Číslo 1/2014, ROČNÍK IV.

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
na úvod mého krátkého zamyšlení nad aktuálním děním v naší obci, bych Vám nejprve rád popřál pevné
zdraví a spokojenost jak v osobním, tak profesním životě po celý rok 2014.
Nyní ve stručnosti co nás v letošním roce čeká a co se připravuje do budoucna. Pokud vše dopadne tak jak
doufáme (hlavně přidělení dotace), bude ještě v tomto roce zahájena výstavba vodovodu do Jehlice, což je
hlavní akce pro letošní rok.
Pro běžný chod obce jsou samozřejmě nezbytné i další drobné opravy, úpravy a modernizace, proto se
v rámci finančních možností obce budeme zabývat:
• Úpravou plochy pro svoz a skládkování oklestu z dřevin na Probluzi – je již hotovo
• Úpravou přístupové cesty pod hřištěm na Probluzi – je již hotovo
• Rekonstrukcí bývalé okresní knihovny na Dolním Přímě
• Opravou chodníku ve Sluneční ulici na Dolním Přímě
• Rekonstrukcí hřiště na Horním Přímě
• Prodloužením veřejného osvětlení na Horním Přímě
V budově ZŠ a MŠ na Probluzi se bude modernizovat vybavení tělocvičny, doplňovat zařízení tříd a školní
jídelny. Od 1. 4. 2014 zahájí také svoji činnost nový nájemce Obecního hostince na Dolním Přímě, kterým se
stala paní Ivana Pázlerová.
A protože letošní zima na nás byla „hodná“, budou pravděpodobně již brzy také zahájeny práce na údržbě
zeleně a veřejných prostranství.
Závěrem bych na Vás rád apeloval ještě v jedné věci. Jedná se o pořádek na veřejných prostranstvích. Všichni
chceme mít pěkné prostředí za svým plotem, chovejme se takto i k okolí svých domů a k veřejným plochám
vůbec. Někde se to bohužel zatím moc nedaří.
							Příjemné a slunečné dny přeje
Petr Švasta

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Obec prodala dva menší pozemky
Zastupitelstvo obce schválilo prodej obecního pozemku
parcelní číslo 148 v katastrální území Dolní Přím. Jedná se
o 1/3 celkové výměry pozemku, na kterém stojí budova
vepřína na Dolním Přímě. Ve vlastnictví obce bylo 409,66 m2.
Pozemek byl nabídnut k prodeji v ceně 180 Kč/m2. Pozemek
byl prodán jedinému zájemci, kterým bylo ZD Nechanice.
Druhý z pozemků, které obec v nedávné době prodávala
bylo 186 m2 (p.č. 8/6 katastrální území Dolní Přím). Konkrétně
se jedná o pozemek v těsné blízkosti bývalé obecní stodoly,
kterou nyní vlastní fy NIVA s.r.o. Uvedený pozemek byl
nabízený za 180 Kč/m2. Pozemek byl prodán za nabídkovou
cenu jedinému zájemci, kterým byla firma NIVA s.r.o.

Budova bývalé okresní knihovny
prochází další etapou rekonstrukce
Budova bývalé okresní knihovny na Dolním Přímě prochází
další etapou rekonstrukce. Nyní je prováděno podřezání
a odizolování obvodového i vnitřního zdiva, vybourání
podlah v obou předních místnostech a na chodbě, dále
odbourání stávající přizdívky a odbourání dělící stěny mezi
předními místnostmi. Současně bude provedeno vybourání
dřevěné příčky a odstraněny dveře na chodbě.
Obec oslovila několik stavebních firem s žádostí
zpracování cenových nabídek na výše uvedené stavební
práce. Po vyhodnocení došlých nabídek byla pro realizaci
této zakázky vybrána firma Milan Roušal s nabídkovou
cenou 46.906 Kč.
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Obecní hostinec má nového nájemce
Ke dni 31. 3. 2014 byla na základě vzájemné dohody
ukončena nájemní smlouva na pronájem Obecního hostince
s Petrou Jarkovskou a Pavlem Gebertem. Obec děkuje paní
Jarkovské i panu Gebertovi za dosavadní spolupráci a přeje
jim hodně štěstí a úspěchů v soukromé i profesní sféře.
Novým nájemcem se na základě výběrového řízení stala
Ivana Pázlerová. Hostinec bude opět otevřen nejpozději
15. 4. 2014.

Oprava komína na obecním hostinci
Technická kontrola odhalila nedostatky u komína na
obecním hostinci. Kontrolní technik určil platnost revize
pouze do 31. 5. 2014, proto obec ihned vyhlásila výběrové
řízení na opravu a vyvložkování komína.
Pro realizaci opravy komína na hostinci byla vybrána
firma Pavel Pšenička, komínové systémy s nabídkovou
cenou 17.071 Kč včetně DPH.
K dnešnímu dni již byla oprava zrealizována.

Cena pytlů na odpad

Hlášení obecního rozhlasu nově
i na webových stránkách
Jsme si vědomi, že ne všichni občané našich obcí mají
možnost vyslechnout si všechna hlášení obecního rozhlasu.
Jednak proto, že v některých částech není hlášení dostatečně
slyšitelné nebo občané nejsou v době hlášení doma. Od
letošního března budou všechna hlášení vystavena i na
internetových stránkách obce.
Hlášení v tištěné podobě naleznete na internetové
stránce obce: http://dolni-prim.cz/volny-modul.php?id=25,
případně stačí najet na záložku „hlášení rozhlasu“.

Opravy obecních komunikací
Vzhledem k havarijnímu stavu obecních komunikací konkrétně se jedná o účelovou komunikaci od silnice II/324
směrem k hřišti na Probluzi a účelovou lesní komunikaci
z Horního Přímu směrem do Těchlovic - bylo nutné přistoupit
k opravám ihned po skončení zimního období. Opravu těchto
komunikací zajistila na základě poptávkového řízení firma Jiří
Neuman s.r.o. Sobětuš v poptávkové ceně 21.940 Kč (cesta
na Probluzi) a 34.100 Kč (cesta na Horním Přímě).

Je smutné, že letos v příkopech v okolí našich obcí neležel
žádný sníh, ale odpadků kolem silnic je opět doslova
„nasněženo“.
Víme, že tento odpad nepochází od našich občanů, ale je
pozůstatkem chutných svačinek řidičů okolo projíždějících
aut. Přesto prosíme všechny své občany, aby si na odpad,
který se jim nevejde do popelnic, zakoupili na obecním
úřadě pytel na odpad. Cena jednoho odpadového pytle,
který stačí dát ve svozový den vedle popelnice, je 73 Kč.

Odpadové plato
na ukládání oklestu z dřevin
Před jarním obdobím bylo pomocí těžké techniky na
Probluzi upraveno plato na ukládání oklestu z dřevin.
Úpravu plata (konkrétně se jedná o pozemek: p.č. 134/5
v k.ú. Probluz) provedla na základě poptávkového řízení
firma Jiří Neuman s.r.o. za cenu 29.645 Kč. Odpadové plato
bylo opatřeno uzamykatelnou závorou.

Opravy chodníku ve „Sluneční ulici“
Obec vyhlásila poptávkové řízení na opravy chodníku ve
„Sluneční ulici“. Poptávkového řízení se zúčastnily 3 firmy.
Uvedenou zakázku pro obec provede firma Jiří Neuman
s.r.o., která nabídla nejnižší cenu – konkrétně 104.677 Kč
včetně zákonné DPH. Opravy proběhnou v jarním období.
Občanům, kteří bydlí ve Sluneční ulici, se omlouváme za
dočasné nepohodlí spojené se stavebními pracemi.
Všem občanům našich obcí bude umožněno ukládání
větví ze stromů vždy v sobotu 1x za 14 dní, počínaje
dnem 29. 3. 2014 a to v čase od 16 do 17 hodin.
V jiném čase bude možné větve ukládat pouze po
přechozí domluvě se starostou obce nebo s pracovníkem
pověřeným obcí.

Termíny svozů odpadu
Obec Dolní Přím oznamuje občanům termíny svozů
nebezpečného a velkoobjemného odpadu:
Svoz nebezpečného odpadu: sobota 24. 5. 2014
Velkoobjemný odpad: od úterý 22. 4. do pondělí 28. 4. 2014

Obec zvažuje zrekonstruovat
volební místnost na Horním Přímě
Starosta obce spolu se stavebním výborem předložili
návrh na studii rekonstrukce volební místnosti na Horním
Přímě. Předpokládaná cena nově vybudované volební
místnosti je 595.000 Kč. Vzhledem k finanční náročnosti této
stavby se zastupitelstvo usneslo prozatím pouze připravit
projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení.
K samotné realizaci by mělo být přistoupeno v roce 2015.
Před zadáním podkladů projektantovi se budou moci
občané Horního Přímu k plánované rekonstrukci vyjádřit
na veřejné schůzi, která bude za tímto účelem svolána.
O přesném termínu schůze budou občané včas informováni.
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Rekonstrukce hřiště na Horním Přímu

Nezapomínáme ani na naše nejmenší

Obec uvolnila ze svého rozpočtu částku 30.000 Kč na
rekonstrukci hřiště na Horním Přímě. Rekonstrukci a opravu
původního hřiště si zajišťují občané Horního Přímu sami
v rámci brigádnických hodin. Částka 30.000 Kč byla použita
na nákup a dopravu podkladového materiálu.

Základní a mateřská škola na Probluzi projde v jarním
období dovybavením tělocvičny, jídelny i ložnice. Nákup
nového vybavení proběhne ve dvou etapách. V současné
chvíli probíhá nákup nových cvičebních pomůcek – žíněnek,
medicimbalů, podložek na cvičení a laviček do tělocvičny,
v celkové hodnotě 15.000 Kč (přičemž příspěvek obce činí
10.000 Kč a spoluúčast školy 5.000 Kč). Dále bude pořízen
nový vysavač na úklid v celkové ceně do 5.000 Kč.
Nová lehátka do ložnice, školní lavice a nové stoly do
jídelny budou objednány tak, aby vybavení bylo připraveno
na září, až děti opět usednou do lavic po letních prázdninách.

Opravy oplocení kostela
Obec začala řešit havarijní stav oplocení okolo kostela.
Samotná budova kostela patří církvi, ale pozemek v těsné
blízkosti kostela, včetně zdi a oplocení je v majetku obce.
Celé oplocení, které je zbořené a místy chybí úplně, by
mělo být postupně opraveno a nahrazeno novými prvky.
Poptávkové řízení na opravu oplocení kostela vyhrála
firma Ivo Pavlík s nabídkovou cenou 283.866 Kč. Vzhledem
k finanční náročnosti oprav bude rekonstrukce oplocení
rozdělena do 2. až 3. etap.

Předpokládaná investice pro druhou etapu nákupu
vybavení pro školu je přibližně 55.000 Kč. Tato částka bude
ještě předmětem jednání obecního zastupitelstva před
letními prázdninami.

Z PROBLUZSKÉ ŠKOLY
V únoru jsme přivítali u zápisu do ZŠ nastávající prvňáčky.
Celkem bylo zapsáno 7 budoucích školáků! Koncem měsíce
vyjela škola do divadla Drak v Hradci Králové na veselé
představení „Červená Karkulka v divadelní laboratoři“.
Před jarními prázdninami jsme všichni soutěžili a tančili
na karnevalu.

V březnu se MŠ vypravila do solné jeskyně v Hradci Králové
a na recitační soutěž „S básničkou do Stěžer“, kterou pořádá
Mikroregion Nechanicko. V březnu školáci zahájí povinnou
plaveckou výuku. Naši florbalisti se poctivě připravují na
turnaj v Mžanech, kde se jim vloni velmi dařilo.
V květnu opět vyrazíme na školu v přírodě – stejně jako
v loňském roce nás přivítá rekreační středisko Webrovka.
A pokud nám bude počasí přát, zasoutěžíme si v červnu
na školním dni dětí. Předškoláci tradičně ukončí školní rok
spaním ve školce s hledáním pokladu a opékáním buřtů.
Kolektiv ZŠ a MŠ Probluz

I N Z E RC E
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narodili se:
Eva Janků
(rodiče Kristýna a Petr Janků)

Nela Minaříková

Svá jubilea v prvním pololetí
roku 2014 oslavili a oslaví:

(rodiče Lucie a Petr Minaříkovi)

Martina Nováková
(rodiče Markéta Nývltová a Jan Novák)

Šumpíková Marie, Dolní Přím
Bednář Miroslav, Dolní Přím
Krátká Milena, Nový Přím
Mádrová Milada, Probluz
Hurcík Josef, Dolní Přím
Horáček Jaroslav, Dolní Přím
Řeháková Ivana, Dolní Přím
Hejcmanová Božena, Probluz
Ulrychová Květoslava, Dolní Přím
Bednář Josef, Probluz
Zubrová Božena, Nový Přím
Vyčítal Petr, Probluz

Elen Halířová
(rodiče Daniela a Milan Halířovi)

Rodičům srdečně blahopřejeme!

Rozloučili jsme se:
Šanda Josef, Nový Přím
Zobinová Žeňa, Jehlice

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

Reklama v Obecních novinách
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
Jezdecký klub Dolní Přím
V minulém článku jsme se loučili na konci sportovní
sezony 2013. Před námi byly tehdy už jen dvě akce – konání
zkoušek základního výcviku jezdec (ZZVJ) a zimní agility
závody. Obě akce proběhly bez problémů. Probluzští
kynologové věnující se agility u nás po pečlivé zimní
přípravě, která probíhala téměř každý pátek, uspořádali
první halové agility závody, při kterých nemrzlo a nesněžilo,
ale panovalo vpravdě jarní počasí.
I přes velice povedený rok 2013 jsme neusnuli na
vavřínech a již od 4. 1. 2014 se v našem areálu koná prakticky
každý víkend nějaké soustředění.
Za zmínku jistě stojí série drezurních soustředění SCM
s trenérem Janem Bubnem, která se koná za podpory
Východočeské oblasti České jezdecké federace (termíny SCM:
15. 12. 2013, 11. 1. 2014, 22. 2. 2014 a 8. 3. 2014). Vzhledem
k tomu, že soustředění SCM jsou určena talentované
mládeži do 21 let, není překvapením, že se k účasti svými
sportovními výsledky v sezoně 2013 kvalifikovala i naše
úspěšná dvojice – Lucie Miřejovská a valach Ruby. A protože
nejen mládež stojí o trénování s Janem Bubnem, uspořádal
náš klub i otevřené drezurní soustředění s tímto trenérem.
Otevřeného soustředění se již mohly účastnit dvojice
všech výkonnostních i věkových kategorií. Podmínkou
bylo jen včasné zaslání přihlášky. A jelikož o soustředění
byl obrovský zájem, ne na každého se dostalo. Nezbývá
než doufat, že si pan trenér opět najde místo v nabitém
diáři pro další tréninková soustředění v našem areálu.

(Termíny otevřených drezurních soustředění: 4. 1. 2014,
1. 2. 2014, 1. 3. 2014 a 18. 3. 2014). Vzhledem k tomu, že
drezurních soustředění se konalo velké množství, mohli
by se parkuroví jezdci cítit zanedbáni. Neměli k tomu však
důvod. Připraven pro něj byl seriál třídenních skokových
soustředění s úspěšným parkurovým jezdcem a trenérem
Miroslavem Vítkem. Za panem Vítkem si do naší haly přijely
potrénovat i jeho pražští svěřenci, kteří s ním obvykle
trénují blíže jeho domovskému areálu u Prahy. (Termíny
skokových soustředění: 17.-19. 1. 2014, 14.-16. 2. 2014
a 14.-16. 3. 2014.) Po roční přestávce k nám zavítá i trenér
moravský – Filip Kološ a jeho kolegyně Kristýna Tomanová.
Pro jejich soustředění byl vyhrazen pátý duben.
Ještě než naplno propukne sportovní sezona 2014, máme
naplánovány jedny zkoušky základního výcviku jezdce
(ZZVJ) na 17. 5. 2014 a jedno otevřené drezurní soustředění
s Janem Bubnem – tentokrát pod záštitou České jezdecké
federace. Termín tohoto soustředění je teprve v jednání.
Avizovanou sportovní sezonu zahájíme drezurními
závody a hobby drezurní úlohou pro mladé koně a začínající
jezdce 20. 4. 2014. Dále je v plánu účast našich svěřenců
na drezurních i parkurových závodech oficiálních i hobby.
A samozřejmě také na našich skokových hobby závodech
a jim předcházejícím dopoledních her a soutěží na koních
pro děti (15. 6. 2014).
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Jezdecký klub Dolní Přím

Myslivecké sdružení BOR Probluz
Myslivecké sdružení BOR v Probluzi v uplynulých dnech
opět po roce hodnotilo svou činnost za uplynulý rok 2013.
Toto hodnocení proběhlo na členské schůzi 24. února
2014, která proběhla ryze pracovně. Slavnostnější ráz
má naše Výroční členská schůze, která se v letošním roce
konala 8. března 2014. Na této schůzi se snažíme zhodnotit
výsledky naší práce a prezentovat je před zástupci obcí,
v jejichž teritoriu leží honitba, kterou využíváme.
Samozřejmostí je účast zástupců honebního výboru
Honebního společenstva a rovněž zástupců zemědělských
družstev ze Všestar a Mžan.
V uplynulém roce jsme se věnovali dobudování voliér pro
okrasné bažanty, úpravě a vyčištění napajedel v lese Bor,
odchovu kuřat bažanta obecného a královského a rovněž
údržbě areálu hájenky BOR. Zde jsme provedli rekonstrukci
podzemních rozvodů vody do jednotlivých objektů
a zapojení do studny. Přes stále se snižující počet členů
v aktivním věku se podařilo odpracovat na společných
brigádách více než dva tisíce hodin.
Uspořádali jsme myslivecký den pro veřejnost, střelecký
turnaj ve střelbě na asfaltové holuby, umožnili jsme
účastníkům mezinárodního srazu sokolníků v Opočně lov
s orly v naší honitbě. Na konci roku jsme uspořádali tři hony
na bažanty.
Tyto hony byly samozřejmě prováděny pouze na bažanty
vypuštěné z bažantnice a netýkaly se divoké populace
bažanta. Část bažantů zůstala v lesích a posílí tak divokou
populaci v honitbě. Ani v uplynulém roce jsme nelovili
zajíce polního. Naše snaha je zachovat jej v přírodě, protože
jeho stav je velmi nízký. I v roce 2013 nám na zvěři způsobili
značné škody motoristé.
Došlo ke stažení zvěře daňčí i srnčí a o zajících nemluvě.

Pohyb vozidel i na místních komunikacích mezi obcemi je
dnes velmi vysoký a pro zvěř je riskantní každý přechod přes
komunikaci.
Přestože letošní zima byla mírná, zajišťovali jsme zimní
přikrmování zvěře v lesích. Podivná zima sice umožnila
pastvu zvěře na zelených porostech, bez přikrmování by
však zvěř strádala. Součástí zimního krmiva jsou i léčiva,
kterými se snažíme zvěři zlepšit kondici a zbavit je parazitů.
Opět „zápasíme“ s některými našimi spoluobčany, kteří se
každoročně snaží zbavit harampádí ze svých bytů a garáží.

Co se nevejde do popelnice, končí v příkopu u silnice
nebo v lese. Na sběrný dvůr daleko, tak on už to někdo uklidí.
Ještě, že existují hasiči, myslivci, kynologové nebo fotbalisti,
kteří jsou i v dnešní době ochotní přiložit ruku k dílu.
Nevím, zda bude stačit takto těmto „spoluobčanům“
vyčinit, či pro ně bude zajímavější fotografie z fotopasti!
Rovněž bych rád poděkoval dětem ze Základní školy
v Probluzi, které pro zvěř nasbíraly překvapující množství
kaštanů. Jistě to bylo i zásluhou učitelů a starosty Dolního
Přímu. Myslivci se budou snažit se za tuto činnost revanšovat.
Rád bych tedy i pro letošní rok ujistil veřejnost, že budeme
i nadále odvádět maximum našeho času pro zachování
divoké zvěře, pomoci při zachování lesních porostů v Boru
a Dubině a rovněž organizaci mysliveckého dne pro
veřejnost či střelecké soutěže pro myslivce ze širokého okolí.
Rád bych poděkoval našim členům za odvedenou práci
a jejich rodinám za toleranci, zástupcům obcí za vstřícnost
a podporu činnosti a zástupcům zemědělských společností
za podporu pro zachování zvěře v přírodě.
Znovu bych chtěl nabídnout zájemcům o mysliveckou
činnost, zejména z řad mládeže, aby se přišli podívat na
naší činnost nebo pořádané akce a zvážili své zapojení
v myslivosti. Mají u nás dveře otevřené.
Rád bych závěrem touto cestou pozdravil našeho
zakládajícího člena pana Miroslava Říhu, který se v současné
době léčí v nemocnici a nemůže se účastnit činnosti.
Mysliveckým sdružením žije od jeho založení a v letošním
roce se spolu s ním chystáme oslavit jeho devadesáté
narozeniny.
Za myslivecké sdružení
JUDr. Václav Gadlina

Lesní divadlo - Amfiteátr Chlum Vás srdečně zve
na akce pořádané v roce 2014:
30. 4. - od 18 hod.	Tradiční pálení čarodějnic s hudbou
a zábavným programem pro děti
14. 6. - od 19 hod.	Divadelní představení souboru
Nakafráno z Turnova
11. 7. - od 19 hod. One man show Vladimíra Hrona
26. 7. - od 19 hod.	Divadlo Háta představí hru Světáci
následuje vystoupení
hudební skupiny Jazz police
16. 8. - od 20 hod. Koncert skupiny Katapult
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SDH Dolní Přím
Přes zimu se pravidelně scházelo pouze družstvo
mladých hasičů. Připravovali jsme vystoupení na výroční
valnou hromadu sboru a trénovali jsme na soutěž „O pohár
rady města Nechanice“. Družstvo starších nás vzorně
reprezentovalo a z Nechanic 15. února 2014 přivezlo pohár
a diplom za 1. místo. Také jsme si rozšiřovali svoje znalosti
v oblasti požární ochrany a tím si zároveň plnili odznaky
odbornosti – preventistu juniora a kronikáře. Získanými
odznaky si děti rádi vyzdobí své hasičské kšiltovky.

V únoru jsme ještě stihli uspřádat Karneval pro děti. Přišlo
33 masek a hospoda byla opět plná.
Dorty za nejlepší masku si odnesli: Lilianka Stránská,
Valinka Midlochová, Karolínka Doležalová, Sebastian
Špráchal, Ondra Schejbal.
Za SDH Jana Burketová

V sobotu 7. prosince 2013 jsme uspořádali Mikulášskou
besídku pro děti. Pro balíček od Mikuláše si do hospody
přišlo 41 dětí.
Výroční valnou hromadu jsme uspořádali hned další
týden 14. prosince 2013. Děti předvedly krátké vystoupení
složené z hasičských vtipů a členové SDH si vyslechli
zprávu o činnosti sboru, družstva dětí, žen a mužů. Ocenili
jsme aktivní členy našeho sboru: Laďku Tichou, Markétu
Nývltovou, Simonu Pavlíkovou, Radka Pavlíka, Václava
Burketa, Jiřího Burketa a Michala Kašpara.
Na tradičním plese nám v únoru k tanci zahrála Svižná těla.

AFK Probluz
V následujících řádcích se pokusíme Vás seznámit
s aktuálním děním ve fotbalovém klubu AFK Probluz.
Členové výboru AFK se snaží vyřešit nelehkou úlohu –
a to úbytek hráčů, především v mládežnických kategoriích.
Důsledkem toho bylo spojení mužstev mladších žáků
a starších žáků s TJ Sokol Stěžery v roce 2012. V současné
době toto spojení funguje i nadále, ovšem zástupci hráčů
ze Stěžer jsou ve výrazné přesile. Aby se co nejdříve tato
situace zlepšila, usilujeme v klubu o opětovném vytvoření
mužstva z nejmenších dětí a s nimi postupně stoupat
krůček po krůčku k dalším úspěchům probluzského fotbalu.
Je to ovšem nelehký úkol, neboť současná generace dětí
tíhne především k moderním technologiím a pohyb na
čerstvém vzduchu jim toho moc neříká… Je na nás rodičích,
abychom s tím něco udělali.
K největším úspěchům našich mužstev patří současné
postavení dorosteneckého družstva. Po tom, co se jeho
vedení v roce 2012 ujali Pavel Deml a Roman Neumann,
začali hoši vyhrávat a po fantastických výkonech se jim
podařilo vyhrát svou soutěž a postoupili „výše“. V současnosti
hrají Krajský přebor Královéhradeckého kraje a ani tam
nehrají druhé housle. Po skvělém vstupu do této soutěže,
kdy byli stálicí na prvním místě, se jim trochu nevyvedl závěr
loňského roku. Nutno podotknout, že k tomu přispělo i to,
že jsou v této soutěži nováčky a někteří rozhodčí při svém
rozhodování nebyli až tak objektivní, jak by bylo v rámci Fair
play hry žádoucí. Ale současné třetí místo se ztrátou na prvního
dva body je úžasné a klukům všichni moc a moc fandíme.
Svými výkony dělají našemu klubu a obci v kraji dobré jméno.
V kategorii dospělých máme v soutěžích OFS Hradec Králové
dvě mužstva. Nejprve něco k „B“ týmu. Dlouho problematické

mužstvo hraje nejnižší soutěž – 4. třídu. Po úvahách o zrušení
tohoto mužstva bylo opět přihlášeno do soutěže a hraje na
samém konci tabulky. Ke kladům tohoto mužstva je nutno
podotknout, že odehrálo všechna utkání. Výsledkově to moc
veselé není, avšak tento tým si nedělá ambice k postupování
do vyšších soutěží. Hrají v něm hráči, kteří se nedokáží prosadit
v „A“ týmu a je doplňován dorostenci.
„A“ tým prošel generační výměnou hráčů a hraje po
sestoupení z 1. B třídy okresní přebor. Vede ho Roman Fejfar
a v současnosti se nachází na 9. místě tabulky. Snahou všech
je, aby se jejich postavení zlepšovalo a cílem je hrát okolo
5. místa. V silách mužstva to je a po skončení jarní části
soutěže 2013/2014 doufáme, že tomu tak bude. Rezervy jsou
především v obranné hře, chlapi dostávají příliš laciné góly.
I toto mužstvo je doplňováno hráči z dorostu a všem za to
opět patří veliký dík. Všichni hráči v našem klubu hrají zadarmo
a jejich velikou devizou je zápal pro fotbal a mateřský klub.
Všechny aktuální zprávy o dění v klubu můžete sledovat
na klubových internetových stránkách www.afkprobluz.
estranky.cz. Kdo by měl zájem o zapojení do činnosti klubu
ať jako hráč, trenér, nebo jako funkcionář, se může kdykoli
přihlásit. Především apelujeme na rodiče malých dětí, aby je
vedli k pohybu a přišli s nimi na hřiště na Probluzi a ostatní již
bude na našich trenérech a funkcionářích. Případné kontaktní
tel. číslo je 602 138 292.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se podílí na
chodu klubu a také těm, kteří jej podporují. Bez podpory
mnohých soukromých firem a obcí z širokého okolí by fotbal
na Probluzi nebyl tam, kde nyní je. Rádi Vás všechny uvidíme
na zápasech na fotbalovém hřišti na Probluzi.
Výbor AFK Probluz
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ZKO Dolní Přím-Probluz
Rok 2013 jsme zakončili agility závody Vánoční Probluz
ARION CUP, 2. ročník MR beauceronů v agility a našim
tradičním Vánočním stromečkem pod kterým, a na něm,
měli pejsci spousty dobrot. Zima byla mírná, a proto
výcvik mohl plynule pokračovat. Hned 23. února proběhly
1. Neoficiální závody v agility. Protože nebudeme zahálet
ani po zbytek roku 2014, připravili jsme tento plán akcí, na
který jste všichni srdečně zváni.
Plán akcí:
19. 04. 2014
21. 04. 2014
26. 04. 2014
30. 04.-04. 05. 2014
05. 07. 2014
07. 06. 2014
26. 07. 2014
05.-09. 09. 2014
20. 09. 2014
04. 10. 2014
13. 12. 2014
19. 12. 2014
21. 12. 2014

MR stopaři knírači
neoficiální závody agility
zkoušky NŘ
psí tábor Rzy v Orlických horách
oficiální závody agility
tajný výlet
Voříškiáda
psí tábor Pecka
neoficiální závody agility
zkoušky mezinárodní řád
oficiální závody agility
Výroční schůze ZKO
Vánoční stromeček

Neoficiální agility závody 23. 2. 2014

Dne 23. 2. 2014 se konal již 3. ročník neoficiálních agility
závodů. Zázemí nám poskytl Jezdecký klub Dolní Přím
a jeho krytá hala. Vše začalo již v sedm hodin ráno. Závody
přijela posuzovat paní Martina Konečná, které touto formou
moc děkujeme za krásné parkury.
Pejsci se svými nedílnými polovičkami týmu byli rozřazeni
do tří velikostních a tří výkonnostních kategorií. Mohli jste si
prohlédnou pejsky, od 25 cm „velkého“ papilona do 55 cm
velkého maďarského ohaře. A také od těch, kteří zde měli svou
závodní premiéru až po ty, kteří naší republiku reprezentují na
mezinárodních závodech. Je samozřejmostí, že zde měli svou
kategorii i ti nejstarší pejsci, veteráni. Nejstaršímu pejskovi
závodů bylo již 12,5 let, což je opravdu úctyhodný věk.
Postupně jsme vyhlašovali tři nejlepší v každé výkonnostní
a velikostní kategorii v každém závodě. Jako nedílnou
součástí závodů považujeme vyhodnocování součtů obou
běhů, aby měli šanci umístit se i ti, kteří se v jednotlivých
bězích drželi kousek pod stupni vítězů.
Za zmínku určitě stojí celkové vítězství Romany Vojířové
s Terezkou, která svými výkony okouzlila nejen paní
rozhodčí, ale i přihlížející. Další šikovnou závodnicí byla Jana
Kodýtková s Jackie. Určitě bychom neměli zapomenout na
Michaelu Dvořákovou s nejstarší psí účastnicí závodů, s Eimi.

2. ROČNÍK MISTROVSTVÍ REPUBLIKY
BEAUCERONŮ V AGILITY

Již druhý ročník Mistrovství republiky v agility beauceronů
se konal dne 14. 12. 2013 v hale jezdeckého klubu Dolní Přím
jako součást závodů všech plemen Probluzský Arion cup.
Závody posuzoval rozhodčí Zdeněk Spolek a jeho parkury
jako vždy dokonale prověřily dovednosti přítomných týmů.
I když beauceron nepatří zrovna mezi typická agiliťácká
plemena, v konkurenci border kolií, kelpií nebo belgických
ovčáků se při své rychlosti neztratí. To dokázala domácí
Veronika Knill-Fejglová se svou fenkou Azira le Coeur Pur,
která svým čistým během v jumpingu obsadila druhé místo
v konkurenci 32 týmů large. Druhou nejlepší postupovou
rychlost v tomto běhu dosáhla Daikiri Warrior Soul s Hankou
Beránkovou, bohužel 2 shozené laťky tento tým odsunuly
až na jedenácté místo v celkovém pořadí jumpingu large.
I v běhu agility beauceroni často chybovali, takže se
tentokrát nikomu nepodařilo dokončit čistě, u některých
skončil běh bohužel i diskvalifikací. Mistrem ČR beauceronů
pro rok 2013 se stal po součtu běhu agility a jumping
tým ve složení Kristýna Stehlíková s fenkou Akira Cerberi
Baskerwille, druhé místo obsadila Hanka Beránková s Daikiri
Warrior Soul a na třetím se umístil vítězný tým z 1. ročníku
Mistrovství republiky beauceronů 2012 Veronika KnillFejglová s Azirou, kterým se bohužel nevydařil běh agility.
Akce Vánoční Probluz Arion cup + 2. roč. MR beauceronů
byla velmi dobře připravená, příjemný písčitý povrch
v jezdecké hale vyhovoval nejen našim beauceronům,
ale i ostatním pejskům a jejich psovodům. Organizace
skvěle šlapala, takže ani chladnější vlhké počasí nikomu
jistě nevadilo. Navíc byla pro všechny připravená příjemně
vyhřátá kantýna s občerstvením.
Všechny vítězné týmy obdržely skvělé ceny od firmy
Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o. s produktovými řadami
Arion, NutriCan, Canvit, poukazy k nákupům od firmy Focus
optik a.s. a postroje od firmy Zero DC, všem sponzorům za
to patří velké poděkování.
Za všechny přítomné majitele beauceronů chci poděkovat
Veronice Knill Fejglové, která stojí za celou vydařenou akcí
a celé partě ze ZKO Probluz za pohodové závody. Do dalšího
ročníku Mistrovství republiky beauceronů pořadatelům
přeji, aby na něj přijeli se svými beaucerony všichni, kteří
podlehli kouzlu agilitění s tímto báječným plemenem.
Helena Pomykaczová

Na závěr bychom chtěli poděkovat našim štědrým
sponzorům, bez kterých by závody pořádat nešlo. Děkujeme
tedy firmám Vetamix, nakladatelství PLOT, čalounictví
Vyčítal, časopis Psí kusy a velkoobchodu SALAČ.
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