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PODZIMNÍ
VYDÁNÍ

Dřevěné sochy na náměstí v Přimdě

Dřevěné sochy medvědů daroval městu Přimda Maximilian Alexander Kolowrat - Krakowský

Autorem všech soch je Tomáš Indra

Vážení spoluobčané,
vítejte na stránkách podzimního Přimdského zpravodaje.
Léto uteklo rychlostí blesku a již abychom bilancovali, jak se nám v letošním roce
dařilo a pomalu se připravovali na rok další.
Jsem tomu velmi rád, že se ujal nápad naší paní starostky a na náměstí byli postaveni dva vyřezávaní medvědi, kteří dle ohlasů a fotek na sociálních sítích jsou nepřehlédnutelnou turistickou atrakcí. Jejich odhalení proběhlo trochu ve stínu Jízdy Saši
Kolowrata a Přimdského dne. Organizace obou akcí nám dala v oslabeném obsazení
velmi zabrat a věřím, že příští rok budeme moci nabídnout jak malým tak i dospělým
více zábavy.
Z hlavních kulturních akcí nás ještě čeká Setkání dříve narozených a vánoční koncert
Petra Bendeho. Na obě akce naleznete upoutávky dále ve zpravodaji.
V letošním roce se daří projekčně připravovat akce týkající se dodávky pitné vody.
Na jejich realizaci se nám též daří shánět finance mimo vlastní zdroje. Z vlastních zdrojů budou hrazeny jen přípojky k nemovitostem, což nebudou malé částky. V příštím
roce by mělo konečně dojít k realizaci přivaděče z Třískolup do Malých Dvorců. Měla
by též započít výstavba přivaděče vody z Velkých Dvorců do Kundratic. Projekčně
dokončujeme výstavbu nového vodovodu v Třískolupech a výměnu vodovodního řadu
na Přimdě v ulici Borská (od bytovek směrem na Rozvadov).
Poslední dobou nás velmi znepokojuje kvalita vody v některých částech Velkých
Dvorců. Nejspíše z důvodů neuspokojivého stavu starých litinových a železných rozvodů.
Jednoduchou prací rovněž není příprava vodovodu v Rájově, který má být napojen na zcela nový vrt na návsi. Do budoucna uvažujeme i o vodovodech pro Málkov
a Mlýnec.
Velikou radost mám z opraveného rybníka v Újezdě, kterému protékala hráz. Nyní
se již dokončuje projekt na opravu rybníka v Rájově. A chtěli bychom mít opravený
rybník v každé obci.
Ve spolupráci s pracovníky projekční kanceláře a základní školy se podařilo vyřešit
problém se statikou stropu ve velké tělocvičně, kde byl přes prázdniny instalován nový
stropní systém a vyměněna elektroinstalace.
Na některém z letošních zasedání zastupitelstva města bychom rádi probrali možnosti výstavby rodinných domů.
Podařilo se nám získat dotaci přes SFŽP na výstavbu sběrného dvora. Pokud se vše
podaří, tak by měl již v druhé polovině příštího roku být otevřen.
Práce a činností, které člověk vykonává a které „nejsou vidět“ je však mnohem více.
Držte nám, prosím, palce a úsměv ať neopouští Vaši tvář.
Všem občanům přeji ještě hodně podzimního sluníčka, rodinné a pracovní pohody.
								
							
Ing. Jiří Kadera
							
místostarosta
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Rekonstrukce stropu v tělocvičně ZŠ Přimda
O letních prázdninách proběhla v tělocvičně ZŠ Přimda rekonstrukce stropu. Celkové náklady akce činily 1.238.629,- Kč. Akce byla podpořena dotací z rozpočtu
Plzeňského kraje ve výši 200.000,- Kč.
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Opět připomínáme splatnost poplatků!

Místní poplatky:
- za svoz odpadu - splatnost do 28. 2. 2019, 2. splátka do 31. 7. 2019
- za psa - splatnost do 30. 4. 2019
- ubytovací poplatky - do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí
Nájemné:
- z pronájmu pozemků - splatnost do 30. 10. 2019
- z pronájmu zahrádek - splatnost do 30. 4. 2019
Veškeré poplatky lze uhradit hotově v pokladně městského úřadu nebo na účet města
č. 2111520729/2700 (platba musí být jednoznačně identifikována).
Pokud si nejste jisti, zda máte vše uhrazeno, kontaktujte městský úřad, rádi Vám pomůžeme.

Informace o odpadech v roce 2020
Komunální odpad
Poplatky za komunální odpad zůstanou i v roce 2020 ve stejné výši: 500,- Kč na osobu
ročně.
Občané s trvalým pobytem v Přimdě a spádových obcích, kteří v roce 2020 uhradí
poplatky za odpady ve lhůtě splatnosti (tj. do konce února, příp. do konce července)
a nebudou mít u města Přimda žádné závazky, dostanou jako poděkování praktický
dárek do domácnosti.
Kontejnery na jedlé tuky a oleje
Od 1. 1. 2020 bude v areálu pracovníků údržby města Přimda (bývalé kasino) zajištěno
místo pro oddělené soustřeďování jedlých tuků a olejů. Ve stanovenou dobu zde budou moci občané odevzdávat v uzavíratelných plastových nádobách použité jedlé oleje
a tuky.
Provozní doba bude každý den, od pondělí do pátku, vždy hodinu před ukončením pracovní doby Městského úřadu Přimda.
pondělí a středa:
od 16.00 do 17.00 hod.
úterý a čtvrtek: 		
od 14.30 do 15.30 hod.
pátek: 			
od 11.00 do 12.00 hod.
Použité jedlé oleje a tuky do kanalizace nepatří!
Domácí kompostéry
Pro velký úspěch loňské akce, kdy město Přimda získalo od Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín domácí kompostéry k zapůjčení obyvatelům
zdarma, zjišťujeme předběžný zájem občanů o další kompostéry.
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V případě zájmu nahlaste na MěÚ Vaše jméno, bydliště a požadovanou velikost kompostéru (600 nebo 900 l). Zájem o kompostér můžete hlásit do 25. 10. 2019:
- osobně na MěÚ Přimda
- telefonicky na tel.: 371 519 175
- e-mailem na: bytovyreferent@mestoprimda.cz.
Upozorňujeme občany, že se jedná pouze o předběžný zájem, nahlášení Vašeho požadavku o kompostér nezavazuje město Přimda k jeho výpůjčce.

OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
Vážení občané, pacienti!
Jako každý rok budeme na zdravotním středisku očkovat proti chřipce. Začneme
od 1. 10. 2019. Očkovat se bude do doby, než bude vyhlášena chřipková epidemie,
pokud by nastala.
Očkujeme již druhý rok vakcínou dokonalejší - takzvanou čtyřvakcínou. Občané
nad 65 let mají očkování zdarma. Bez poplatku mají též toto očkování někteří pacienti
s některými vybranými diagnózami - astma, cukrovka, atp.
Doporučuji toto očkování kombinovat s vakcínou proti zápalu plic, ta je též pro pacienty nad 65 let zdarma a je k dispozici po celý rok.
Připomínám možnost očkování proti klíšťové encefalitidě - zánětu mozkových blan
způsobeným klíštětem. Pro toto očkování jsou nejvhodnější zimní měsíce, pojišťovna
přispívá na vakcínu pacientům dle druhu pojišťovny.
Podrobnější informace získáte u nás v ordinaci. Já, můj kolega MUDr. Jan Zmrhal
a sestřička pí Radka Vaňková se na Vás těšíme a doufáme, že Vás přijde hodně, abychom se letos chřipce ubránili. Kdo ji měl, ví, že toto onemocnění dokáže člověka vyřadit z práce na dlouhou dobu a chronicky nemocným zkomplikovat průběh onemocnění.
Na shledanou v ordinaci.
MUDr. Daniela Moročkovská

Myslivecký spolek Bohuslav pořádá

MYSLIVECKOU ZÁBAVU

v sobotu 18. 1. 2020 od 20.00 hodin

v sále Rekreačního střediska Přimda
K tanci i poslechu hraje hudební skupina Jenny.cz Party Band.
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POZOR - od 1. 1. 2020 povinné čipování psů
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona
č.166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen mikročipem. Patnáctimístný kód
čipu musí majitel zapsat do očkovacího průkazu psa. Pokud pes nebude mít čip, bude
na něj zákon hledět, jako kdyby nebyl očkovaný proti vzteklině, byť by ve skutečnosti
byl.
Výjimku mají psi, kteří jsou označeni čitelným tetováním provedeným před 3. 7.
2011. Povinné očkování psů je od tohoto data platné, pouze pokud je pes takto označen!
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se
v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz, příp. v některém jiném registru (pokud již cena čipu tuto službu nezahrnuje). Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.
Některé další otázky a odpovědi:
● Vztahuje se čipování na všechny psy?
Ano, ať je Vašemu pejskovi 6 měsíců, 5, 10 nebo 14 let, musí být označen mikročipem.
Výjimku mají pouze ti psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.
● Kde můžu nechat psa očipovat?
U veterináře.
● Kolik čip stojí?
Pořizovací cena čipu se pohybuje mezi 200 až 650 Kč a závisí na jeho typu. Dražší čipy
obvykle zahrnují i registraci v některé ze soukromých databází majitelů zvířat.
● Jaká je cena za registraci do databáze?
V ČR je zhruba 10 databází. Za registraci většinou vybírají jednorázový poplatek kolem
200,- Kč. Některé firmy ji nabízejí zdarma, ale většinou jsou propojené s dovozci nebo
výrobci čipů a registrace je u nich zahrnuta v ceně čipu. Registrace je dobrovolná.
● Jaká hrozí pokuta za neoznačení psa čipem?
Až 20 tisíc Kč.
● Kdo to bude kontrolovat?
Do domů nebo na zahrady nikdo na náhodné kontroly
chodit nebude. Státní veterinární správa plánuje pro běžné
chovatele kontroly pouze po podnětech.
● Proč to stát zavádí?
Ztracený, ale očipovaný pes se díky evidenci snáze dostane k majiteli. Pokud chce chovatel vycestovat do zahraničí, musí nejen jeho pes, ale i kočka nebo fretka, mít čip.
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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 19. 10. 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)
Třískolupy (náves)
Rájov
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 - 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.
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domov i sebe
Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů
proti požáru nesete pouze vy sami!
Aby k těmto požárům nedocházelo
a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO.

BEZPEČNOSTNÍ

DESATERO

© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

1.

ČTĚTE NÁVODY

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

3.

POZOR NA CIGARETY

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

TOPTE, JAK SE MÁ

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete
jim nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.
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9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových
vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - HLÁŠENÍ PORUCH
V Přimdě a ve všech spádových obcích zajišťuje správu veřejného osvětlení firma
ČEZ Energetické služby, s.r.o. Tato firma zodpovídá za funkčnost veřejného osvětlení
a provádí pravidelnou údržbu a odstraňování závad. Všechny hlášené závady a poruchy jsou předávány na dispečink ČEZ Energetických služeb, kde se nachází pracoviště
s nepřetržitou 24 hodinovou službou. Zde jsou všechny závady vyhodnocovány a zaznamenávány. Dispečer vyhodnotí závažnost poruchy a následně poruchu předá servisním pracovníkům. V případě, že se jedná o závažnou poruchu nebo závadu ohrožující
bezpečnost občanů, jsou ihned zahájeny práce na odstraňování závady. Jestliže se jedná
o poruchu jednoho světelného bodu nebo závadu nemající vliv na funkci případně bezpečnost, je porucha zaevidovaná a odstraněna při pravidelné vyjížďce. Odstraňování
takovýchto poruch samostatnými výjezdy servisních pracovníků by bylo neefektivní
a výrazně by prodražovalo vynaložené náklady na odstraňování závad.
V případě nefunkčního nebo poškozeného zařízení veřejného osvětlení mají občané
dvě možnosti hlášení poruch veřejného osvětlení:
Nahlášení závady telefonicky nebo e-mailem přímo na dispečink ČEZ Energetických
služeb s nepřetržitou 24 hodinovou službou.
K nahlášení závady použijte následující kontaktní údaje:
Tel.:
596 903 777
Mobil:
602 585 231
E-mail: ced.es@cez.cz
Při hlášení poruchy je nutné uvést:
- typ závady - např. svítidlo zhasíná, bliká, nesvítí vůbec. Popis poruchy servisním
pracovníkům pomůže rychleji nalézt a odstranit závadu.
- číslo světleného bodu / místo poruchy - stožáry, na kterých jsou umístěny svítidla,
jsou označeny čísly např. 6/23, 10/15 apod. Na webových stránkách města budou k dispozici mapové podklady s označením světelných bodů. Nahlášením tohoto čísla zjednodušíte vyhledání poruchy. Uvedení adresy je v některých případech nejednoznačné,
neboť poblíž uvedeného popisného čísla se mohou nacházet dva nebo tři světelné body.
V případě závady, která se projevuje jen občas, je pak obtížné nalezení správného svítidla.
- kontaktní údaje - kontaktní údaje mohou pomoci servisním pracovníkům s upřesněním závady. V případě nemožnosti kontaktovat osobu nahlašující závadu
a nemožnosti tak získat upřesňující informace, zůstává někdy závada zbytečně neodstraněna.
Některé závady jsou při pravidelných kontrolách servisními pracovníky obtížně odhalitelné (např. pohasínající výbojky, které při kontrolách většinou svítí apod.). Proto budeme velice rádi, když nám zjištěné závady pomůžete odhalovat a přispějete tak
k funkčnímu chodu veřejného osvětlení.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘIMDA
Vážení občané,
rád bych Vás informoval, že proběhne výběrové řízení dle
technických specifikací na koupi nového rychlého zásahového vozidla pro naši JSDH Přimda.
Naše výjezdová jednotka přišla začátkem března při výjezdu ke spadlým stromům přes komunikaci při bouři Eberhard o naše výjezdové vozidlo GAZ Gazelle. Při prudkém poryvu
větru jeden ze stromů padl přímo na kabinu a vozidlo zcela zdemoloval. Potřeba
pořízení nového vozu má několik důvodů. Tím hlavním je, že naše jednotka je zařazena do systému „FIRST RESPONDER“, a to znamená, že je určena pro rychlý výjezd ke zraněným osobám a co nejrychlejšímu poskytnutí první pomoci lidem
v ohrožení života. K tomuto účelu také jednotka získala i defibrilátor. Dalším důvodem
je, že ne každý člen výjezdové jednotky vlastní řidičský průkaz skupiny C, který by mu
umožňoval řízení cisternové automobilní stříkačky zn. Mercedes (skupina řidičského
oprávnění „C“). K řízení nového rychlého zásahového vozidla bude stačit skupina řidičského oprávnění B.
Financování zásahového vozidla bude navrženo do rozpočtu města Přimda pro rok
2020.
Radek Veselý
PODĚKOVÁNÍ
Součástí každé velké události sboru dobrovolných hasičů je i slavnostní prapor, který
doposud dobrovolným hasičům z Přimdy chybí. Slavnostní hasičský prapor je symbolem sounáležitosti vyjadřující identitu hasičského sboru a nese poselství minulých
i budoucích generací.
Protože pořízení takového praporu stojí nemalé finanční prostředky, rád bych tímto
jménem dobrovolných hasičů Přimda poděkoval za peněžní příspěvek k pořízení slavnostního praporu. Naše velké poděkování patří zvláště našim spoluobčanům a to Oldřichu Liškovi, Josefu Šafaříkovi, Tomáši Vaňousovi ml. a manželům Simoně a Zdeňkovi
Burešovým za peněžní dar.
Starosta SDH Přimda Pavel Hrůza
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘIMDĚ
Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019
během školního roku se v MŠ uskutečnilo celkem 25 různých akcí pro děti, rodiče
i širokou veřejnost,
velmi nás potěšilo pozvání ze ZŠ Přimda na 2 projektové dny, kdy děti z MŠ plnily jak znalostní úkoly, tak pohybové činnosti, které si pro ně žáci ze ZŠ připravili
- oceňujeme vedení i spolupráci dětí, moc děkujeme!
veliké poděkování za krásný den s poníky, který pro nás opět připravili manželé Drgáčovi - děti zhlédly drezúru poníků, Ema Drgáčová nám předvedla, co
všechno už umí v šesti letech za figury na poníkovi a všechny děti se dokonce
na ponících povozily, házely gumovkou a podkovou, Emě přejeme spoustu dalších úspěchů na kolbišti,
v budově č. p. 110 proběhla v květnu velmi hezká výstava trofejí, děti si se zájmem prohlédly trofeje jelenů, daňků i muflonů a vyslechly zajímavé povídání
p. Lišky a p. Šafaříka,
novinkou byla společná oslava dne dětí na zahradě MŠ, kterou zahájilo divadélko
Nána s půvabnou pohádkou „Modrá“, příjemnou atmosféru letního dne umocnil
zájem rodičů i přátel školy.

Během letních prázdnin se v MŠ bohužel nic nebudovalo, nevylepšovalo. Vše
nám zastavila plynofikace budovy, která je stále jen u projektu, realizace v nedohlednu.
11

Nicméně se vše umylo, nablýskalo a ozdobilo a nový školní rok 2019/2020
mohl začít:
v novém školním roce 2019/2020 jsme přivítali 44 nových dětí, 2 děti nám nenastoupily, takže jsme hned oslovili 2 děti, které nebyly přijaty pro nedostatek míst,
ale přesto zbývá ještě 7 nepřijatých dětí
do nového školního roku vstupuje 20 předškolních dětí, což je dvojnásobné číslo
oproti loňsku
v letošním roce jsme měli opravdu velmi hezký začátek školního roku, děti se
těšily a téměř vůbec neplakaly, pevně doufáme, že se dětem bude ve školce líbit
po celý rok i napřesrok…
změny nastaly i ve složení pedagogického sboru, nově nastoupila paní učitelka
Libuše Fišperová a v brzké době odejde na mateřskou dovolenou paní učitelka
Magdalena Chaloupka
nadstandardní aktivity jako plavání a pohybově rekreační program - pravidelné
využívání tělocvičny zahájíme již od října
spousta tradičních, nových i ojedinělých akcí nás čeká do konce školního roku,
přesné termíny opět zveřejníme na webových stránkách www.msprimda.estranky.
cz, budeme se těšit na společné setkání na těchto akcích.
Dovolte mi, abych popřála všem zaměstnancům stále dobrou náladu, hodně
pohody a sil i do všech pracovních povinností. Mateřské škole bych popřála hodně štěstí při budování plynofikace a všem sponzorům a přátelům MŠ, kteří nás
podporují, veliké DÍKY.
Alena Růžičková, ředitelka MŠ Přimda
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ohlédnutí za posledním desetiletím
Během posledních deseti let došlo v základní škole na Přimdě k mnoha změnám
díky finančním prostředkům získaným od zřizovatele, Plzeňského kraje a také z různých evropských dotačních programů. V roce 2009 získala budova mladistvý vzhled
po výměně oken na její jižní straně a novému nátěru obložení. Stejně tak byla vyměněna okna v učebně fyziky-chemie, ve školních družinách a přilehlých místnostech.
Byly modernizovány tělocvičny (po rekonstrukci podlah v roce 2005 došlo v roce 2017
i k výměně oken a v roce 2019 k opravě stropu). Byla také opravena šatna a sprcha
u tělocvičen. Na celé budově školy kromě traktu s učebny byla opravena střecha (vyměněna střešní krytina).
Kmenové třídy 1. stupně a většina odborných učeben byly postupně vybaveny moderní technikou - počítači, dataprojektory a interaktivními tabulemi - které jsou pravidelně využívány při vyučovacích hodinách.
V důsledku úbytku žáků školy došlo k přeměně někdejších kmenových tříd v nejvyšším patře na odborné učebny. Kromě již existujících učeben výtvarné výchovy, přírodopisu a fyziky-chemie zde byly postupně vybudovány učebna informatiky, školní
knihovna se studovnou, jazyková učebna a učebna dějepisu-zeměpisu. Byla modernizována rovněž kovodílna a vybavena novým nářadím a nástroji. Pro pracovní vyučování
na prvním stupni byly díky dotaci Plzeňského kraje pořízeny stavebnice Merkur. Učeb13

ny fyziky-chemie a přírodopisu byly modernizovány o prázdninách 2018 díky dotaci
z iROP, z téhož programu bylo financováno také vybudování nové jazykové učebny.
V posledních letech přibylo žáků na prvním stupni školy, a proto byla školní družina
rozšířena na tři oddělení, každé s kapacitou 30 dětí.
Ve volném čase mají žáci možnost navštěvovat pobočku ZUŠ Tachov a učit se hře
na hudební nástroj. Mohou rovněž navštěvovat některý ze zájmových kroužků (hra
na kytaru, keramický kroužek aj.). Pro potřeby keramického kroužku byla z někdejší
knihovny vytvořena keramická dílna vybavená keramickou pecí. Poslední nabídku volnočasových aktivit školy tvoří doučování z matematiky, českého a anglického jazyka
a tzv. kluby - čtenářský, klub zábavné logiky a klub komunikace v cizím jazyce. Doučování a kluby jsou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
a díky tomu jsme mohli do školy zakoupit různé logické hry a robotické hračky, doplnit
školní knihovnu o nové knihy, vybavit učebnu fyziky-chemie deseti notebooky a školní
družinu deseti iPady.
Díky různým projektům (z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Erasmus+ a z dotačního programu Plzeňského kraje věnovaného mezinárodní
spolupráci) mají naši žáci i vyučující rovněž možnost vycestovat do zahraničí a poznávat evropské země a jejich kulturu.

Strom přátelství - projekt WATER
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Základní škola v Přimdě oslavila 45. narozeniny
Letos uplynulo již 45 let od otevření nynější budovy základní školy na Přimdě. Toto
výročí jsme si připomněli 21. června 2019 prostřednictvím Dne otevřených dveří, kdy
mohli zájemci z řad rodičů i široké veřejnosti navštívit naši školu a porovnat, co se zde
během posledních deseti (několika) let změnilo.
Návštěvníci mohli nahlédnout také do jednotlivých tříd a odborných učeben, které
byly v posledních letech modernizovány. V třídách 1. stupně si mohli hosté vyzkoušet
práci s interaktivní technikou. V odborných učebnách 2. stupně si žáci pro hosty nachystali ukázku toho, čím se v hodinách zabývají. Ve školní dílně předváděli chlapci
ukázku práce s vypalovačkou, řezání na pilkách Ultimat a broušení skla. Učebna přírodopisu zmodernizovaná v rámci iROP nabídla nové pomůcky, ukázku mikroskopování
a filtrace vody. V učebně informatiky zaujala návštěvníky 3D tiskárna a práce s 3D perem. V nové jazykové učebně si mohli návštěvníci vyzkoušet programy na výuku cizích
jazyků, deskové hry a práci s interaktivní tabulí. Školní knihovna, vybavená stovkami
nových knih, nabídla rovněž výstavku některých výstupů z mezinárodních projektů,
jichž se škola účastní v rámci eTwinningu a Erasmu+, a ukázku práce s iPady. V rekonstruované učebně dějepisu a zeměpisu mohli hosté zhlédnout prezentaci o našich
úspěšných mezinárodních projektech a vyzkoušet si výtvarnou techniku mramorování,
kterou nás naučili naši partneři z Turecka. Modernizovaná učebna fyziky a chemie lákala nejen novým vybavením, ale také měřicími přístroji pro výuku fyziky a chemie.
Učebna výtvarné výchovy se proměnila ve výstavní síň obrázků, jež děti namalovaly
do různých výtvarných soutěží (Mistr Theodorik, Podmořský svět,…).
Žáci 3. třídy si pro návštěvníky připravili krátkou hranou pohádku v angličtině, pěvecký sbor nacvičil několik písniček a sportovně-taneční kroužek předvedl své vystoupení v tělocvičně. Školní jídelna se proměnila v cukrárnu u Marušky, na návštěvníky
tam čekalo občerstvení v podobě chlebíčků, sladkých dezertů a nápojů.
Na chodbách byly rozmístěny informace s přehledem o vývoji počtu žáků školy
od roku 1945, přehledy zaměstnanců školy v jednotlivých školních rocích a také informace o finančních zdrojích, které škola využila k různým opravám a modernizaci
prostor.

A co se událo v uplynulém půlroce?

V únoru jsme využili příznivých sněhových podmínek a uskutečnili jsme lyžařský kurs pro žáky 7. a 8. třídy, kteří se pod vedením lyžařských instruktorů Ing. Petra
Budky, Lukáše Hrubého DiS. a Dalibora Husáka seznámili se základy lyžování či se
ve svém umění zdokonalovali. Po skončení lyžařského kursu 7. a 8. třídy se konal přebor školy v lyžování.
V březnu se 8 žáků zúčastnilo mezinárodní vzdělávací aktivity projektu EURAC
(financovaný z programu Erasmus+) v Rimavské Sobotě, jejímž tématem byla migrace
a uprchlíci. Na začátku května se v chorvatské Strizivojně sešli koordinátoři tohoto
projektu, společně jej zhodnotili a naplánovali závěrečné aktivity. Projekt bude ukončen
30. září 2019.
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Lyžařský výcvik

V červnu jsme hostili mezinárodní vzdělávací aktivitu projektu WATER (financován
rovněž z programu Erasmus+). Zúčastnilo se jí 40 žáků z Přimdy, polského Mielżynu a slovenského Sliače, které doplnilo dalších 18 dětí
(13 českých a 5 slovenských)
pracujících na projektu Přátelství bez hranic (financovaný
díky dotaci Plzeňského kraje).
V září se v naší škole sešli ještě koordinátoři projektu, společně jej zhodnotili a připravili k uzavření. Projekt bude
ukončen 31. října 2019.
Na jaře jsme podali novou
žádost do programu Erasmus+, náš projekt s názvem
CLIL across the borders Bamberg - výstavka úspěšných projektů
enjoy and learn (CLIL přes
hranice - užívej si a uč se) byl schválen a nás čeká dvouletá spolupráce se školami
v polském Mielżynu, slovenském Sliači a srbském Despotovacu.
Žáci 8. třídy pracovali společně s kamarády z Polska na eTwinningovém projektu
Entdecke Polen mit Bolek und Lolek (Objev Polsko s Bolkem a Lolkem). Výsledky
své práce odeslali do bavorské soutěže Němci a jejich východní sousedé, v níž obdrželi
krásné 2. místo. Ocenění převzali v červenci v Bamberku Jan Chavík a Kristián Halla.
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Prostřednictvím projektových dnů jsme si připomněli Světový den vody (22. března)
a Den Země (22. dubna). Žáci vyšších ročníků nachystali u této příležitosti pro své
mladší kamarády různé soutěže a zábavné hry s ekologickou tematikou.

Velkého úspěchu jsme zaznamenali v konverzační soutěži v anglickém jazyce. Patrik
Holiš z 9. třídy zvítězil v okresním kole této soutěže a reprezentoval naši školu i v kole
krajském, kde obsadil 6. místo.
Dalšího úspěchu dosáhli Nina Kováčiková a Daniel Mrázik ve výtvarné soutěži Voda
pro všechny vyhlášené u příležitosti Světového dne vody. Jejich soutěžní fotografie postoupily do ústředního kola, v němž Nina Kováčiková obsadila 3. místo.
V soutěži Evropa ve škole, jež je od roku 1953 organizována ve 33 zemích, získala
Tereza Šafaříková ocenění v literární části, Nina Kováčiková v části výtvarné. Práce
Terezy postoupila do ústředního kola, jehož výsledky zatím neznáme.
Zorganizovali jsme již tradiční závod O přimdského delfína (závod štafet a závod
družstev), jehož se kromě našich žáků zúčastnili i plavci z Boru a Bělé nad Radbuzou.
Mladší žáci z 6. a 7. třídy se zúčastnili okresního kola Poháru rozhlasu.
Žáci navštěvující čtenářský klub a klubík pro 4. třídu se společně zapojili do Noci
s Andersenem, již pořádají knihovny nejen v České republice, ale i dalších zemích Evropy.
V červnu jsme připravili další ukázkové hodiny či spíše projektový den pro děti
z Mateřské školy Přimda a Základní a mateřské školy z Rozvadova. Program si nachystali sami žáci 7. - 9. tříd a jejich malým kamarádům se u nás líbilo.
Školní rok jsme ukončili 28. června 2019 se 187 žáky, 98 prospělo s vyznamenáním
(44 mělo samé jedničky), 84 prospělo a bohužel 5 neprospělo. Za aktivní práci pro školu
17

Den otevřených dveří

bylo 45 žáků odměněno výletem pro reprezentanty na letiště v Ruzyni a 18 bylo přijato
místostarostou Přimdy.
Mgr. Jana Anděl Valečková

SPOLEK PŘÁTEL V ÚJEZDĚ
Již šestý rok náš Spolek přátel v Újezdě pod Přimdou připravuje akce pro děti a dospělé v Újezdě pod Přimdou.

Velikonoce
V sobotu 20. 4. 2019 se uskutečnilo velikonoční tvoření s dětmi v klubovně. Nemalovaly se pouze kraslice, ale na všechny čekalo mnoho
materiálu a tavné pistole na vyrábění
závěsných ozdob na dveře - věnce,
mřížky apod. Každý mohl upustit
uzdu své fantazii a ti, co nevěděli,
měli inspiraci na vzorech. Jako každý rok byl odměnou pro všechny velikonoční beránek.
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Májka

Za nedlouho jsme se připravovali na Májku. V odpoledních hodinách se u klubovny
ozdobila a postavila Májka, připravilo se posezení s občerstvením a v podvečerních hodinách začala akce pálením čarodějnice. V hojném počtu jsme si opekli buřty, poseděli
u ohně a večerní zábavou pro všechny byla hudba v podání B. Doležala.

Den dětí

Měsíc utekl jako voda a v neděli 2. 6. 2019 se uskutečnil dětmi dlouho očekávaný
Den dětí. Pro velký loňský úspěch jsme se snažili tento den vylepšit, trasa lesem se prodloužila a končila u Labuťáku, kde nás čekali vodníci s občerstvením a děti se mohly
vykoupat. Letos se zúčastnilo více dospělých převlečených za pohádkové bytosti a zvířátka a připravilo se více stanovišť s úkoly. Na stanovištích za splnění úkolu děti získaly
sladkou odměnu. Počasí se vydařilo a nikomu se nechtělo domů.
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Za Spolek přátel v Újezdě děkujeme všem, kteří se na těchto akcích podílejí a také
děkujeme zastupitelstvu města Přimda za možnost uskutečňovat tyto akce v klubovně
a za finanční příspěvek na zakoupení občerstvení a odměn pro naše děti (Májka).
					

Mgr. Naďa Sláviková, Jana Burešová

ROZPIS UTKÁNÍ TJ TATRAN PŘIMDA - PODZIM 2019
kolo
den
7.
SO
8.
SO
9.
SO
10.		
11.
NE
12.
SO
13.
SO

datum		
5.10.		
12.10.		
19.10.		
VOLNO
3.11.		
9.11.		
16.11.		

čas		
15.00		
15.30		
15.30		

utkání
Konst. Lázně - Přimda
Přimda - Kšice
Bor - Přimda

14.00		
14.00		
13.30		

Stříbro - Přimda
Přimda - Částkov
Černošín - Přimda

LETECKÝ MAJÁK U PŘIMDY
Jako fanoušek letectví jsem od mala hltal všechny publikace týkající se letectví
v naší republice. Od klukovských let jsem začal sestrojovat ze špejlí modely letadel
a s nimi snil, že se jednou dostanu do vzduchu. Splnilo se mi to jenom částečně. Jako
malý kluk jsem měl možnost navštívit, v dnešní době ikonu všech českých paragánů,
kryptu v Resslově ulici, a to rozhodlo. Stanu se paragánem. Do dnešní doby obdivuji ty
mladé muže, kteří se po splnění úkolu, odstranění Heydricha, dostali do životní situace,
která měla jediné řešení, a to také všichni použili.
V té době všichni moji kamarádi, paragáni, znali také nazpaměť knihu Hodina mrtvých očí, kterou napsal Harry Thürk a všichni z nás svoji fyzickou připraveností se
dokázali hrdinům této knihy vyrovnat a drtivá z nás ve všech ohledech i překonat. V této
knize také Harry popisuje deziluzi mladých Němců z 2. sv. války.
Kultovní knihou je pro nás všechny přátele letectví zcela určitě Velký cirkus. Pierre
Clostermann, francouzký pilot létající v Anglii v letadle Spitfire za 2. sv. války, popisuje
svůj život stíhače pro svého otce ve svém deníku, který měl být v případě jeho smrti
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otci doručen. Nezapomenutelný frajer Pierre Clostermann popsal hloubkový útok Spitfira svého nejlepšího kamaráda Jacquesa Remlingera na tehdejší lišku pouště Romela,
který se přesunoval v osobním voze po okupovaném území. V okamžiku tohoto útoku
Jacques nevěděl, že s úspěchem útočí na tehdejší ikonu nacistické říše.
Po všech těchto poznáních jsem se dopracoval k tomu, jaký byl život letců v začátcích letectví v naší republice. Ti patnáctiletí kluci, kteří si splnili svůj sen o létání, se
stali naprostými průkopníky letectví u nás. Někteří z nich se stali akrobatickými piloty,
kteří v té době proslavili naší republiku po celém světě. Ti další se stali obchodními
piloty, kteří létali také po trase Paříž, Praha. Převáželi v tehdejších několikamotorových
letadlech s převážně plátěnými potahy v tehdejším naprostém komfortu pasažéry a pro
bohaté podnikatele zboží. Všichni ti piloti byli naprostí profesionálové a dokázali dovést svůj stroj za každého počasí z Paříže do Prahy. Za každého počasí drželi v rukou
berany, to je poloviční volant sloužící k řízení letadla, a prali se s nepřízní počasí hlavně
v okolí Přimdy.

Z toho, co jsem se za ta léta fandění letectví dočetl, vím, že na celé trase z Paříže
do Prahy byly světelné majáky. Jeden z těchto majáků byl za vesnicí Hošťka na Slepičím vrchu. V té době to byl jeden z prvních automatů v republice. Vybudován byl
v roce 1931 a původně tam byla instalována žárovka, která vlivem vlhkého počasí nevydržela dlouho svítit. Jeden z šikovných Čechů toto zařízení umístil na točnu s několika
žárovkami ve skříni, která byla odizolována od vnějšího prostředí a automat, v případě
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nefunkční žárovky, posunul další, která se rozsvítila. V dobových dokumentech jsem
si přečetl, že všichni kapitáni letadel, kteří za špatného počasí letěli linku Paříž, Praha
a prali se s berany, aby udrželi kurz na Prahu, když uviděli blikající světelný maják
před Přimdou, si oddechli a řekli si, už jsme doma, nic se nám nemůže stát. Musím také
napsat, že v té době bylo běžné, že letadlu vysadil jeden z motorů a posádka dokázala
stroj dovést bezpečně na domovské letiště.
Několik posledních let jsem se snažil na Slepičím vrchu najít alespoň zbytek světelného majáku. Nikdy se mi to nepodařilo. Až po uveřejnění mého snažení v Tachovském deníku se ozval pan Hurych, kronikář z Labutě. Ten mne odkázal na pana Šimona
Dulovce tamtéž. Pan Dulovec mne ochotně vedl na místo, kde světelný maják stál.
K mému překvapení nezamířil na Slepičí vrch, ale na Farskou stráň, která je kilometr
jižněji od Slepičího vrchu. Okamžitě to místo našel a já si uvědomil, že to nebyl omyl
tehdejších zeměměřičů, ale úmysl z důvodu utajení. Snadno to místo našel, protože maják byl cílem častých výletů obyvatel Labutě i s dětmi. Ještě v nedávné době tam maják
stál v plné kráse. Dnes jsme tam nalezli pouze betonový základ, ze kterého smutně trčí
čtyři kusy železných profilů hladce odříznutých.
Zcela ojedinělá historická památka z roku 1931, která přežila všechno zlé, v naší
historii nepřežila naši současnost.
Zbytek světelného majáku si můžete prohlédnout v Muzeu Přimdy.
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Kronikář Přimdy Josef Rídl
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Od října začínáme!!!!!!!!

AQUA AEROBIC
BAZÉN PŘIMDA
----------------------Bližší informace na tel: 720 036 977, nebo mailu
reditel@sport.primda.cz
Přimdská sportoviště, p.o., IČ: 71294490
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připojte se
pokladní/prodavač

od

26 000 Kč do 28 000 Kč
zástupce vedoucího

od

30 500 Kč do 32 500 Kč + bonusy

V PENNY se spolu vždycky domluvíme,
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní
zaměstnanecké výhody:

penny

Bor u tachova

• 5 týdnů dovolené
• Stravenky v hodnotě 90 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní cafeterie

KontaKtujte nás:
na emailu nabor@penny.cz nebo
na tel.: 281 018 018 • www.penny.cz
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Přimdský den

Jízda Saši Kolowrata
15. 6. 2019
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