistě jsme všichni doufali v brzký konec řádění koronaviru
a návratu do normálního života. Nemoc nám však ukázala
svoji sílu, a i když jsme doufali, že se nám vyhne co největším obloukem, tak opak je pravdou. Mnozí z nás prodělali
tuto zákeřnou nemoc, ať s lehčími či těžšími příznaky. Několik našich spoluobčanů zaplatilo cenu nejvyšší. Vzpomeňme
prosím na ně a věřme, že nejhorší máme již za sebou.
Přesto musím i nadále apelovat na dodržování opatření vedoucích k zamezení přenosu této nemoci. Všichni erudovaní odborníci hovoří o 3R (ruce, respirátor, rozestupy).
Chtěl bych připomenout, že i čtvrté R je velmi důležité. Zachovejte si zdravý ROZUM.
Posledních 12 měsíců je koronavirus slovem omílaným neustále dokola. Často mi
přijde, že je i slovem zaklínacím. Snažíme se, aby to co nejméně platilo o nás. Mnozí
z Vás si jistě všimli, že i přes různá omezení pokračuje život v našich obcích dále. Především mám obrovskou radost z dokončení sběrného dvora. I přes drobné potíže s jeho
zprovozněním, bych Vás rád informoval, že bude otevřen již v dubnu. Více o sběrném
dvoře a dalších investičních akcích se dovíte na stránkách zpravodaje.
V našem městě je momentálně uzavřená škola, školka, knihovny, infocentrum a bazén. Úřední hodiny městského úřadu upraveny nejsou a je pouze doporučen způsob
komunikace s městským úřadem tak, abychom se pokusili zabránit případnému šíření
nemoci.
Děkuji všem za šíření pozitivní nálady. Přesto, že úsměv pod respirátorem 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.
Jiří Kadera
místostarosta
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REALIZOVANÉ A PLÁNOVANÉ AKCE
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o právě probíhajících investičních akcích.
První akcí je „Víceúčelový objekt - stavební úpravy, 2. etapa Malometrážní byty“,
kterou realizujeme díky podpoře Ministerstva financí ČR (Program 29822 Akce
financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podprogram 298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury).
Celkové náklady na rekonstrukci by měly činit přes 10,5 milionu Kč. Díky podpoře 9,4 milionu Kč z národní dotace rozšíříme bytový fond města Přimdy o 7 bytů.
Jejich velikost se pohybuje od 40 do 60 m2. Bytový dům bude bezbariérový s vlastním vchodem. V domě bude instalován první výtah pro dopravu osob na Přimdě.
V přízemí domu se nacházejí dva byty, v prvním patře tři byty a v podkroví dva byty.
V podsklepené části budou obyvatelům domu k dispozici sklepní kóje.
Po stavební stránce by měl být bytový dům dokončen v měsíci květnu 2021.

Malometrážní byty - koupelna

Malometrážní byty - byt v podkroví
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Malometrážní byty - byt v podkroví

Druhou akcí je „Společenský sál Přimda“, kterou realizujeme díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj (Program 11782 Podpora rozvoje regionů 2019+, Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova).

Společenský sál
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Celkové náklady na rekonstrukci by měly činit přes 7,5 milionu Kč a díky podpoře
5,4 milionu Kč z národní dotace bude mít Přimda důstojné místo ke konání společenských akcí. Díky zastupitelům je již v letošním roce ve schváleném rozpočtu počítáno s nákupem vybavení. A tak přáním mým i paní starostky je konání letošního
vánočního koncertu v novém sále.
Po stavební stránce by měl být společenský sál dokončen cca v měsíci září 2021.
Třetí akcí je dokončení nového vodovodního řadu a přípojek v ulici Borská. Zde
se město podílí na investici s Vodohospodářským sdružením obcí západních Čech.
Práce na vodovodu by měly být obnoveny nejpozději v polovině dubna. Tak věřím
a doufám, že se naši spoluobčané dočkají nového vodovodu a přípojek co nejdříve.
Čtvrtou akcí je odstranění havarijního stavu v naší mateřské škole. V jedné
ze tříd již hygienicky nevyhovovaly toalety s přímým napojením na učebnu. Při
prvotních úvahách o rekonstrukci se nepočítalo s tak rozsáhlým zásahem. Část budovy (podlahy, odpady, voda, elektřina apod.) se ukázala ve velmi žalostném stavu.
Z původně uvažované investice 0,3 milionu Kč se nám tato vyšplhá přes 1 milion Kč.
I v tomto případě budeme hledat finanční prostředky i mimo rozpočet města. Jako
nejvhodnější se nám jeví požádat do dotačního titulu Plzeňského kraje „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí“.
V přípravě na výběrové řízení jsou:
Rekonstrukce rybníka v Rájově
Vodovod a přípojky v Třískolupech
Tlaková kanalizace na Přimdě (ul. Borská, ul. Novoveská)
Projektová dokumentace na kanalizaci a plynofikaci (včetně přípojek) v Újezdě
Projektová dokumentace na vodovod, kanalizaci a plynofikaci (včetně přípojek)
v Mlýnci
Rekonstrukce kuchyně při ZŠ Přimda
Sportoviště při ZŠ Přimda
Rekonstrukce místní komunikace 21c v k.ú. Velké Dvorce
Oprava střechy a fasády městského úřadu č.p. 112 a č.p. 110, Přimda
Vodovodní přivaděč Velké Dvorce - Kundratice
Vodovod Rájov
Tlaková kanalizace Kundratice (k Peklu)
Uvádím zde pouze větší akce. Samozřejmě je naší prioritou zlepšovat život našich
občanů ve všech obcích. Proto i menší investice chápeme jako velmi důležité a budeme se i nadále snažit o lepší podmínky k životu jak na Přimdě, tak i na vesnicích.
Jiří Kadera, místostarosta
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SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ PŘIMDA
K otevření sběrného dvora na Přimdě dojde 12. 4. 2021.
Vlastníkem sběrného dvora odpadů je město Přimda a provozovatelem je firma
EKODEPON s. r. o.

Projekt „Výstavba odpadů sběrného dvora města Přimda”
byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí.

		
		
		
		

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí 		
9:00-12:00
středa 		
9:00-12:00
sobota 		
9:00-12:00

13:00-16:00
13:00-16:00
13:00-16:00

Informace o odpadech, které bude možné ve sběrném dvoře odložit lze nalézt na webových stránkách města Přimda. Některé druhy odpadů bude možné odložit v omezeném
množství.
POKYNY PRO VYUŽITÍ SBĚRNÉHO DVORA ODPADŮ PŘIMDA - běžný provoz
Každý návštěvník sběrného dvora prokáže obsluze sběrného dvora:
• že má ve městě Přimda (Újezd, Mlýnec, Velké Dvorce, Kundratice, Malé Dvorce,
Třískolupy, Rájov, Málkov, Přimda, Orlov), případně v obci, která má uzavřenu
s obcí Přimda smlouvu o využívání sběrného dvora trvalé bydliště v této obci
(dokladem totožnosti)
• že má v obci uhrazen poplatek za systém nakládání s odpady na území obce za příslušný
rok (dokladem o zaplacení - může být ofocen i v mobilním telefonu)
• že vlastní nemovitost určenou k rekreačním účelům (chataři, chalupáři) na území obce,
prokáže dokladem o zaplacení, že má v obci uhrazen poplatek za systém nakládání
s odpady na území obce za příslušný rok
U některých druhů odpadů bude do sběrného dvora ukládán odpad v omezené míře, tzn.:
- Sádrokarton - max. 50 kg na číslo popisné za rok
- Odpady s obsahem azbestu (eternit apod.) - max. 50 kg na číslo popisné za rok,
na sběrný dvůr může být přijat tento odpad pouze pokud je neprodyšně zabalen
(igelitové pytle, vaky apod.)
- Stavební suť - max. 1 m³ na číslo popisné za rok
- Motorové, převodové a mazací oleje - pouze 10 litrů na číslo popisné za rok
Každý bude respektovat pokyny obsluhy sběrného dvora odpadů Přimda a stejně tak
provozní dobu sběrného dvora odpadů Přimda.
V případě, že nesplní jednu z podmínek pro využití sběrného dvora odpadů v obci
Přimda, obsluha jeho odpady ve sběrném dvoře nepřijme k uložení.
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE
POPLATEK ZA SVOZ ODPADU SE PO LETECH ZVEDL
Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám za likvidaci komunálního odpadu bylo město nuceno přistoupit k navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Zastupitelstvo města Přimdy na konci roku vydalo s účinností od
1. 1. 2021 novou odpadovou vyhlášku a poplatek se tak po letech zvýšil na 700 Kč
za osobu ročně. Skutečné náklady na svoz komunálního odpadu v roce 2019 činily
1 348 628 Kč a byly rozpočítány na stávající počet obyvatel včetně cizinců (1612) a
vlastníků chalup, chat a domů určených k rekreaci (77). Náklady na každého občana
tak vyšly na téměř 800 Kč. Poplatek je splatný do konce února, respektive do konce
července pokud je hrazen ve 2 splátkách a lze ho uhradit hotově v pokladně MěÚ nebo
na účet města.
Vzhledem k současné pandemické situaci doporučujeme všem občanům využívat
k úhradě všech poplatků bezhotovostní platební styk.

INFOKIOSEK NEJEN PRO TURISTY
V minulém roce byl před budovou městského úřadu nainstalován informační panel
tzv. infokiosek. Jde o moderní, komfortní způsob komunikace města s občany i návštěvníky města. K dispozici je 24 hodin, 7 dní v týdnu. Plně nahrazuje úřední desku města,
najdete zde informace týkající se kulturních a společenských akcí, turistické zajímavosti z okolí, ale také fotogalerii, která je oblíbená zejména u dětí. Jedním kliknutím
se dostanete na webové stránky základní školy, mateřské školy, bazénu i sjezdovky.
Infokiosek je uzpůsobený pro seniory i hendikepované.

INFORMACE O PROBÍHAJÍCÍ DEZINFEKCI MĚSTA A OBCÍ
Jménem Sboru dobrovolných hasičů Přimda bych Vás rád informoval o probíhající
dezinfekci města Přimdy a přilehlých obcí. Dezinfekce probíhá dle pokynů HZS Plzeňského kraje a mimořádného opatření vyhlášené vládou ČR, a to od 23.02. do ukončení
nouzového stavu. Týká se všech míst s častým výskytem osob, zejména autobusových
zastávek, kontejnerů na tříděný a komunální odpad (veřejnosti přístupných), veřejných
poštovních schránek, dětských hřišť, odpočinkových sezení, atd. Dezinfekce probíhá
každé úterý a sobotu.
Pavel Hrůza, starosta SDH

POVINNOST OZNAČENÍ BUDOV ČÍSLEM POPISNÝM NEBO
EVIDENČNÍM
Žádáme všechny občany, aby si důkladně a zřetelně označily své domy, chaty a chalupy číslem popisným, případně číslem orientačním nebo číslem evidenčním. Označení
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nemovitostí výše uvedeným číslem totiž velmi urychluje potřebný zásah všech složek IZS (Integrovaného záchranného systému) a nedochází tak ke zdlouhavému
hledání adresy.
Dle zákona o obcích je vlastník nemovitosti povinen na svůj náklad označit budovu
číslem tak, aby bylo viditelné z veřejného prostoru a udržovat jej v řádném stavu.
www.scitani.cz

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.

Kontaktní místa

Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání

Koho se sčítání týká

Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt

Podrobnější informace naleznete na webu
www.scitani.cz.
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘIMDĚ
Do nového školního roku 2020/2021 jsme vstupovali s obrovským nadšením,
optimismem a velkými plány. Z minulého období nám všem chyběly naše tradiční
akce, společná setkávání, dílny a besídky, koronavirová situace nám však opět
zabránila v jejich uskutečnění.
Na podzim jsme se stihli s dětmi vydat na malý výlet do Třech Seker, v rámci
projektu Šablony II - zvyšování kvality výuky, kde proběhl v rozlehlé přírodní
zahradě program „Co vyprávěl kloubouk Podzimák“. Dětem se netradiční pojetí
výuky velice líbilo.
Na začátku školního roku přijelo do mateřské školy oblíbené Divadlo Nána,
na uvítanou s pohádkou Cirkus, na Vánoce nám přivezlo pohádku Vánoční
hvězda.
I oslavy Mikuláše a Vánoc proběhly trochu jinak, tentokrát jsme nemohli v rolích
Mikuláše a čertů jako každoročně přivítat žáky 9. třídy ze ZŠ a tak se bravurně
těchto rolí ujali zaměstnanci školky. Vánoční svátky jsme také oslavili v komor-
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nějším duchu, děti našly pod stromečkem drobné dárky, nechyběl poslech koled,
ochutnávka vánočního cukroví a čokoládová fontána, která sklidila velký úspěch.
Během nouzového stavu fungovala mateřská škola bez omezení. Platí samozřejmě zvýšená hygienická opatření, k dezinfekci používáme běžné dezinfekční a virucidní prostředky, germicidní lampy k intenzivní dezinfekci prostředí. Pochválit
musíme všechny naše děti, které k častému mytí rukou „na básničku“ přistupovaly velmi zodpovědně a s chutí. Poděkování patří i rodičům za pomoc s dodržováním všech opatření a pravidel, za nevstupování do MŠ, k předávání a vyzvedávání
dětí dochází u vstupu do MŠ.
Z důvodu nařízení vlády je mateřská škola od 1.3. do odvolání uzavřena. Dětem,
pro které je předškolní vzdělávání povinné, poskytujeme distanční výuku. Cílem
této výuky není usadit děti u počítačů, ale formou pracovních listů, kreseb, kvízů,
hádanek a různých her i nadále rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti. Některé
děti přistupují k distanční výuce velmi zodpovědně, zasílají zpět ofocené obrázky,
vypracované úkoly i krátké zprávy, což nám dělá velkou radost! Pochvalu si zaslouží i rodiče, neboť chápeme, jak náročnou dobu nyní prožívají.
Od 1. 3. také začala v MŠ oprava havarijního stavu odpadů, spojená s rekonstrukcí sociálního zařízení a umýváren v 1. třídě. Když jsme se do celé akce pouštěli,
netušili jsme, na jaké další záludnosti narazíme. Po odkrytí koberců a lin, které
bylo nutné vyměnit, neboť tam byly díry po odstranění akumulačních kamen, se
zjistil špatný stav betonu a desek, bylo nutné podlahy kompletně vybourat a nalít
odlehčený beton a nivelační vrstvu, našla se proražená odpadní trubka, kterou
bylo nutné vyměnit, stěny bylo nutné okopat a znovu nahodit. Ale podařila se
úžasná věc! Vybudování sociálního zařízení pro učitelky, které u první třídy scházelo celá dlouhá léta. Vše není hotovo, práce je v plném proudu, ale firma Chejnovský, její pracovníci pod vedením pana Větrovského pracují i v sobotu a často
i v neděli, aby se vše co nejdříve stihlo. Jsou velmi vstřícní, pečliví a obětaví, už
proto věřím, že se dílo podaří a v nově zrekonstruovaném prostředí MŠ se bude
dětem líbit.
Jen co skončí stavební práce, nastoupí všechny pracovnice MŠ na intenzivní úklid
celé budovy. Uklidit, nastěhovat, zařadit a přetřídit ty hromady věcí, hraček i pomůcek nebude lehké, ale dopředu nás požene blížící se otevření mateřské školy,
na které se už všichni moc těšíme.
Držme si palce, hlavně v dnešní neklidné době zůstaňte „negativní“ s pozitivní
myslí!
Anna Teplárková a Alena Růžičková
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Naše nové webové stránky: www.msprimda.cz
Tam se můžete dozvědět nejnovější informace o dění v MŠ, nahlédnout do fotogalerie
z akcí i z činností MŠ.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIMDA
Zápis dětí do MŠ proběhne v období
od 2. května do 16. května 2021
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby
byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti
a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.
Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření
v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala
distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním
podmínkám jednotlivých rodin.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
- do datové schránky školy
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
- osobním podáním ve škole.
Všechny konkrétní informace k zápisu do MŠ Přimda, kritéria přijímání
a přesný časový harmonogram budou zveřejněny nejpozději do 15. 4. 2021.
Informace naleznete na webových stránkách Mateřské školy Přimda, města
Přimda, na vývěsních tabulích ve městě i v obcích, budeme se snažit i o osobní
pozvánky předškolních dětí, tj. ty kteří dosáhnou do 31. 8. věku 5let a začnou plnit
předškolní vzdělávání.
Informace budeme všem rodičům poskytovat také telefonicky na čísle:
721 654 393.
Děkujeme za pochopení a spolupráci!
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení spoluobčané,
v jarním zpravodaji se vždy snažíme pochlubit našimi sportovními, vědomostními
a výtvarnými úspěchy. Letos se bohužel nemáme čím chlubit, neboť řada soutěží,
v nichž naši žáci zaznamenávali úspěchy, se ani nekonala.
Současná situace způsobila, že jsme se zúčastnili pouze jedné okresní soutěže
- on-line okresního kola olympiády z angličtiny. Žáci naší školy Van Quoc Bao - Erik
a Miloš Václav škole neudělali ostudu. Erik obsadil nádherné 2. místo a Miloš 5. místo.
Oběma chlapcům za reprezentaci školy a města děkuji.
Několik našich žáků (Lucie Burešová, Huu Thien Nguyen - Milan a Jan Ryba
ze 6. třídy, Matěj Horejš a Jindřich Končický ze 7. třídy) se zapojilo do soutěže
Vynášení Morany, kterou vyhlásilo Muzeum Českého lesa v Tachově. Fotografie jejich
Moranek jsou vystavené na zdi u muzea a také na muzejním Facebooku.

Morana - Jindřich Končický

Morana - Jan Ryba

Od března 2020 se neuskutečnila žádná sportovní soutěž, protože sportování bylo
ve školách zakázáno, a zbývající soutěže (vědomostní a výtvarné) jsme neorganizovali,
neboť nebylo pro koho.
I přes složitou situaci spojenou s distanční výukou pokračuje naše práce na mezinárodních projektech v rámci Erasmu+ (CLIL across the borders - enjoy and learn)
a eTwinningu (Když se Zemi špatně dýchá, zavolá si pomocníka; Ach du liebe Zeit!
- War denn früher alles besser?; Zelene vse moje obleke so - Grün sind alle meine Kleider). Žáci se každý týden setkávají při odpoledních online schůzkách ERAklubu a plní
projektové úkoly. Zdokonalují se tak nejen v cizích jazycích (angličtina, němčina), ale
i v práci s různými počítačovými aplikacemi, které využíváme i při distanční výuce.
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Distanční výuka je náročná pro žáky, rodiče, ale i pro učitele. Těší mne, že kontrola
ČŠI, jež proběhla 11. a 12. března 2021, zhodnotila, že vyučující mají distanční výuku
velice dobře připravenou, že využívají různé aplikace, které výuku zkvalitní a obohatí.
Samozřejmě, že se při výuce nevyhneme problémům - někteří žáci neplní zadané úkoly,
občas se výuky neúčastní. Vše se snažíme okamžitě řešit se zákonnými zástupci, neboť
si uvědomujeme, že každá nepřítomnost v hodině a neplnění úkolů se projeví v dalším
studiu.
Ze 190 žáků naší
školy je v současné
době pouze jeden bez
internetového připojení. Žákům, kteří neměli
vhodné technické vybavení, jsme zapůjčili
notebooky a sluchátka.
Musím poděkovat
všem žákům a jejich
rodičům za kladný přístup k distanční výuce.
Rodičům děkuji, že
kromě své práce jsou
schopni se svými dětmi plnit i zadané úkoly.
Jsme si vědomi, že tenDistanční výuka
to způsob výuky vyhovuje jen velice malé části
žáků. Větší část dětí je z distanční výuky nešťastná, a dost často od nich slyšíme, že se
již do školy těší - a to říkají i ti, kteří školu nemají rádi. Bohužel musíme vydržet a věřit,
že se vše brzo vrátí k normálu.
Nepřítomnost žáků ve škole jsme využili k opravám v budově - vyměnili jsme lino
ve dvou učebnách 1. stupně a na chodbě v přízemí.
Měsíc duben je vyhrazen pro zápis žáků do 1. třídy. Již podruhé bude probíhat
bez přítomnosti dětí. Samotné zapsání dětí do 1. třídy se uskuteční 9. 4. 2021 od 13,00
do 17,00 hodin v budově školy - rodiče ale také mohou využít jiný způsob podání přihlášky ke studiu (zaslat datovou schránkou, poštou, předat osobně). Všechny informace
jsou zveřejněny na webových stránkách školy a města.
Byla bych ráda, kdybychom v této složité době byli k sobě ohleduplní a dodržovali
daná pravidla. Všem přeji překonání této doby ve zdraví.
Mgr. Marcela Husáková
ředitelka školy
12

INFOCENTRUM
Koronavir ovlivnil návštěvnost infocentra
Rok 2020 začínal jako každý jiný. Již samotná zima však byla velmi skoupá na sníh,
sjezdovka nebyla v provozu, což se projevilo i ve víkendových návštěvách infocentra. Další ranou provozu byl vir Covid-19, který se rychle šířil republikou, až propukl
v pandemii.
Na základě toho byl velmi omezen náš život, protože bylo téměř vše zavřené. To se
týkalo i našeho infocentra, které bylo zavřeno od 14. 3. do 30. 4. 2020.
Po dvou měsících se podstatně snížil počet nemocných, a tak se začala omezení
postupně uvolňovat. Značně omezené byly i cesty do zahraničí, a tak turisté jezdili
po naší republice.
To se projevilo i v návštěvnosti našeho infocentra. Během prázdnin nás navštívilo 2 074 turistů. Denní rekord byl 104 návštěvníků, což vysoko převyšuje průměrnou
návštěvnost. Na podzim se však pandemie vrátila a s ní i veškerá předchozí opatření.
Infocentrum bylo opět zavřené.
Během celého roku navštívilo naše infocentrum 3 275 turistů. Z toho bylo 3 097
Čechů, 136 Němců a v menších počtech ostatní národnosti. Za upomínkové předměty
jsme utržili 57 803 Kč.
Ještě bych si dovolil připomenout, že město Přimda vydalo brožuru Přimda v obrazech, kterou si můžete u nás koupit za 50 Kč. Na fotografiích s krátkým textem si
můžete připomenout historii města od začátku minulého století až po současnost. Rovněž nabízíme brožuru o hradu Přimda s podrobným textem, který je doplněn kresbami
a fotografiemi. Tu si můžete koupit za 66 Kč.
Jakmile pandemie skončí, těšíme se na vaši návštěvu.
Karel Halla, pracovník INFA
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SKAUTI Z PŘIMDY V ROCE 2020
7. oddíl skautů a skautek na Přimdě zahájil svoji činnost 10. ledna 2019 s 18dětmi.
Postupem času se oddíl rozrůstal a na začátku roku 2020 měl oddíl celkem 31 členů včetně dvou vedoucích a dvou starších oddílových rádců - pomocníků. Oddíl má
3 družiny - družinu Ježků (vlčata - kluci do 10let), družinu Kopretin (světlušky - děvčata do 10let) a družinu Vlků
(skauti a skautky - kluci a děvčata od 11 let). Každá družina má svou družinovou schůzku 1x v týdnu a v průběhu
měsíce pak o víkendech pořádáme 1 až 2 oddílové akce
pro celý oddíl.
Rok 2020 byl hodně ovlivněn situací kolem COVID-19 a naše
běžná činnost tak byla 3x přerušena, na jaře, na podzim a v prosinci do konce roku, takže jsme měli běžnou činnost pouze 5 měsíců místo běžných 10měsíců (vyjma prázdnin). V době přerušené
běžné činnosti jsme s dětmi skautovali na dálku. V těch celkově
5 měsících běžné činnosti jsme s dětmi stačili uskutečnit celkem
55 družinových schůzek a 17 akcí, z toho bylo 12 jednodenních
akcí - převážně výprav, 3 filmová odpoledne a 2 dvoudenní akce
s přespáním v přírodě, na tábořišti Včelnice.
Před prázdninami se družina Vlků (starších skautů
a skautek) zapojila do tzv. Patronátu, kdy se pod dozorem
pracovníka CHKO Český les starají o část chráněného
území s výskytem kriticky ohrožené rosnatky prostřední,
a cílem tohoto Patronátu je, aby se rosnatce v této lokalitě
dařilo lépe a nezadusila ji vysoká travina. Byly provedeny 3 zásahy (kosení a
úklid traviny, rozrušení
rašeliníku). Odvedená
práce na této lokalitě
byla kladně ohodnocena odborníky, jako
je např. RNDr. Evžen
Kůs, český zoolog
a popularizátor přírody,
při jedné přírodovědné
procházce okolo místa, o které se stará naše
družina Vlků.
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O prázdninách se konal 15denní tábor na našem tábořišti Včelnice nedaleko Přimdy,
kterého se zúčastnilo 29 dětí. Tentokrát jsme se pustili po stopách pašeráků.

Během prázdnin jsme se opět zapojili do letní hry České televize, kterou už šestým
rokem pořádá dětský kanál Déčko, a starali jsme se o jednu kešku se soutěžním heslem.
Prázdniny jsme zakončili poslední táborovou saunou na tábořišti Včelnice pro členy
oddílu i jejich rodiče.
Nový skautský rok jsme zahájili slavnostním ohněm hned
druhý zářijový víkend na tábořišti Včelnice, kde jsme všichni
přespávali od pátku do neděle.
V polovině října přišlo druhé přerušení běžné skautské
činnosti, tak začalo opět skautování na dálku až do začátku
prosince.
Před Vánoci jsme stejně jako
minulý rok přivezli Betlémské světlo pro širokou veřej15

nost Přimdy a její blízké i daleké okolí. Tento novodobý symbol Vánoc jsme rozdávali
23. prosince všem zájemcům, kdož si pro něj přišli k naší klubovně. Betlémské světlo
jsme také donesli na mše do kostelů na Přimdě, v Boru a v Holostřevech.
V čele oddílu jsme dva vedoucí se skautskými zkouškami potřebnými pro vedení
oddílu a dva oddíloví rádci, respektive rádkyně a rádce.
Pár čísel pro představu, kolik času věnují 2 oddíloví vedoucí dětem v oddílu:
 Na výše uvedených 55 družinových schůzkách strávili 108 hodin a na jejich přípravu
potřebovali 34 hodin.
 Na výše zmíněných 17 oddílových akcích (vyjma tábora) strávili 243 hodin
a na jejich přípravu potřebovali 54,5 hodiny.
 Na 15denním táboře strávili 682 hodin a na jeho přípravu potřebovali zhruba
160 hodin.
Náš oddíl by ale nemohl být, kdyby neměl podporu ze strany města Přimda a rodičů dětí z našeho skautského oddílu. Děkujeme městu Přimda za poskytnutý finanční
příspěvek, za který bylo pořízeno vybavení a materiál na naši oddílovou činnost a za
poskytnutou místnost, kterou můžeme využívat jako klubovnu, kde mohou probíhat
družinové a oddílové schůzky našeho početného oddílu. Klubovna je při běžné činnosti
využívána minimálně 3x v týdnu.
Naše poděkování také patří rodičům, kteří podporují činnost našeho oddílu ať už
finančními dary, nabízenou pomocí nebo tím, že dopravují děti na místa akcí, kam se
nelze dostat hromadnou dopravou.
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 fotky a pamětní lístečky z oddílových akcí.
Za 7. oddíl: Věra Končická - oddílová vedoucí
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SPOLEK PŘÁTEL V ÚJEZDĚ
V uplynulých šesti měsících byla společenská místnost v klubovně pro všechny uzavřena a nemohly se tedy konat žádné aktivity spojené s Halloweenem a Vánoci (např.
výroba vánočních ozdob), ani jiné akce, které jsme měli v plánu. I přestože se děti
nemohly společně setkat v klubovně, Mikuláš s čertem a andělem obešli naši vesnici
a vyslechli básničky skoro od třiceti malých dětí. Uronilo se i několik slz, ale nakonec
všechny děti slíbily, že se polepší ve svých neřestech. Za odměnu dostaly od Mikuláše
balíček sladkostí.
Toto období je velmi těžké pro všechny z nás, a proto přejeme všem mnoho zdraví
a psychické pohody a věříme v lepší zítřky.
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 a také
za finanční příspěvek na odměny pro naše děti.
		
Mgr. Naďa Sláviková

TURISTICKÁ POZVÁNKA DO FRAUENTHALU
Dobrý den, vážení turisté,
jste na historickém místě, které bylo od roku 1925, kdy zde skončila výroba železa
a následně skla, jako poslední v dnešní oblasti Českého lesa zcela opuštěno. Všechno,
co zde vidíte v terénu, je z nánosu staletí vykopáno a zpřístupněno zásluhou mých
spoluobčanů z Přimdy. Pánové Karel Frančák st., Karel Frančák ml. a Michal Chavík,
věnovali stovky hodin svého času, aby pro příští generace alespoň z části ukázali zbytek
unikátního technického zařízení.
Na mapách je toto místo nazváno Frauenthal a je to protiklad k německému názvu
Přimdy Pfraumberg. Místní obyvatelé však používali zlidovělé Hochofen - Vysoká pec,
která tavila železnou rudu dobývanou v nedalekém Zirku u Rozvadova a vystavěna
byla nejpozději roku 1725. Roku 1838 zde podle Sommerovy topografie pracovaly
2 vysoké pece, z nichž jedna byla vystavěna teprve v roce 1837. Byla to také doba, kdy
přírodní bohatství leželo na povrchu země a nemuselo se za ním do podzemí, začíná
vědeckotechnické revoluce.
Zdeněk Procházka v jím vydané knize „Sklářství v Českém lese na Domažlicku
a Tachovsku“ uvádí, že při huti pracovalo 7 tyčových hamrů, dva hamry na železné
pruty, 1 hamr na plech a provoz k pocínování plechů. Železárny zaměstnávaly celkem
73 lidí. Kolowratské železárny ve Frauenthalu, jejichž výrobky se těšily velké oblibě,
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se udržely v provozu až do roku 1872, kdy také ony podlehly dovozu lacinějšího anglického zboží. Zbytky vysoké pece se zatím nepodařilo najít. Nalezen byl odtokový kanál
vody z vodního kola. Kanál je v podzemí u kamenné zdi.
K zamyšlení stojí, že se nepodařilo najít ani nepatrný zbytek zařízení železárny, zapomenuté náčiní, výrobek nebo nepovedený výrobek. Jediné, co se zachovalo z této
doby výroby železa, jsou litinové kříže na hřbitovech v okolních obcích.
Od roku 1886 začíná další etapa života této lokality. Nepotřebné je zbouráno a to, co
šlo využít pro výrobu skla, opraveno, dostavěno a využito. Hamr byl zřejmě přestavěn
na stoupu, která stála za obvodovou zdí na východní straně. Stoupa sloužila k drcení
materiálu, takzvaného kmene, který sloužil po roztavení k výrobě skelných výrobků.
Stoupu obsluhoval takzvaný šmelcíř, který svou prací tvořil kvalitu roztavené skloviny. Že byla kvalitní, vidíme na zbytcích skloviny na rozbitých pánvích. Sklářská huť
zaměstnávala naposledy šest sklářských mistrů, šest pomocníků, a šest učňů - foukačů
skla. V huti pracoval tavič se dvěma pomocníky a čtyřmi vazači, kteří balili výrobky
do slámy. Celkově tu bylo zaměstnáno 40 osob. Tady pod přístřeškem je znatelné, že
zde stálo šest pánví a horký vzduch o teplotě až tisíc stupňů stoupal ze šesti průduchů
do klenuté komory, kde stály pánve s roztaveným sklem. V klenbě komory byly otvory, kudy sklář nabíral sklovinu na píšťalu, otočil se dolů a vyfoukal skleňený válec.
Komora se nedochovala, je však znatelný prostor, kde skláři stáli. Jsou to ty zešikmené
líce zdí. Válec skla rozstřihli a v rovnací peci vedle u zdi z něho udělali tabulku skla.
Po pomalém zchladnutí tabulky, šla do šlejfu, brusírny, kde ji zbrousili do ideální roviny. Jedna z technologií byla, že na ni nalili rtuť, přiklopili druhou tabulkou, a vzniklo
zrcadlo. Při jiné technologii používali cínovou folii. V dnešní době to jsou Benátská zrcadla ve zlacených rámech na zámcích. Také se zde vyráběla skla do kočárových dveří.
Vědeckotechnická revoluce způsobila, že v roce 1925 nebylo možné udržet výrobu skla
v přijatelných odbytových cenách a celý provoz musel být uzavřen. Okolní odlesněné
stráně jsou znovu zalesněny, protože všechen okolní smrkový porost skončil v milířích
a jako dřevěné uhlí posloužil k pohonu všech hutí. Byl to nejhorší zásah do přírody
dnešního Českého lesa.
Co se stalo se zařízením hutě nevíme, jisté je, že budovy byly využívány pro nádeníky k bydlení za minimální nájem až do roku 1945. Po odsunu německého obyvatelstva
se zde přehnala vlna „zlatokopů“, kteří vše, co se hodilo, prodali do šrotu, nebo odvezli
do vnitrozemí. Dokonce i okna a dveře. Na leteckém snímku z roku 1947 kamenné
budovy dosud stojí. Později byly zbourány a materiál zřejmě odvezen a znovu použit
neznámo kde. Zdálo se, že zdejší výroba železa a skla bude zapomenuta. Až díky dnešní
době, kdy lidé mají zájem o historii, se daří tajemství výroby našich předků zdokumentovat a připomenout.
Krásné zážitky z návštěvy Českého lesa Vám přeje
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kronikář města Přimdy Josef Rídl.

Poslední majitelé a nájemci:
Vysokou pec na tavení železné rudy zde nechala vystavět vrchnost r. 1725 a byly to
Kolowratské železárny.
Z důvodu nerentability byl provoz ukončen r. 1872.
Od roku 1886 bylo vše přestavěno na sklárnu a tavení skla trvalo až do roku 1925.
Sklárnu měla v pronájmu firma Kupfer a Glaser.
Poslední roky pracovala sklárna v režii panství Kolowratů.
Posledním správcem byl Josef Riedl a předákem byl Jan Kastl.
Pec pohltila ročně 45 tisíc až 50 tisíc metrů krychlových méně hodnotného dřeva.

PRAMENY POTOKŮ POD PŘIMDOU
V těsné blízkosti Přimdy pramení čtyři potoky, prakticky na každou světovou stranu
jeden.
Václavský potok má pramen v mílovském údolí nad rybníkem „Béčko“. Protéká
několika rybníčky v bývalé osadě Mílov a směřuje západním směrem k rybníku Václavák. Splavem opouští rybník a podél hlavní silnice teče k osadě Svatá Kateřina. Byl
hlavním vodním zdrojem zaniklé železárny a sklárny Frauenthal, kde v současné době
pobíhá průzkum podzemí.
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Před Kateřinou se potok prudce odklání od silnice a protéká obcí, kde zhruba kopíruje
silnici na Dianu. Před mostem přes Kateřinský potok se do něj vlévá. Délka Václavského potoka je okolo 10 km. Je to jediný potok, jehož vody směřují do Černého moře.
Severním směrem v mokřině pod sjezdovkou pramení potok Mlýnecký. Protéká Újezdem, Mlýncem, dále pak Černým a Muckovským rybníkem. Směrem k Boru
je ještě zásobárnou vody Tažného rybníka. V Boru u zámku se vlévá do Výrovského
potoka. Jeho délka je 10 km.
Na další světovou stranu, na východ, mezi Přimdou a osadou Velké Dvorce pramení
potok Úhlavka, který je nejdelší /41 km/ a řadí se již mezi říčky. Protéká rybníkem
Peklo a směřuje přes Souměř do Stráže. Na 12 km u Prostiboře se do ní vlévá Výrovský
potok. Na své cestě má ještě Kladruby, kde se nad říčkou klene nejdelší most dálnice Plzeň - Rozvadov, který má délku 136 metrů. Hlubokým údolím protéká směrem
ke Stříbru, kde se vlévá pravostranným přítokem do Mže.
Zbývá nám jih, kde v mokřině pod odbočkou lesní cesty na Dianu, „U bačika“, několik pramenů dává vznik Bezděkovskému potoku. Za prudkou zatáčkou „U cihelny“
podtéká silnici na Novou Ves a dále protéká údolím nad Málkovem. Tomuto údolí se
budeme věnovat více, protože v posledních letech prodělalo mnoho změn. Potok protéká třemi rybníky a v začátku minulého století tam stály tři mlýny, které patřily k Málkovu. Pod druhým rybníkem byl „Bílý mlýn“ /Weissmühle/. U třetího rybníka stála pila
„Sägemühle“, která patřila k Bílému mlýnu.

Weissmühle				

Sägemühle

Pod cestou na Orlov stál „Krommermühle“. V blízkosti Málkova byl ještě „Bodenmühle“, který byl po technické stránce nejdokonalejší. Dokonce měl i turbínu na výrobu el. proudu. Obyvatelé mlýnů většinou mleli jen jako protislužbu nebo výměnou
za jiné produkty. Penězi nikdy příliš neoplývali. Bývalá obyvatelka mlýna vzpomínala,
že jediným zdrojem peněz byli pro ně návštěvníci, kteří procházeli údolím a ve mlýně si
za úplatu dali třeba chléb s máslem a mléko, čaj nebo jiné občerstvení.
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Bodenmühle

Stahlmühle

Pod Málkovem byl ještě „Stahlmühle“, ale ten patřil k osadě Rájov. Ze všech mlýnů
jsou dnes ruiny.
Zajímavé jsou také proměny potoka z hlediska živočichů. V šedesátých letech minulého století byly v rybnících ryby a potok plný pstruhů a raků. Stačilo projít po potoce
od jednoho rybníka k druhému, chytit několik pstruhů a byla večeře. V osmdesátých
letech prošli rybáři potok s elektrickým agregátem, dodnes jsme nepochopili proč a bylo
po rybách. V současné době je potok na ryby velmi chudý.

Bobr evropský				
Foto Petr Halla

Vydra říční

Zhruba před 12 lety se u potoka objevili bobři. Nejdříve postavili hráz u třetího rybníka. Dnes je potok úplně změněný, hráze jsou u všech rybníků i na potoce. Celé údolí je prakticky zatopeno. Stromy jsou ohlodané a popadané nebo uschlé. Zbytky ryb
v potoce decimují vydry. Celé údolí se úplně změnilo.
Za Málkovem potok dále protéká Bezděkovem /součást Třemešného/ a u železnice
nad Bělou opouští náš okres. V Bělé se potom u mostu přes Radbuzu do ní Bezděkovský potok vlévá. Celková délka potoka je 11 km. Voda z těchto tří potoků teče
do Severního moře.
Karel Halla
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Z dlouhé chvíle složili píseň. A je z ní hit
Zavřené školy a distanční výuka, uzavřené kluby, sportoviště i zrušené kulturní akce
přinesly studentům často dlouhé volno a nudu. Karel a Kristián Hallovi z Přimdy tento
čas využili jinak.
Karel (18 let, student logistiky dopravy) a Kristián (16 let, student obchodní akademie) si po večerech brnkali na kytary různé melodie a najednou byl na světě hit, který
má jen na kanále youtube několik tisíc zhlédnutí. Bratři se prezentují jako duo Divine
Interventions Project a píseň nazvali Wavy blues.
Když si skladbu otec kluků, sám muzikant, poslechl, zvedl telefon a zavolal do studia
známému. „Věděl jsem, že něco tvoří. Oba jsou na svůj věk výborní muzikanti, což
dokázali při své první studiové zkušenosti. Mě to opravdu potěšilo, když se po letech
sportování najednou zklidnili a sami od sebe se začali věnovat hudbě, především metalu,“ uvedl Karel Halla starší.
Kluci píseň nahráli v profesionálním studiu a vznikl i klip, který se stal hitem na sociálních sítích. Vznikal v ruinách kostela v Nových Domcích u Rozvadova a kluci si natáčení opravdu prý moc užili. „Hodně jsme se při tom nasmáli, bylo to super. Připravil ho
s námi Jan Nedoma a zpracování proběhlo díky studiu Mercury Romana Mashy Šandora. Zážitek to byl velký, ale my ani nečekali, že z toho vznikne dílo, které se bude líbit.
Sdílení na sociálních sítích nás fakt překvapilo a potěšilo,“ shodli se Karel a Kristián.
Píseň si můžete poslechnout na www.youtube.com zadáním názvu Wavy blues.
Převzato z Tachovského deníku, autorka textu a fota: Martina Sihelská
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Zprávy z ledové vody, aneb co tě nezabije, to tě posílí!
Dne 24. 12. 2020 dopoledne se
uskutečnil 1. ročník „Přimdského
otužilce“.
Na první ročník byla účast
opravdu skvělá! Sešlo se nás celkem 20, do vody šuplo celkem 11
statečných ve věku 12 let a výše.
Počasí nám přálo, voda 2°C, nálada
skvělá.
Po koupeli jsme si zaklábosili
u ohýnku s čajem a krásně jsme se
naladili na štědrovečerní večeři.

Chceš-li se i ty otužovat v ledové vodě, nevíš jak začít, chceš se dozvědět něco
o způsobech otužování (klasické, Wim Hof Method), přidej se k nám! Rádi Tě přivítáme v KPLM (Klub přimdských ledních medvědů)!
Za KPLM Honza Junek
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Člověk v tísni na Tachovsku v době mimořádných opatření
Organizace Člověk v tísni, o.p.s. poskytuje na Tachovsku bezplatné dluhové poradenství a nic se na tom nemění ani v době nouzového stavu nebo mimořádných opatření. Spolupráce má však samozřejmě svá specifika. V ideálním případě probíhá distančně, a to telefonicky nebo emailem, ale je možné se domluvit i na alternativě a spojit se
s poradkyní například přes počítač. V nezbytných případech a za dodržení aktuálních
nařízení je možné se setkat také osobně, ať již v kanceláři, venku nebo v naléhavých
situacích může poradkyně přijet také za Vámi.
Všechny služby jsou poskytovány ZDARMA.
Kancelář najdete na adrese Rokycanova 4 v Tachově, případně také ve Stříbře
v ulici Mánesova 1522. Schůzku je nezbytné si domluvit předem, a to emailem
(klara.neumannova@clovekvtisni.cz) nebo telefonicky (702 182 491).
Pokud se potýkáte s obtížemi v dluhové oblasti, řešíte potíže s placením výživného,
nízký rozpočet navyšujete půjčkami, nezvládáte hradit splátky kvůli ztrátě zaměstnání
nebo jiných důvodů, chodí Vám výzvy k zaplacení od věřitelů, soudu nebo exekutora,
pak doporučujeme ozvat se a potíže začít řešit. „Můžeme situaci společně probrat, zmapovat jednotlivé závazky, vysvětlit si pravidla exekucí a možnosti případné obrany, ale
také můžeme připravit návrh na oddlužení, pokud to situace bude vyžadovat. Je možné
taky společně zajít na soud, nabídnout doprovod na jednání na úřadě nebo asistenci,
když Vám přijde domů vykonavatel exekutora,“ uvádí možnosti pomoci dluhová poradkyně Klára Neumannová.
Pro pomoc se ale můžete obrátit i v případě, že nevíte, jak na vyřizování dávek či
důchodů, nebo jste se dostali do potíží v důsledku aktuální epidemiologické situace neorientujete se v aktuálních opatřeních, onemocněli jste Vy nebo Vaši blízcí a máte
nejasnosti, na co máte nárok, případně si nevíte rady s registrací na očkování.
V případě potřeby je možné využít také naši celostátní
dluhovou helplinku na čísle 770 600 800, která funguje ve všední
dny od 9 do 17 hodin (od 17 do 22 hodin pak jako krizová linka
pro lidi, ke kterým přijde domů vykonavatel exekutora).
Ostatní kontakty a více informací je možné nalézt na www.clovekvtisni.cz/plzen
nebo www.facebook.com/clovekvtisni.plzenskykraj.
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INZERCE:

Farma Údolíčko
Přimda
Kozí sýry opět v prodeji – a nejen na farmě!!

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 výrobků bude opět pestrá a můžete se těšit
na kefír, sýry, tvaroh a jiné originální mléčné speciality.
Výrobky si lze zakoupit tradičně u nás na farmě v našem farmářském obchůdku
a NOVĚ také ve výdejním místě SCUK na Přimdě na náměstí v garážích budovy
městského úřadu, každé úterý od 16.00 do 17.30 hod. (více o SCUK volejte:
Hana Vondráčková, tel.:776 026 572 nebo na www.scuk.cz).

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 Iveta a Jan Junkovi
Důležité!!! Přijmeme brigádníka s kladným vztahem ke zvířatům
- výpomoc při dojení koz (cca 3h denně).
Pro bližší informace volejte 731476824, 774724134,
nebo pište na farmaudolicko@seznam.cz, Děkujeme.
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Společnost AGbydleni
A
.cz nabízí pomoc
p
s vyp
pracováním
m odhadu cceny obvyk
klé
nemovvitosti od certifikovan
ného odhad
dce nutného
o k dědickéému řízení, pokud zůsstavitel
byll vlastník či spoluvlastník domu,, chaty, zah
hrady, garááže či jiných nemovito
ostí.
Oddhad musítee notáři předdložit vždy, aby mohlo být dědické řízení zdáárně ukončeeno.
Garantujeme profesionállní přístup, expresní vy
yhotovení, předání
p
vm
místě bydlištěě a
beezkonkurennční cenu. Bude
B
na Váss, jak se pozzději rozhoddnete s majeetkem naložžit.
Veškeré realitní porradenství je u nás zcelaa zdarma.
S čím
m Vám ještěě můžeme pomoci?
p
-

pooradíme si i se zadlužeenými nemoovitostmi
zaajistíme leggalizaci neleegálních stavveb (geodettické službyy + pasport + vklad na katastr)
k
oddborně posooudíme indiividuální náákup jakéko
oli nemovitoosti
zaajistíme nejvýhodnější formu finanncování při nákupu nem
movitosti
zaajistíme loggisticky vým
měnu nemovvitostí tzv.“2
2 v 1“ to znnamená proddej jedné a nákup
n
drruhé nemovvitosti
sppolupracujeeme s firmouu na výstavvbu zděných
h rodinných domů na kllíč
zpprostředkujeme pronájeem nemovittosti s prověěřením nájeemce v regisstrech, opět zcela
zddarma pro vlastníka
v
byytu či rodinnného domu nebo komerrční nemoviitosti

a mnoho
m
daalšího ze světa
s
realiit

mailem neboo osobní
Pokuud máte zájeem, nebojte se nás konttaktovat teleefonicky, em
návštěvvou. Vše řešíme s úsměvem a milýým slovem.

asistentkka AGbyd
dleni.cz
Jitkaa Malá, DiS.
D
☎️ 777 311 150
dleni.cz
📜📜 infoo@agbyd
🏫🏫 Stříbbro, Mán
nesova 4447
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Přimda ve starých fotografiích

Foto: Aleš Santner ©
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