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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto vydání Obecních novin si dovolím tak trochu rekapitulovat. Čtyři roky volebního období uplynuly
jako voda a bylo by asi vhodné říci, co se za tu dobu povedlo a co je ještě třeba v budoucnu dokončit či zlepšit.
Povedla se oprava autobusové zastávky na Dolním Přímě, oprava čelních a bočních stěn u hasičské zbrojnice
na Dolním Přímě, opravila se fasáda na budově obecní knihovny na Probluzi, byly provedeny úpravy na hřbitově
na Probluzi, zahájena rekonstrukce oplocení u kostela na Probluzi, na Novém Přímě a na Probluzi u MŠ vznikla
nová dětská hřiště, v Jehlici byly vyčištěny a upraveny dva rybníčky, na Horním Přímě prodlouženo veřejné
osvětlení a to na obou koncích obce. To jsou jen některé akce, které byly dokončeny nebo jsou těsně před
dokončením. Mezi akce které jsou rozpracované patří například: stavební úpravy v objektu č.p. 16 na Dolním
Přímě (bývalý archiv Okresní knihovny), rozšíření chodníku u výjezdu z Dolního Přímu ve směru na Hradec
Králové, vodovod v Jehlici a v neposlední řadě obnova zeleně v obci Dolní Přím a všech jejích místních částech.
Pro další roky je potřeba například: opravit fasádu na budově školy na Probluzi, opravit márnici a hřbitovní
zeď na Probluzi, postupně vyměnit světla na veřejném osvětlení, zmodernizovat místní rozhlas, dát do pořádku
obecní komunikace a další a další práce.
Přestože nás ještě čeká spousta práce, je mou milou povinností poděkovat všem, kteří podali pomocnou
ruku při práci na zvelebování obce, ať už při běžném provozu, při brigádách nebo při pořádání kulturních
a společenských akcí. Lidí ochotných podílet se na chodu obce je mnoho, proto nebudu jednotlivě jmenovat,
abych na někoho nezapomněl, což bych opravdu velmi nerad.
Závěrem tohoto příspěvku Vám přeji, abyste byli v naší obci spokojení a abyste si v klidu a pohodě užívali
každý prožitý den.
Petr Švasta

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Zadání pro malá poptávková řízení
budou nově na webových stránkách obce

Nakládání s odpady

Objekt prodejny na Probluzi
má nové nájemce

V obci Dolní Přím a všech jejích místních částech jsou přistaveny nové velkoobjemové zelené kontejnery, které jsou
určeny na odkládání: oděvů, obuvi, hraček a textilu. Kontejnery naleznete na místech obvyklých pro sběr tříděného
odpadu.
Provoz těchto kontejnerů pro obec Dolní Přím zajišťuje
bezúplatně firma Pavel Vondrášek z Týnce nad Labem.
Obec Dolní Přím zároveň pořídila dva kontejnery na plasty, které jsou umístěné na Probluzi – jeden u hřiště a druhý
u knihovny. Nové kontejnery nahradily původní nádoby na
tříděný odpad, které byly rozbité a již nevyhovující. Nákup
nových nádob na odpad přišel obec na 13.770 Kč.

Budova prodejny na Probluzi, kterou donedávna využívala jako sklad firma Kabelky snů s.r.o., získala nové nájemce.
O uvolněné prostory jako jediní projevili zájem Miroslav
Panáček a Luděk Tesárek ze Střezetic, kteří zde zamýšlí provozovat internetový obchod se zaměřením na myslivecké
oděvy a potřeby.

Stavební výbor upozornil na jaře obecní zastupitelstvo na
havarijní stav propustku rybníka v Jehlici. Ihned bylo přistoupeno k uzavření smlouvy o dílo s fy Jiří Neuman s.r.o, která
propadlý propustek za nabídkovou cenu 11.471 Kč opravila.

V měsíci červnu byla na internetové stránky obce
www.dolni-prim.cz přidána záložka „Poptávková řízení“.
V této záložce budou zveřejňovány slepé rozpočtové listy
pro malá poptávková řízení, která obec vypisuje. Do malých
poptávkových řízení se může se svými nabídkami hlásit
každý (živnostníci a firmy), kdo splní stanovené podmínky.
Sledujte, prosím, pravidelně obecní web.

Oprava propustku rybníka v Jehlici
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Prodloužení chodníku na Dolním Přímu
Obec Dolní Přím se průběžně zabývá postupnými opravami stávajících rozbitých chodníků a v místech, kde doposud chodníky úplně chybí, výstavbou nových. V plánu jsou
opravy chodníků např.: u bytovky a autobusové zastávky na
Dolním Přímu. Tyto akce jsou plánovány na rok 2015 či 2016.
Ještě během podzimu 2014 by se však mělo stihnout prodloužení chodníku u výjezdu z Dolního Přímu směrem na
Hradec Králové. Konkrétně se jedná o úsek od domu manželů Polákových na konec vesnice. Malé poptávkové řízení
na tuto zakázku vyhrála firma Jiří Neuman s.r.o. s cenovou
nabídkou 112.264 Kč.

Oprava koupaliště
V loňském roce byla provedena oprava první třetiny dna
koupaliště na Probluzi. Plocha byla potažena hmotou mapegrout a s další etapou oprav se vyčkávalo, jak bude nátěr
vypadat nejen po celé letní sezóně, ale hlavně po zimě.
Letos na jaře - po vypuštění koupaliště - byl fyzicky zkontrolován stav dna, a protože opravená část koupaliště přečkala zimu bez poškození, bylo rozhodnuto o investici do
dalších oprav.
Práce na potažení druhé třetiny dna materiálem mapegrout provedl na základě smlouvy o dílo p. Patrik Mňuk, který se do poptávkového řízení přihlásil s cenovou nabídkou
66.114 Kč.
Na jaře 2015 bude potřeba dokončit úpravy povrchu poslední části koupaliště a zároveň vyměnit náplň do pískové
filtrační nádrže, která slouží k čištění vody. Předpokládané
náklady na poslední etapu oprav koupaliště budou cca sto
tisíc korun.

Církevní restituce se dotknou
i našich obcí

S realizací vyprojektovaných prací na úpravu a regeneraci
zeleně se začne ještě na podzim 2014 a další práce budou
následovat na jaře 2015.
Na obecním úřadě jsou k dispozici podrobné projekty
na kácení i následnou výsadbu zeleně pro obec Dolní Přím,
Horní Přím, Nový Přím a Probluz. Občané mohou v případě
zájmu do uvedených plánů nahlédnout v úředních hodinách obecního úřadu.

Volby do obecního zastupitelstva 2014
Dne 30. 6. 2014 bylo schváleno, že pro volební období
2014 – 2018 zůstane stejný počet členů obecního zastupitelstva jako v přechozích letech – tedy devět. Pro uvedené
volební období se tedy bude ve dnech 10. - 11. 10. 2014 vybírat 9 členů z těchto kandidátů:
Adamíra Svatopluk, Dolní Přím
Blažej Josef, Dolní Přím
Burketová Jana, Dolní Přím
Fejfar Roman, Dolní Přím
Fikr Zdeněk, Dolní Přím
Fišerová Ilona, Dolní Přím
Hyžová Jitka, Probluz
Mlateček Roman, Nový Přím
Pavlát Tomáš, Jehlice
Podzimková Zdeňka, Dolní Přím
Rajnltová Ladislava, Nový Přím
Roušalová-Kubcová Lenka, Dolní Přím
Sejpka Jan ml., ing, Dolní Přím
Ševčík Vratislav, Probluz
Švasta Petr, Horní Přím
Tichá Ladislava, Bc., Probluz
Třebeška Vítězslav, Dolní Přím
Vycpálková Hana, ing., Horní Přím

Většina obcí a měst v ČR začíná řešit navrácení nemovitého majetku církvi. Neblahé „církevní restituce“ se nás
bohužel také dotknou. Seznam čísel pozemků, které církev
po naší obci požaduje, je k dispozici k nahlédnutí na OÚ.
Církev si bohužel mimo jiné nárokuje k navrácení i velkou
část probluzského cvičiště, které ke své činnosti již přes 20 let
využívají místní kynologové. Obec Dolní Přím se bude snažit
udělat v rámci zákona maximum pro to, aby cvičiště zůstalo
v majetku obce a zůstalo k užívání našim „pejskařům“. Pokud
ovšem nebude jiná možnost, než pozemky vrátit, je obec
v krajním případě připravena získat je pro kynology směnou za
jiné pozemky nebo zpětným odkoupením do svého majetku.

Obec Dolní Přím získala dotaci
na generální úpravu zeleně
Jak jsme Vás již informovali v čísle 3/2013 Obecních novin, podala naše obec v roce 2013 žádost o dotaci z Evropské Unie z programu OPŽP (operační program životního
prostředí), který se zabývá obnovou krajinných struktur
a podporou regenerace urbanizované krajiny.
Tuto dotaci se obci podařilo díky spolupráci se zahradní
architektkou ing. Lenkou Hladíkovou získat.
Pro obec Dolní Přím se dotační titul skládá ze dvou částí:
1. část se zabývá úpravou zeleně v intravilánu obce – konkrétně je to: kácení dřevin, prořez zeleně, výsadba stromů
a keřů, frézování pařezů, výsev zeleně v obytné části obce.
Dotace na tuto část je 1.900.000 Kč (finanční spoluúčast obce
bude ve výši 25% z uvedených nákladů – tedy 475.000 Kč).
2. část se zabývá úpravou zeleně v extravilánu obce – konkrétně: výsadba alejí podél polních cest, v blízkosti a uvnitř
biokoridorů. Dotace je 500.000 Kč a povinná spoluúčast obce
v tomto bodě činí 10 % z celkových nákladů, tedy 50.000 Kč).
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Z PROBLUZSKÉ ŠKOLY
Ani během letošních prázdnin škola nezahálela a zásluhou obce byla dovybavena novým náčiním a nářadím v tělocvičně i na školním hřišti.
„Mateřinka“ také po prázdninách přivítala děti milým překvapením – v ložnici na děti čekaly nové postýlky a jídelna
se může pyšnit moderními stolky.
Do první třídy jsme přivítali sedm prvňáků a do mateřské
školy přibylo 8 žáčků. Školu v letošním školním roce tedy
navštěvuje 52 dětí (32 dětí ZŠ a 20 dětí MŠ).
Také letos plánujeme pro děti spoustu zajímavých akcí.
V říjnu například zahájí svou činnost zájmové kroužky: žáci
ZŠ mohou hrát na flétnu, druháci nově navštěvovat přípravu
na angličtinu a o další zábavu se postará agentura Rytmik.
Kolektiv ZŠ a MŠ Probluz

Velké sportovní úspěchy přímských dětí
I na malé vesnici se mohou zrodit velké sportovní talenty, důkazem toho jsou úspěchy dvou přímských chlapců
- Tadeáše Boniše a Michaela Hejzlara. Zatímco Tadeáš vyniká ve fotbale, Michaelovi učaroval basketbal.

Michael Hejzlar se stal mistrem republiky v basketbale
Letošní duben přinesl velkou radost Michaelu Hejzlarovi, který se svým týmem vybojoval
1. místo na Mistrovství republiky v basketbale v katerogorii do 11 let.
Míša s basketbalem začal v necelých 7 letech - nejprve jako s doplňkovým sportem k tehdy
hlavnímu tenisu. Od 8 let hrál závodně za Sokol Hradec Králové s družstvem o 1-2 roky starších
chlapců. S tímto týmem odehrál 3 sezóny oblastního přeboru a další četné turnaje - v dubnu 2014
prvně i mezinárodní turnaj v Klatovech, kde se mj. utkali s týmem Stuttgart Eagles, jehož základ
tvořili Afroameričané.
Na podzim 2013 dostal nabídku trénovat
v oddíle BK Synthesia Pardubice, což je jeden z nejlepších mládežnických basketbalových oddílů v ČR. S tímto týmem na konci
dubna 2014 vyhrál Mistrovství ČR v basketbale v kategorii do 11 let (viz. foto).
Fyzickou kondici a pohyblivost z basketbalu využívá i při sportování v barvách ZŠ
Probluz: v r. 2014 dvakrát vyhrál 1. místo
v meziškolních atletických závodech v běhu na 300 m a 1. místo v meziškolním florbalovém turnaji jako člen týmu školy.

Tadeáš Boniš reprezentoval ČR na MINI EURO 2014
Nadějný fotbalista Tadeáš Boniš byl součástí Teamu Evropa, který se probojoval do prestižní
soutěže jedenáctiletých hráčů MINI EURO 2014.
Kromě Tadeáše byli do Teamu Evropa po řadě kvalifikačních turnajů konaných v ČR, Polsku a Německu vybráni ještě další tři chlapci z FC Hradec Králové: Martin Saidl, Petr Beneš a Filip Schmoranz.
Turnaje, který se konal 17. 5. 2014 ve Františkových Lázních a 18. 5. 2014 v německém Rehau se
zúčastnilo celkem 18 týmů ze šestnácti zemí – konkrétně to byly celky: Manchester United, Schalke 04,
AGF Aarhus, Chertanovo Moskva, Team Europa, Estrellas Fukushima, Sparta Praha, Ajax Amsterdam,
Tottenham Hotspur, AIK Solna, NK Domžale,Legia Warszawa, FC Porto, Karpaty Lviv, MŠK Žilina, HJK
Helsinki, Young Boys Bern, Bayern München. Tedy týmy, které jsou ve svých zemích na špičce.
Vítězem turnaje se po krásné finálové bitvě stal AJAX AMSTERDAM. Team Evropa obsadil 13. místo.
Hráči z FC Hradec Králové si zahráli spoustu
kvalitních utkání, ve kterých podali výborné výkony. Trenérům však šlo především o srovnání
fotbalových dovedností jednotlivců i týmů. Přestože chlapci Boniš, Saidl,
Beneš i Schmoranz z FC Hradec Králové patří k nejlepším fotbalistům v ročníku, budou se muset výkonnostně ještě zlepšovat.
Hráči ostatních týmů jsou už v tomto věku již komplexně vybavenými
hráči na velmi vysoké úrovni. Přesto nezbývá než našim chlapcům poděkovat a popřát jim hodně fotbalových úspěchů a trpělivosti při tvrdé
práci, díky které budou jednou jistě následovat starší spoluhráče, kteří
reprezentují FC HK v reprezentačních výběrech ČR.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narodili se:

Matouš Fikr
Svá významná životní jubilea
ve druhém pololetí roku 2014
oslavili a oslaví:

Rodičům srdečně blahopřejeme!

Drahomíra Machytková, Dolní Přím
Marie Turková, Horní Přím
Miluška Palcová, Dolní Přím
Eliška Bílková, Probluz
Rostislav Ševčík, Probluz
Oldřich Burda, Dolní Přím
Františka Havrdová, Dolní Přím
Vlasta Horáčková, Dolní Přím
Jaroslava Krejsarová, Probluz
Vladislav Vejman, Dolní Přím
Miloslava Novotná, Probluz
Bohuslav Dunda, Nový Přím

Rozloučili jsme se:
Miroslav Říha, Probluz
František Chmelař, Probluz
Ludmila Pavlíčková, Horní Přím
Blažena Kalousková, Dolní Přím

Reklama v Obecních novinách

Oslavencům přejeme
hodně zdraví, lásky, štěstí
a životního optimismu!

Obec Dolní Přím nabízí prostor pro inzerci v Obecních
novinách. Reklamní prostor je možné zakoupit ve
třech různých formátech: A5 za cenu 500 Kč, A6 za
cenu 300 Kč, A7 za cenu 200 Kč. Zájemci o inzerci se
mohou přihlásit na OÚ. Obecní noviny vycházejí v nákladu
300 výtisků a jsou distribuovány do každé domácnosti
na Dolním Přímu a všech jeho přilehlých částí.

SPOLKOVÁ ČINNOST
Myslivecké sdružení BOR v Probluzi
Prioritním úkolem myslivců je trvale udržitelný rozvoj myslivosti a péče o drobnou
i spárkatou zvěř v dnešní kulturní krajině,
přírodě těžce zkoušené intenzivním zemědělským hospodařením a necitlivým
chováním nás lidí. S tím úzce souvisí zlepšování potravních a krytových možností pro zvěř a v neposlední řadě též údržba a budování nových vodních zdrojů
sloužících jako napajedla. Toto je velmi důležité například
pro zajíce polní, jelikož jsou velmi teritoriální a v dnešním
velkoplošném zemědělském hospodaření se těžko orientují
a trpí nedostatkem vody. Zajícům věnujeme zvýšenou pozornost, především intenzivním tlumením dravé zvěře a dnes
již v podstatě celoročním přikrmováním. Není žádným tajemství, že v naší honitbě se zajíc již tři roky neloví a je přísně
hájen. Jsme jedinou honitbou v celém okrese Hradec Králové,
kde sami myslivci přistoupili k takovému opatření. V letošním
roce jsme investovali značnou částku do pořízení dalších stabilních lapáků na škodnou zvěř, které se nám osvědčily především při odlovu lišek. Na jaře se nám podařilo obnovit naše
myslivecké políčko v blízkosti bažantnice, které jsme osázeli
topinamburou. Tato stará, již mnohde zapomenutá plodina,
nazývaná též „židovské brambory“, skýtá nejen potravinové
možnosti ale především je to dokonalá krytina, která zvěři
poskytuje tolik potřebný a klidný úkryt. Dále pokračujeme ve
vysazováním plodonosných dřevin, především kaštanů, po
revíru. Pozornost věnujeme také péči o již vysázené stromky,
protože bývají častým cílem vytloukání srnci i daňky, takže
musíme obnovovat oplůtky okolo kmenů.

Naší celoroční prací je péče o bažanty v bažantnici. Na
jaře jsme zakoupili novou líheň a po několikaleté přestávce, jsme obnovili kompletní odchov bažantů. V líhni se nám
vylíhlo více než 1500 bažantů obecných (kolchických), bažantů královských a křepelek polních. Vajíčka jsme získávali
z našeho obnoveného, chovného hejna. Část této snůšky
jsme poskytli okolním myslivcům k zazvěření honiteb. Na
odchovně v Boru bylo ponecháno 900 bažantů, kteří budou
využiti při podzimních honech. Značná část z nich, zůstane
v přírodě již na podzim a další budou vypuštěni na jaře, do
vhodných lokalit. Zde se připojí k divoké populaci bažantů.
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Dále již třetí rok podporujeme volnou populaci kachny
březňačky vypouštěním jedinců z umělého odchovu. Letos
jsme vypustili 35 káčat.
Naše odchovna bažantů je otevřena i veřejnosti. Lidi dobré vůle rádi uvítáme u našich voliér, kde jsou kromě původní
formy bažanta k vidění i exotické druhy.
Také provozujeme brokovou střelnici v disciplíně Automatický trap. Pro veřejnost je otevřeno každý čtvrtek od
16.00 hod. a to až do konce měsíce října. Vyzkoušet střelbu
z brokovnice na asfaltové holuby si může každý i bez zbrojního průkazu. Je to možné již od 10 let věku pod odborným
dozorem správce střelnice. V červnu zde proběhl tradiční
střelecký závod výkonnostních střelců.
V brzké době nás čekají v bažantnici dvě myslivecké
akce. Přátelé lovecké kynologie se v naší honitbě setkají
27. září na „Podzimních zkouškách ohařů a malých plemen“. Tato zkouška je pro lovecké psy jakousi maturitou.
Jejich úspěšné absolvování, opravňuje účast psa na společných honech a zapsání jedince do myslivecké legislati-

vy. V měsíci říjnu naši honitbu opět navštíví sokolníci a to
v rámci světového setkání sokolníků v Opočně. Bude to
skupina lovců s orly. Na obou akcích je samozřejmostí bohaté zvěřinové pohoštění. Srdečně Vás zveme k návštěvě
bažantnice na těchto akcích. Přijďte se přesvědčit, že náš
areál odchovny bažantů je místem, kde se dodržují myslivecké tradice a ctí se zákonitosti přírody.
Závěrem musím s velkou lítostí oznámit, že nás nedávno opustil náš dlouholetý člen a myslivecký hospodář, pan
Miroslav Říha z Probluze, který stál u zrodu mysliveckého
spolku a areálu bažantnice Bor. Vzpomínáme na něj s úctou!
Dovolím si spoluobčanům připomenout, že lesy Bor i Dubina jsou součásti zákonem uznané bažantnice a tudíž je
nutné se zde chovat nanejvýš ohleduplně. Své pejsky mějte
vždy pod dozorem! Ukázněné návštěvníky v našem revíru
vždy vítáme. Snažme se prosím, společně chránit přírodu
a její obyvatele, aby i naše děti měly možnost vidět v poli
třeba divokého zajíce či bažanta.
Tomáš Skalický, hospodář

ZKO Dolní Přím-Probluz
Voříškiáda 2014
Dne 26. července 2014 jsme pořádali již 15. ročník naši
tradiční Voříškiády.
Za krásného slunného počasí se sešlo 14 účastníků opravdových voříšků - většinou osvojených z útulků.
Hodnotila se jak krása, tak i šikovnost vystavovaných
pejsků a opravdu bylo na co se dívat. Všichni pejskové byli
šikovní a snažili se nám to předvést. Bohužel jsme museli
hodnotit a vyhlásit pouze tři místa z obou kategorií, tj. Miss
Voříšek a Voříšek Šikula.
Mezi zápolením jednotlivých kategorií byly připraveny
ukázky základního výcviku naší ZKO, ukázky agility a předcvičení Zumby.
Po vyhlášení výsledků pro nás ale den ještě nekončil. Čekal nás dětský den se soutěžemi a spousta zábavy. Skákací
hrad, ukázka vojenské techniky s projížďkami, které pro nás
zajistil Klub přátel vojenské historické techniky. K tanci a poslechu nám až do večerních hodin hrála skupina Pohoda
Zdeňka Paslera. Občerstvení bylo zajištěno našimi děvčaty:
Janou Michkovou, Petrou Váškovou a Denisou Lhotovou. Opékání se ujal Otakar Jareš.
Den to byl krásný a vydařený – děkujeme všem členům
naší ZKO, kteří se podíleli na přípravě a plynulém chodu a sponzorům za krásné ceny.

Velikonoční závody v agility

Každý startující tým si odnesl sponzorský balíček, vítězné
týmy navíc poháry a pěkné ceny. Velké poděkování sponzorům: Nutram, K-9, Visán, Canicom a Čalounictví Miloš Vyčítal za podporu, rozhodčí Janě Gregorové za pěkné parkury
a vedení ZKO za zázemí, které tady máme na tréninky i na
pořádání závodů.
Pozn.: Agility je parkurové skákání se psem, přičemž psovod
a pes tvoří dvoučlenný tým. Překážky ve stanoveném pořadí
překonává pes, který je vedený svým psovodem.
Startuje se ve třech velikostních kategoriích S, M, L (podle
kohoutkové výšky psa).
Dne 5. 7. 2014 proběhly na našem cvičáku ZKO agility
dvojzkoušky - závody v kategoriích A1, A2 a A3.

Dolní Přím - II. Pučálka cup
- Probluzské dvojzkoušky
Rozhodčí Jitka Maroušková postavila běhavé, ale velmi
zdařilé parkury, na první pohled jednoduché, ale ve finále
trochu zrádné. I přes horké počasí jsme si akci všichni užili
a psi předvedli perfektní výkony. Kvalitní ceny - holistické
krmivo MARP věnovala firma Pučálka s.r.o., mediálním partnerem byly Psí kusy.
Z našich členů nejvíce zazářili nováčci Marcela Červená
s fenkou belgického ovčáka Fleur (3. místo LA1), Lenka
Bednářová s kavalírkou Oxanou (2. místo SA1) a Veronika
Tobolková s kokršpanělkou Face (1. místo SA1).
Z ostřílených závodníků Pavla Šteflová s borderákem
Dastym (2. místo LA2), Michaela Šteflová s pinčem Enricem
(2. a 3. místo SA2).
Kompletní výsledky: http://www.kacr.info/competitions/1549
Veronika Knill Fejglová

Letos jsme uspořádali již 3. ročník Velikonočních závodů
v agility. Zájem závodních týmů byl letos tak velký, že jsme
museli navýšit počet startovních míst.
Z týmu ZKO Dolní Přím-Probluz se závodů zúčastnili
Lenka Bednářová s Bessy, Marcela Červená s Fleur a Vegou,
Míša Dvořáková s Corym a Eimy, Simona Hurábová s Grotem,
Zdena Pávková s Megy, Míša Šteflová s Rickem, Pavla Šteflová
s Dastym, Veronika Tobolková s Phoebe a Bertem, Martin
Hušek s Indym a Bedřich Moder s Kenym.
Zveřejnit úspěchy našich členů by dalo vypisování na půl
stránky, tak jen ty součtové: Lenka s Bessy 1. místo SA začátečníci, Míša s Rickym 1. místo SA pokročilí, Marcela s Vegou
2. místo veteráni a Martin s Indym 2. místo SA pokročilí.
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Oddíl mladých hasičů – DRAKOUŠI
Na soutěžích, kterých jsme se na jaře
zúčastnili, se nám dařilo. Všechna tři
družstva závodila na okrskové soutěži
v „královské“ disciplíně všech hasičů
– požárním útoku, která se jako tradičně konala na naší hasičské louce.
V červnu jsme vyrazili do Starých
Nechanic. Mladší na obou soutěžích
vyhráli a starší obsadili druhé a třetí místo.
Velkou radost nám dělá přípravka (děti do 6 let). Přestože nemá speciální (užší a lehčí) hadice pro přípravku a běhá
s klasickými, v kategorii mladších se se svými časy neztratí.
Na závěr loňské sezóny jsme uspořádali výlet na středové
hradiště v novohradeckých lesích.

Výlet byl tajný a děti byly příjemně překvapené, když se
před námi v lese objevilo hradiště. Děti si užily den plný honiček a her na středověk.
V květnu jsme se poprvé v novodobé historii oddílu
mladých hasičů nezúčastnili jarní části okresního kola hry
PLAMEN. Důvodem byly především změny ve věkových kategoriích mladých hasičů. Toto zpřísnění způsobilo, že jsme
z dětí, které chodí do našeho oddílu, nemohli sestavit ani
jedno družstvo schopné zúčastnit se soutěže.
Na podzim nás čeká soutěž v Nechanicích a hlavně zahájení okresního kola hry PLAMEN závodem požárnické všestrannosti. Závod kombinuje běh, různé dovednosti a znalosti dětí na 6 stanovištích – střelba, zdravověda, topografie,
požární ochrana, vázání uzlů a překonávání překážky.

Dětský den a rozloučení s prázdninami
V sobotu 30. srpna 2014 připravilo Sdružení dobrovolných hasičů ve spolupráci s obcí Dolní Přím netradiční oslavu dne
dětí a zároveň rozloučení s prázdninami. Děti se sešly u hospody, kde si opekly párky a mohly si zasoutěžit v různých disciplínách. Před osmou hodinou jsme zapálili svíčky v lampionech a vyrazili na lampiónový průvod. Se zářícími lampiony jsme
zamířili k Hornímu Přímu, prošli kolem jízdárny a své putování jsme zakončili u zámku. I když se cesta mohla zdát dlouhá,
děti si jí užily. Na zámku na ně čekala bílá paní s mnichem, kteří střežili zámecký poklad. Zbývalo jen tajemné bytosti najít
a získat část jejich pokladu, což se dětem nakonec podařilo.
Za SDH Jana Burketová
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