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PODZIMNÍ
VYDÁNÍ

Nově osazená mříž ve vstupních dveřích v kapli v Třískolupech

Nově osazená mříž ve vstupních dveřích v kapli v Kundraticích

Vážení spoluobčané,
vítám Vás na stránkách podzimního vydání Přimdského zpravodaje. Od posledního
jarního vydání uběhlo zase půl roku, ach, jak ten čas letí. Tento půlrok byl však
pro nás pro všechny hodně náročný, někteří z nás ztratili zaměstnání a nové se hledá
jen velmi těžko.
Příští rok nebude pro nás pro všechny jednoduchý, finančních prostředků bude
na vše méně než v minulých letech, proto je pro nás důležité sestavit rozpočet na rok
2021 jako vyrovnaný. Věřím, že se do plánu podaří zařadit akce, které vylepší život
v našem malém městečku a přilehlých obcích nám všem.
Snažíme se získat, tak jako v minulých letech, co nejvíce financí z dotací. Z vlastních prostředků financujeme pouze to, na co nejsou vypsány dotační programy.
Doufáme, že do konce roku dokončíme vše, co máme rozděláno.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem, abyste toto nelehké období prožili co
nejklidněji a ve zdraví. Užijte si poslední slunečné dny v tomto roce, přeji Vám
všem hezký zbytek roku.

Jen v krátkosti, co bylo ukončeno a co nás čeká:
je dokončen sběrný dvůr v Přimdě, v současné době probíhá výběrové řízení na provozovatele, kterým může být pouze specializovaná odpadová firma, budou osloveny všechny firmy působící v našem regionu, aby nabídly své služby, předpokládané
otevření sběrného dvora je plánováno od ledna 2021
v posledním týdnu v září 2020 jsme převzali nový traktor NEW HOLLAND s čelním nakladačem, který by měl být již brzy nasazen k zimní údržbě
před budovou úřadu je od letošního léta instalován informační panel s úřední deskou
a obsáhlými informacemi pro turisty, dle našich poznatků je hodně využíván zejména turisty
do vstupních dveří v kaplích v Třískolupech, Malých Dvorcích a Kundraticích byly
osazeny mříže, které slouží k ochraně majetku města
u budovy ve Velkých Dvorcích čp. 59 (bývalá mateřská škola) bylo instalováno
ke schodišti nové zábradlí
na jaře 2020 proběhla výměna linolea na chodbě v druhém patře základní školy
(původní linoleum bylo z roku 1974) - akce byla finančně podpořena z rozpočtu
Plzeňského kraje
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během letních prázdnin byla odstraněna rozsáhlá havárie na kanalizaci v přízemí
základní školy
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech přes letní měsíce dokončilo přivaděč vody z Třískolup do Malých Dvorců, občané Malých Dvorců by se již v brzké
době měli dočkat vody bez zvýšené příměsi manganu
Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech je dobrovolný svazek měst a obcí,
jehož jsme členy, díky našemu členství se podařilo zajistit projektovou dokumentaci na rekonstrukci vodovodního řadu a přípojek v ulici Borská v Přimdě (směrem
od zdravotního střediska k poště), investorem vodovodních řadů je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech a investorem vodovodních přípojek je město Přimda, tato akce by měla začít v nejbližších dnech a její dokončení je do konce roku 2020
podařilo se nám získat finanční prostředky (dotace) z ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj k realizaci rekonstrukce společenského sálu a sedmi malometrážních bytů v budově bývalého kasina v Přimdě, v letních měsících proběhlo
výběrové řízení na obě akce, v současnosti je předáno staveniště vítězné firmě, obě
akce by měli být dokončeny na podzim roku 2021, rekonstrukce této budovy byla
rozdělena na 3 etapy, první etapa - rekonstrukce garáží, dílny a šaten pro pracovníky
byla ukončena koncem roku 2018
v současné době je před dokončením projektová dokumentace přivaděče vody
z obce Velké Dvorce do obce Kundratice (investorem je město Přimda, které má
s firmou Net4Gas uzavřenou smlouvu o financování této akce)
Marie Šperková a Jiří Kadera

Nový traktor New Holland s čelním nakladačem
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INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Opět připomínáme splatnost poplatků!

Místní poplatky:
- za svoz odpadu - splatnost do 28. 2. 2020, 2. splátka do 31. 7. 2020
- za psa - splatnost do 30. 4. 2020
- ubytovací poplatky - do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí
Nájemné:
- z pronájmu pozemků - splatnost do 30. 10. 2020
- z pronájmu zahrádek - splatnost do 30. 4. 2020
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.
Upozornění pro občany k placení poplatků
Žádáme občany, aby neplatili poplatky dopředu (na konci roku), ale až v daném
roce, kterého se týká.
							
Děkujeme.

Zahrádky - prodej
Zastupitelstvo města Přimda rozhodlo o zveřejnění záměru na prodej zahrádek v lokalitě za kasinem, k Nové Vsi a u fotbalového hřiště. Zahrádky budou prodávány
za cenu 70,56 Kč/m2 s tím, že nabídky mohou zájemci podávat do konce tohoto roku.
Upřednostněni v odkupu zahrádky budou stávající nájemci zahrádek. Záměr na prodej
nemovitostí (zahrádek) bude zveřejněn na úřední desce městského úřadu a na webových
stránkách města, stávající nájemci zahrádek budou o prodeji informováni písemně.

Změny jízdních řádů od 13.12.2020
Upozornění pro občany obce Újezd pod Přimdou a Mlýnec
Na základě podnětů a stížností občanů z Újezda pod Přimdou ohledně ranního autobusového spoje č. 8/490745 (do Boru), bude od 13. 12. 2020 (od platnosti nového jízdního
řádu) autobusová linka zajíždět do obce Újezd pod Přimdou a Mlýnec.
Přesné odjezdy budou zveřejněny začátkem prosince 2020.
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„Poděkování“ místostarosty občanům
za vzorné třídění a ukládání odpadů.

Stažené kůže z ovcí ve žlutých kontejnerech, které byly vyváženy 18. 8. 2020.
Dle sdělení pracovníků společnosti IGRO byly kůže v kontejnerech na stanovišti
Přimda - za kasinem.
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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 17. 10. 2020

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 - 09.00
09.05 - 09.20
09.25 - 10.00
10.05 - 10.30
10.35 - 11.10
11.15 - 11.30
11.35 - 12.45
12.50 - 13.20
13.25 - 13.35
13.45 - 14.00

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
(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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OČKOVÁNÍ PROTI CHŘIPCE
Vážení občané, pacientky a pacienti,
obracím se na Vás jako každý rok s oznámením o očkování. Letošní rok byl pro nás
všechny zvláštní, museli jsme změnit své chování a více myslet na své zdraví, péči
o něj a zvýšit hygienickou péči.
Letos bude očkování proti chřipce probíhat trochu jinak. Nechceme, aby se zdraví lidé potkávali v čekárně s nemocnými, tak budeme očkovat každý čtvrtek počínaje 1.10.2020 vždy od 15.00 do 17.00 hod. Můžete volat na obvyklá telefonní čísla
(374 796 270 a 603 866 066) a objednávat se. Pacienti nad 65 let mají vakcínu hrazenou
pojišťovnami, chronicky nemocní též. Předpokládám, že pro ty, co se pravidelně očkují,
bude vakcíny dostatek. Samoplátce budeme očkovat po 29.10.2020, až bude většina
nemocných a pacientů nad 65 let naočkována.
Připomínám, že je vhodné očkování proti klíšťové encefalitidě (zánětu mozkových
blan způsobeném klíšťaty), toto je zvlášť vhodné v zimních měsících. Pojišťovny
na toto očkování přispívají, informace dostanete u nás nebo na vaší zdravotní pojišťovně.
Vzhledem k současné situaci platí stále nošení roušek u nás i na poliklinice v Boru.
V čekárně máme dezinfekční roztok, tak ho, prosím, používejte.
Přeji nám všem zdraví, zlepšení situace, starejte se o sebe a své blízké, buďme
na sebe milí a vstřícní, i když se někdy v rouškách nepoznáváme a úsměv není vidět.
Na shledanou v ordinaci!
Vaši lékaři MUDr. Daniela Moročkovská a MUDr. Jan Zmrhal a sestra Radka Vaňková.

PŘIMDA v obrazech
Městský úřad vydal brožuru
o Přimdě, kterou zpracoval
Karel Halla.
Ve fotografiích, které jsou
doplněné krátkým textem, je
ukázána historie našeho města.
Brožuru si můžete koupit
za 50,- Kč v infocentru Přimda.
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
SETKÁNÍ S ČERTY
5. 12. 2020 se koná Mikulášská nadílka. Čerti, Mikuláš a anděl za dětmi dorazí v 17.00
hodin na bývalé kluziště v Přimdě. Občerstvení pro děti bude zajištěno. Více informací
pro rodiče na tel. číslech: p. Kadlec 602 483 934, p. Sloup 732 811 886.
Město Přimda, Sbor dobrovolných hasičů, Ženy pro Vás,
Základní škola v Přimdě a Tvořilky
Vás srdečně zvou na 3. ročník

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

28. 11. 2020 v 17.00 hodin na náměstí v Přimdě

Tradičně se můžete těšit na svařené víno, vánoční dobroty, výrobky od Tvořilek a zpívání koled.
Tento rok bychom rádi s Vaší pomocí oblékli medvědy, kteří stojí na náměstí pod lípou.
Kdo rád plete, může uplést 30 cm široký kousek šály. Délka, barva a vzor je dle libosti.
Všechny upletené díly sešijeme dohromady a vytvořenou šálou ozdobíme medvědy.
Své výtvory můžete odevzdávat nejpozději do 30.10.2020 na Městský úřad v Přimdě.
Přijďte se vánočně naladit a pobavit. Nezapomeňte si vzít své hrnečky s sebou.
Veškerý výtěžek z této akce bude věnován na dobročinné účely.

SETKÁNÍ DŘÍVE NAROZENÝCH OBČANŮ
Vzhledem k nepříznivé situaci v souvislosti s výskytem koronaviru je plánované setkání
dříve narozených občanů v letošním roce ZRUŠENO.

VÁNOČNÍ KONCERT - prosinec 2020
Jako každý rok, tak i v letošním roce má město Přimda naplánovaný vánoční koncert,
který by se měl konat v neděli 13. 12. 2020. Vystoupení je domluveno s uměleckým
souborem „HRADIŠŤAN“. V současné nelehké době však nevíme, zda se koncert
uskuteční.
Během měsíce listopadu budou informace zveřejněny na webu města a na informačních
tabulích.

7

ROZPIS UTKÁNÍ TJ TATRAN PŘIMDA
okresní přebor mužů		
kolo
8.
9.
10.
11.
12.
13.

den
So
So
So
So
So
So

datum
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
7.11.
14.11.

podzim 2020
čas		
15.00
14.30
14.30
14.00
14.00
13.30

utkání			
Přimda - Kšice		
Bor - Přimda
Přimda - Třemešné
Studánka - Přimda
Přimda - Částkov
Černošín - Přimda

hřiště
Přimda
Rozvadov
Přimda

ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘIMDĚ
Ohlédnutí za uplynulým školním rokem 2019/2020
rok to nebyl jednoduchý, řekla bych velmi bouřlivý, změna na postech pedagogických pracovníků, dokončená rekonstrukce a zprovoznění plynového topení,
dlouhodobé uzavření MŠ, rekonstrukce zázemí pro pedagogické pracovnice
v 1. třídě truhlářstvím Carda Halže, napatinování obložení ložnice a dokonce
dlouho odkládaná renovace dřevěných schodů paní Houškovou, z čehož máme
obrovskou radost, dále výmalba téměř poloviny prostor ochotným a spolehlivým
panem Parkosem.
velikou oporou nám ve spletité době rekonstrukcí, úklidu, sekání zahrady i drobných oprav, byla spolupráce s městem Přimda, s p. místostarostou J. Kaderou
a s četou pracovníků z údržby města, pod vedením p. Hrůzy, děkujeme
MŠ byla od 17. 3. - 22. 5. 2020 uzavřena vzhledem k situaci kolem epidemie
Covid19, od 25. 5. 2020 byla MŠ v provozu, o letních prázdninách byl rodičům
nabídnut i letní provoz v měsíci červenci, využila cca čtvrtina rodičů
zápis do MŠ proběhl netradičně během 3 dnů bez přítomnosti dětí, za přísných
hygienických podmínek, bylo zapsáno 27 uchazečů
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Školní rok 2020/2021 začíná
MŠ je plně obsazena, je zapsáno 46 dětí, během letních prázdnin se odstěhovalo
5 dětí, takže se nám snížil počet nepřijatých dětí na 2
v 1. třídě pracuje s dětmi p. uč. Bc Libuše Fišperová, DiS. Kristýna Hodanová
a asistentka pedagoga Ludmila Fidermáková
ve 2. třídě pracuje Alena Růžičková - ředitelka MŠ, Anna Teplárková - učitelka
a školní asistentka Monika Ficzová
hned 1. září přišla za dětmi i zaměstnanci MŠ milá návštěva - paní starostka
M. Šperková s paní matrikářkou L. Janovcovou
vzhledem k pokračující koronavirové epidemii platí i u nás zvýšené hygienické
opatření, do MŠ jsou přijímány pouze děti zdravé, rodiče musí mít při pohybu
v budově roušky a budovu neprodleně opustit, děti přivádí a vyzvedává pouze
jeden, ostatní raději počkají venku. Moc děkujeme rodičům za dodržování daných
pravidel, byť se, ne naší vinou, často mění, doufejme, že trochou disciplinovanosti, ohleduplnosti nejen k sobě, ale i k ostatním, zvládneme vše…..
v MŠ se na dezinfekci kromě běžných dezinfekčních a virucidních prostředků
používají germicidní lampy, které umožňují intenzivní dezinfekci vzduchu i okamžitou dezinfekci všech prostor
9

nový školní rok přivítáme tradičně pohádkami, a to hned dvěma - divadelní společnost Letadlo přiveze pohádku „V korunách stromů“ a divadlo Nána přijede
na Přimdu s pohádkou „Cirkus“
od října budeme navštěvovat tělocvičnu v ZŠ Přimda a zkusíme také pokračovat
v plavání předškolních dětí
děti v rámci projektu Šablony II - zvyšování kvality výuky vyrazí do Třech Seker
do speciální environmentální učebny, kde se budou zabývat tématem „Co vyprávěl klobouk Podzimák“
projekt Šablony II tímto vzděláváním ukončíme a od ledna 2021 bychom měli
plynule přejít na projekt Šablony III, který se opět zabývá zkvalitňováním výuky,
personální podporou a profesním rozvojem pedagogů, je také financován EU, žádost máme podanou
máme připraveny i další tradiční akce v MŠ, např. Zavírání lesa, ale uskutečnění
se bude odvíjet dle momentální situace kolem koronaviru, pozvánky na tyto akce
budeme zveřejňovat těsně před konáním na info tabuli, facebooku města Přimda, na webových stránkách
MŠ anebo Vás budeme jen
informovat fotodokumentací o konané akci, takříkajíc
v úzkém kruhu třídy MŠ,
věřím, že nám to odpustíte
a nezanevřete na MŠ
Závěrem bychom chtěli ještě
jednou poděkovat rodičům,
sponzorům a přátelům školy
za jejich podporu. Všichni
zaměstnanci MŠ se budou
snažit vytvořit takové podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí, aby byly spokojené.
Nám všem bych ráda popřála
pevné zdraví, hodně pohody,
klidu a spokojených dnů!
Alena Růžičková,
ředitelka MŠ Přimda
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení spoluobčané, milí rodiče a žáci,
nejdříve bych chtěla poděkovat všem rodičům a žákům za to, jakým způsobem se postavili k distanční výuce v období březen - červen 2020. Jsem si vědoma, že to pro všechny
zúčastněné bylo velice obtížné a že bez pomoci rodičů bychom situaci nezvládli. Všem
vám děkuji, že jste v tomto složitém období našli čas a sílu a v distanční výuce nám
pomohli.
Bohužel současná situace není dobrá a my se musíme připravit na případnou další
výuku na dálku. Měsíc září jsme se ve škole věnovali nejen probrání učiva z loňského
roku, ale zaměřili jsme se také na proškolení žáků a učitelů. Tato školení mají za cíl seznámit žáky s různými aplikacemi, které bychom v případě distanční výuky používali.
Bohužel jsme zjistili, že ne všichni žáci mají vhodné zařízení, kterým by se do tohoto
typu výuky mohli zapojit. Dle našich možností se budeme snažit zapůjčit dětem techniku, aby výuku na dálku zvládli bez problémů.
Druhé pololetí minulého školního roku bylo úplně jiné než v jiných letech. Žáci nechodili od 11. března 2020 do školy a z tohoto důvodu se také nekonaly žádné soutěže.
V letošním roce jsme od Plzeňského kraje získali 15 000,- Kč na odměny při sportovních soutěžích (projekt Ve zdravém těle zdravý duch). Bohužel se nám od ledna podařilo uskutečnit pouze jedny plavecké závody. Těšíme se, že se situace zlepší a budeme
moci uskutečnit tradiční sportovní soutěže – plavecké závody Přimdský delfín či vodní
hrátky Přimdský kapr. Žákům samozřejmě soutěže (nejen plavecké závody) chybějí
a byli by rádi, pokud by se mohli nějakých sportovních akcí zúčastnit. Úspěch zaznamenali naši žáci v soutěži Voda a klimatická změna, v níž všechny jejich práce postoupily
do finále a dvě se umístily mezi deseti nejlepšími v celé republice.
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Soutěž voda a klimatická změna

Bohužel špatná situace není jen v Čechách, ale i v okolních státech, a my stojíme
před problémem, jakým způsobem pracovat na našem projektu CLIL across the borders
– enjoy and learn, který realizujeme v rámci programu Erasmus+. V květnu se mělo
konat společné setkání v Srbsku, na říjen bylo naplánováno setkání v Polsku. Zatím
jsou odložena na neurčito. Problém je ale i v uskutečnění dalších aktivit souvisejících
s projektem. My i naši partneři z Polska, Slovenska a Srbska věříme, že se situace
zklidní a vše budeme moci zdárně dokončit. Zatím se snažíme spolupracovat alespoň
prostřednictvím internetu - naši žáci plní různé úkoly a setkávají se na společných online hodinách.

Projekt CLIL - matematické hádanky
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I přes náročnou situaci způsobenou uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru
se našim žákům podařilo úspěšně dokončit eTwinningové projekty, na nichž v minulém školním roce pracovali. Odměnou jsou nám Národní certifikáty kvality za projekty Učím, učíš, učíme (loňská 5. třída), Zeichne, was ich dir sage - Bilddiktat im
Deutschuntericht (loňská 9. třída) a WATER (dvouletý projekt kombinující Erasmus+
a eTwinning). Těchto ocenění si velice vážíme.

Projekt Učím, učíš, učíme

Projekt Zeichne was ich dir sage
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Období nepřítomnosti žáků ve škole jsme využili k výměně podlahové krytiny
v 2. patře budovy školy. Před návratem žáků do školy jsme zjistili, že nastal havarijní
stav na chlapeckých toaletách v přízemí. Během letních prázdnin byly toalety opraveny.
Prázdniny jsme také využili k vymalování dvou kmenových tříd.
Všem žákům, jejich rodičům i Vám všem ostatním přeji, abychom bez problémů
zvládli současné náročné období.
Mgr. Marcela Husáková
ředitelka školy

KOSMICKÁ LOĎ NA PŘIMDĚ
Havarovala před stovkami let a já jsem byl první, který se odvážil vlézt do jejích
trosek. Tak jsem si připadal, když jsem vlezl jako první po stovkách let do ohřívače
větrů vysoké pece, ve které se stovky let tavilo železo. Najednou jsem se ocitl jakoby
ve spalovací komoře raketového motoru, kde všechny stěny po nasvícení odrážely oslepující barevné paprsky. Tomuto zařízení se také říká plíce vysoké pece. V našem případě
se jedná o prostornou podzemní chodbu, která je zaplněna tisícovkami ohnivzdorných
cihel stavěných tak, že tvořili vodorovné a svislé kanálky. V tomto zařízení se vzduch
ohříval až na tisíc pět set stupňů, proto je uvnitř vše potaženo sklovinou, a putoval
do výfučen vysoké pece, kde spolu s vsázkou vytvořil teplotu až dva tisíce stupňů potřebnou k roztavení železa. Toto zařízení bylo cyklické, proto když ohřívač vychladl,
znova se nahříval.
Jedná se o zaniklou vysokou pec Frauenthal pod Přimdou, kde díky vstřícnosti
Kolowratových lesů se sídlem
v Dianě bylo započato se zpřístupněním zbytků vysoké pece
pro veřejnost. Zdejší vysoká
pec byla asi osm metrů vysoká, a spodní konec, kde se
železo tavilo, měl průměr sto
osmdesát centimetrů, byla tedy
kulatá a síla zdi v tomto místě
14

byla sto padesát centimetrů.
Byla to tedy masivní stavba,
na svou dobu velmi moderní, na obsluhu náročná. Byla
umístěna v deset metrů vysoké
prostorné budově, na kterou
navazoval spojovací krček
s uhelnou a přípravnou rudy.
Pec byla zavážena odshora,
proto byla vybudována pod
strání, aby uhelna byla v jedné
rovině s hořejším zvonem pece.
Pec byla vyhřívána dřevěným uhlím, byla velmi účinná
a patřilo k ní několik hamrů,
kde se surové železo dále zpracovávalo. Vedle pece byla formovna, kde se do připravené formy lilo železo a vyráběly se zde zemědělské stroje.
Spotřeba dřevěného uhlí byla obrovská, stovky let zde byly káceny lesy a dřevo končilo v tisících milířích na výrobu dřevěného uhlí. Potom co všechny lesy byly v širokém
okolí hutě vymýceny, z nařízení panovníka nastává obnova lesů.
Nastává ale také doba, kdy vlivem technické revoluce, hlavně v Anglii, tavili železo
pomocí uhlí a koksu a v obrovském množství zaplavili celou Evropu laciným železem.
Zdejší huť nestačila konkurenci a byla předělána na výrobu skla. Zbytky tohoto zařízení
jsou ve Frauenthalu také zachovány.
V současné době probíhá úprava celého prostranství a celé historické místo bude
zpřístupněno na jaře roku 2021 připravovanou komentovanou prohlídkou.
Josef Rídl, kronikář Přimdy
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SPOLEK PŘÁTEL V ÚJEZDĚ
Březnem počínaje nám veškeré aktivity - Velikonoce, sběr odpadu, Májku - přerušilo
mimořádné opatření vlády v souvislosti s epidemií koronaviru (COVID-19).
Sešli jsme se až v létě, kdy jsme podnikli výchovnou „akci Z“ pro děti - uklidili
s nimi a glazurou natřeli poničenou autobusovou zastávku na návsi. Věříme, že když ji
děti samy natřou, pak nebudou mít takovou potřebu ji dále ničit. Musíme je pochválit,
všechny se opravdu snažily a výsledek byl vidět již za 3 hodiny práce. Odměnou pro ně
v horkém dni byl sladký meloun.
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Koncem léta jsme zorganizovali „Dětský den pro nejmenší“. Počasí nám moc nepřálo, ale díky připravenému zázemí (stany a jiné přístřešky) na zahradě rodiny Trhlíků, se
den mimořádně povedl. Pro všechny bylo připravené občerstvení. Děti plnily několik
disciplín - chytání rybiček, malování kamínků temperami, běh s míčkem, dřevěné skládačky, omalovánky a jiné. Za splnění jednotlivého úkolu, každý dostal sladkou odměnu
a na závěr jsme si opekli špekáčky na ohni.
Těšíme se na Halloween a Mikuláše, snad nám nic nebude stát v cestě.
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 díky finančnímu příspěvku pro
náš spolek.

Mgr. Naďa Sláviková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PŘIMDA
Začátkem letošního roku 2020 jsme jako Sbor dobrovolných hasičů Přimda ve spolupráci s městem Přimda provedli objednávku slavnostní vlajky u firmy Velebný & Fam
s.r.o sídlící Ústí nad Orlicí. Výroba trvala cca 6 měsíců.
17. 6. 2020 jsme si slavnostně vlajku převzali z rukou majitele firmy pana Zdeňka
Velebného a na památku jsme si pořídili několik fotografií.
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23. 7. 2020 byla slavnostní vlajka oficiálně představena hasičům SDH Přimda
a představitelům města Přimda.
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9. 9. 2020 byla slavnostní vlajka představena zastupitelstvu města Přimda na pravidelné
m jednání zastupitelstva. Při této příležitosti bylo předáno městu poděkování za pořízení slavnostní vlajky.
Tímto bych chtěl ještě jednou moc poděkovat městu Přimda za pořízení slavnostní
vlajky a vřelou spolupráci.
Pavel Hrůza, starosta SDH Přimda
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Televize po internetu
Získejte více jak 150 programů a užívejte si pohodlí, které
nabízí moderní funkce televize po internetu. Proměňte
svou televizi v multimediální centrum a bavte se s celou
rodinou u pořadů, které máte rádi, kdykoliv se vám to hodí.
Pořady můžete přehrávat i nahrávat, jak chcete a nepotřebujete k tomu žádné další zařízení.

Volejte na 725 714 725 nebo pište
na kristyna.solarova@tanet.cz.
Kristýna Solařová, obchodní zástupkyně

Odpoledne plné zábavy
Město Přimda ve spolupráci se SDH Přimda pořádalo v sobotu 5. 9. 2020 „Odpoledne
plné zábavy“.
Pro děti byly připraveny soutěžní hry, o zábavné vystoupení se postarala dětmi oblíbená dvojice Vanda a Standa. Dospělí se večer mohli pobavit na taneční zábavě, při které
jim k tanci a poslechu hrála skupina JENNY.CZ.
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Odpoledne plné zábavy - 5. 9. 2020

Vystoupení skupiny Jenny.CZ
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