Číslo 1/2012, ROČNÍK II.

SLOVO STAROSTY
Něco málo od starostovského stolu. Předně bych Vám rád popřál do letošního roku pevné zdraví, pohodu
a spokojené žití v naší obci.
Pro letošní rok se neplánují žádné velké stavební projekty. Pouze v případě, že by nám dopadla dotace
na výměnu oken ve škole (žádost byla již podána), tak by se tato akce realizovala. V rozpočtu je také pamatováno na drobnou opravu márnice na hřbitově na Probluzi a na opravu části chodníku na Dolním Přímě.
Další případné akce budou řešeny v průběhu roku.
Pokud Vás něco v naší obci trápí nebo byste něco chtěli změnit, nebojte se svůj názor přednést buď
na zasedání zastupitelstva (všechna jsou veřejná), nebo se můžete ozvat písemně nebo osobně na obecním
úřadě. Rádi s Vámi o všem, co se týká života v obci, budeme diskutovat.
Petr Švasta, starosta obce

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Obec přátelská dětem a rodině

Výsledek ankety pro dospělé

Pro mnohé z nás je doba našeho dětství tak vzdálená, že už si ani nepamatujeme, kolik jsme v sobě měli
energie a nápadů jak zlepšit svět. Starosti a každodenní
všednost v nás dospělých pomalu ale jistě ubíjí schopnost
dívat se na svět dětskýma očima plnýma energie a očekávání. Máme však obec plnou velmi šikovných a nadaných dětí a právě kvůli nim se zrodil nápad vytvořit projekt
s názvem „Obec přátelská dětem a rodině“, který nás
bude provázet celým rokem 2012. Cílem akce je dát
dětem prostor pro vyjádření jejich názorů a respektovat jejich přání a nápady. Projekt „Obec přátelská dětem a rodině“ zahájíme krátkou anketou pro děti od 9 do 15 let,
ve které děti mohou napsat, co by bylo potřeba v našich
obcích opravit, změnit a vylepšit, popř. co jim v našich
obcích úplně chybí.
Dětem bychom chtěli vyjít vstříc i při organizování
volnočasových a společenských aktivit. Na jaro máme
připravené rukodělné odpoledne tématicky zaměřené na
velikonoce. Některou jarní neděli strávíme s nejmenšími dětmi při loutkové pohádce. Pošmourný podzim nám
zpříjemní veselá dýňová strašidla, která si vyrobíme při
rodinné soutěži v dlabání dýní a před Vánocemi máme
v plánu společně rozsvítit vánoční strom u obchodu.
Kromě nových akcí se děti mohou těšit na karneval, dětský den, Mikulášskou besídku a Voříškiádu, které pro ně
již tradičně připraví jednotlivé zájmové organizace.

Ve 3. čísle Obecních novin byl otištěn anketní lístek
pro dospělé. Všichni se mohli vyjádřit, co by chtěli vylepšit nebo změnit. Počet vyplněných anketních lístků nás překvapil – vrátil se jediný! Statečnému pisateli děkujeme
a slibujeme, že se jeho připomínkami budeme v rámci
možností obce v nejbližších měsících zabývat.

Budova bývalé knihovny
na Dolním Přímu už je naše!
Obci dlouhodobě chybělo zázemí pro archiv dokumentů a vhodné postory pro uskladnění zahradní techniky,
proto jsme s radostí uvítali nabídku Města Hradec Králové na prodej objektu bývalé knihovny na Dolním Přímu
(jedná se o domek č.p. 16 mezi Štěpinovými a Pavlíkovými naproti prodejně Hruška). Nejnižší možná cenová nabídka byla Městem Hradec Králové stanovena na
1 150 000 Kč, naše obec se do výběrového řízení přihlásila s cenovou nabídkou 1 155 000 Kč. Vyšší částku
nenabídl žádný další zájemce, proto naše obec výběrové
řízení vyhrála.

Anketní lístek
Prosíme všechny děti, které mají chuť spolupracovat a mají nápady, jak vylepšit naše obce, aby vyplnily
anketní lístek, který je součástí těchto novin.
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Opravy okapů
na obecních budovách

Zvýšení cen stočného

Nákup bývalé budovy knihovny na Dolním Přímu
s sebou nenese jenom radost z nově nabytého majetku,
ale i starosti o opravy a údržbu. První nezbytnou prací, kterou bylo potřeba rychle řešit byla oprava okapů.
Na severní straně objektu chyběly žlaby a okapní trubky
a voda ze střechy stékala volně na sousední soukromý
pozemek. Také bylo nutné vyměnit část střešních latí,
které byly poškozeny. Práce provedla firma Milan Halíř
- klempířství v ceně 7 044 Kč bez DPH.
Oprava okapů v celkové ceně 5 908 Kč byla provedena i na volební místnosti na Horním Přímu. Realizaci
zakázky měl na starost také Milan Halíř – klempířství.

Nová vývěsní tabule u obchodu
Jistě neuniklo vaší pozornosti, že se u obchodu Hruška
na Dolním Přímu objevila nová vývěsní tabule. Ve vývěsce budou zveřejňovány všechny pozvánky a informace,
které byly dříve vylepovány na výlohu obchodu. Pokud
budete potřebovat uveřejnit plakáty, pozvánky nebo
vyvěsit smuteční oznámení, je nutné si vyzvednout klíč
od skříňky na obecním úřadě.

Hospoda má nová okna
V letních měsících minulého roku byly zdárně dokončeny
stavební práce na sociálním zařízení na obecním hostinci.
Ve druhém lednovém týdnu na stavební úpravy na hospodě
navázala další akce, kterou bylo vsazení nových oken.
O výměně oken bylo rozhodnuto nejen kvůli potřebnému zateplení, ale také proto, aby bylo zajištěno dostatečné odhlučnění hostince při kulturních a společenských
akcích. Výběrové řízení na výměnu oken vyhrála firma
Samat s.r.o. Jiřetín pod Jedlovou, celkové náklady byly
vyčísleny na 49 688 Kč.

Zvoničky v novém
Zanedbaný vzhled zvoniček v obcích Nový Přím,
Horní Přím a Jehlice volal po nezbytných opravách.
Ve výběrovém řízení nejlépe uspěla dvojice řemeslníků
Václav Ságner a Milan Kotlář, kteří zvoničky opravili za celkovou cenu 17 205 Kč. Jak se jim jejich dílo
povedlo si můžete prohlédnout nejen při svých procházkách, ale i na přiložené fotografii.

Kvůli nárůstu cen energií jsme pro letošní rok byli nuceni navýšit cenu stočného z původních 22,90 Kč za 1 m3
na 23,80 Kč za 1 m3. Zvýšení cen se promítne poprvé do
složenky, která vám přijde za první čtvrtletí roku 2012.

Volný obecní byt na zámku
je již obsazen
Ke konci roku byly dokončeny stavební úpravy uvolněného obecního bytu na zámku. Realizaci této zakázky
pro naší obec zajistila firma Petr Lacourt z Dolního Přímu
a celková částka za provedené stavební práce byla vyčíslena na 152 196 Kč.
Ihned po převzetí hotového díla bylo vyhlášeno výběrové
řízení na nového nájemce obecního bytu. Výběrové řízení
bylo řešeno obálkovou metodou a nejnižší možná nabídka byla stanovena na 3 200 Kč bez energií. Do výběrového řízení přišly tři nabídky. Novými nájemci se stali paní
Dokonalová a pan Koza, jejichž nabídka nájemného byla
nejvyšší a činila 4 500 Kč měsíčně (bez energií).

Oprava zámeckého komínu
Na začátku topné sezóny přestal zámecký komín správně táhnout. Při kontrole bylo zjištěno, že komín je prasklý
a hrozí tak riziko požáru. Komín bylo potřeba neprodleně
vyvložkovat. Závada se bohužel objevila v době, kdy všichni
kominíci mají nejvyšší pracovní nasazení a nikdo neměl čas
havarijní situaci řešit. Nakonec naší obci vyšla vstříc firma
Pavel Roneš – kominické práce z Nepolis. Tato firma byla
schopna nastoupit prakticky okamžitě. Aby však nebylo
málo špatných zpráv, bylo po zahájení prací zjištěno, že
komín je několikrát zúžený a na dvou místech odkloněný
ze své osy. Také dva dřevěné trámy, procházející tělesem
komína, nevypadaly dobře. Komín musel být částečně vyfrézován, musely se vysekat otvory potřebné pro protažení
komínové vložky a komín pečlivě odizolovat tak, aby nedošlo k zahoření trámů procházejících komínem. Cena zakázky i s vícepracemi byla vyčíslena na 56 350 Kč, ale tato
investice se určitě vyplatila, protože následky případného
požáru na zámku by mohly být nedozírné.

Poděkování občanům za aktivní
přístup při podepisování smluv
na hrobová místa
Děkujeme všem občanům za vstřícný přístup při podepisování nových smluv na hrobová místa. Přestože je
na podepsání smlouvy a zaplacení příslušného poplatku
ještě čas do konce března, má již velká většina našich
občanů svou povinnost vzorně splněnou. Děkujeme!

Mapový portál a územní plán nově
na webových stránkách obce
Na internetových stránkách www.dolni-prim.cz
je nově k nahlédnutí územní plán obce a nový mapový
portál s přehledným členěním pozemků.

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.
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Z PROBLUZSKÉ ŠKOLY
Listopad

Leden

Žáci naší ZŠ společně s předškoláky MŠ navštívili Jiráskovo divadlo v Novém Bydžově, kde zhlédli velmi pěkné
představení žáků ZŠ Klicperova s názvem Strašidelná
akademie.
V listopadu žáci také navštívili keramickou dílnu
v Domě dětí a mládeže v Hradci Králové, kde pod vedením šikovné paní učitelky Jany Šestákové vyrobili pěkný
vánoční dárek pro rodiče.

27. ledna se uskutečnil zápis dětí do 1. třídy ZŠ. Bylo
zapsáno 6 dětí, které zápisem provedli starší kamarádi
– žáci pátého ročníku - v maskách oblíbených Šmoulů.
Nyní naši školu navštěvuje 26 žáků, v příštím školním
roce to bude 27 žáků.
Miluše Tušicová a Eva Polívková

Prosinec
Děti MŠ i ZŠ si prohlédly vánočně vyzdobený zámek Hrádek u Nechanic a po prohlídce se občerstvily
v zámecké kuchyni.

Zápis do 1. třídy ZŠ

Mikulášská nadílka

Ve škole proběhla mikulášská nadílka pro všechny
děti. 14. prosince děti vystoupily s vánočním pásmem
písniček, básniček a pohádek pro seniory v Obecním hostinci Dolní Přím. Potom děti MŠ a ZŠ navštívily
Nivu s.r.o. s přáníčky a písničkami.

Partička Šmoulů

Zápis do Mateřské školy
na Probluzi
Zápis do mateřské školy proběhne během měsíce
dubna, přihlášky budou od března k dispozici v naší
škole a na OÚ Dolní Přím.
Kritéria pro přijetí do MŠ jsou stejná jako v minulém roce:
Vánoční besídka

20. prosince se konala vánoční besídka pro rodiče
v tělocvičně školy. Na závěr pan starosta předal dětem
dárky od Obce Dolní Přím a potom jsme se již všichni
těšili na Vánoce.

1. trvalé bydliště v obci Dolní Přím a jejích
součástech
2. věk dítěte
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Přesný termín zápisu do MŠ bude včas oznámen.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Nabídka dobového CD

Pozvánka
na rukodělné odpoledne
Obec Dolní Přím srdečně zve všechny zájemce na kurz pletení košíku
z Pedigu. Kurz se bude konat dne
25. 2. 2012 od 15 hod. v kapli na Dolním Přímu. Cena kurzu je
230 Kč a zahrnuje veškerý materiál.
S sebou budete potřebovat pouze štípací kleště a jehlici nebo tenký šroubovák k uvolňování proutků a ručník
na kolena. Kurz je určen pro dospělé a děti od 10 let.
Zájemci se mohou hlásit u Ilony Fišerové osobně,
mailem (if@hk.cz) nebo na tel.: 603 806 635.

Obecní úřad má k dispozici CD s amatérskými dobovými
nahrávkami z Dolního Přímu. Jedná se o převedení původního černobílého 8 mm filmu na CD. Film je němý, podmalovaný pouze hudbou a obsahuje např. tyto události: Výstavbu fotbalových kabin a nádrže (koupaliště) na Probluzi,
školní zájezd na Karlštejn (asi rok 1969), pobyt ve Rvasicích
r. 1969, oslavy 25. výročí osvobození, dětský den r. 1970,
školní výlet Deštné r. 1971, Karneval (asi r. 1971) a další.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!

Pozvánka na karneval
Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče na karneval, který se bude konat v sobotu dne 24. 3. 2012
od 15 hodin v Obecním hostinci na Dolním Přímu.
Akci již tradičně pořádá SDH Dolní Přím ve spolupráci
s Obcí Dolní Přím. Pro děti budou připraveny soutěže,
tanec a vyhlášení nejhezčí masky.

Výtěžek z vánočního koncertu bude
opět věnován na opravu varhan

CD je možné zakoupit na Obecním úřadě za 50 Kč/1 ks.

Narodili se:
Aleš Polívka - Dolní Přím
Rodičům srdečně blahopřejeme!

Svá životní jubilea
v prvním čtvrtletí 2012 oslavují:

V minulém čísle Obecních novin jsme Vás informovali o výši částky, která byla zatím sehnána na opravu
varhan umístěných v kostele na Probluzi (jednalo se
o částku 180 000 Kč z dotace a 64 000 Kč z dobrovolného vstupného za koncerty z předchozích let konaných
v kostele). V kostele dne 4. 12. 2011 proběhl další koncertů, jehož výtěžek ve výši 4 400 Kč bude opět věnován
na další etapu oprav historicky velmi cenných varhan.

Miroslava Dobřenská – Nový Přím
Hurcík Josef – Dolní Přím
Hlavatý Pavel – Probluz
Eduard Zubr – Nový Přím
Josef Kotlář – Dolní Přím
Josef Formánek – Horní Přím
Antón Bzdilík – Nový Přím
Oslavencům přejeme hodně zdraví, lásky,
štěstí a životního optimismu!

Z HISTORIE - „Babička“ dnešní prodejny
Kroky každého z nás alespoň občas směřují do prodejny
Hruška uprostřed naší obce. Všichni tuto budovu bereme
jako samozřejmost, jako něco, co je tu s námi stále. Dnes
však už jen pamětníci vědí, jaká budova se dřív nacházela v místech, kde v současnosti běžně nakupujeme. Byla
to vysoká patrová budova, ve které provozovala svou
živnost od roku 1895 do roku 1942 obchodnice Františka
Silbersternová. Nepodařilo se nám zjistit, ve kterém roce
přesně byla budova zbořena. Osud přímské obchodnice
Silbersternové je však navěky vtisknut do zdi Pinkasovy synagogy v Praze, kde je její jméno vyryto i s uvedením názvu
naší obce mezi dalšími 77 247 jmény Židů umučených za
druhé světové války.
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SPOLKOVÁ ČINNOST
TJ SOKOL PROBLUZ – ženy
Milí spoluobčané, tímto bychom
Vás rády informovaly o naší další
činnosti a akcích, kterých se účastníme v rámci TJ Sokol Probluz.
Během podzimních a zimních měsíců nadále každé pondělí docházíme
do tělocvičny školy na Probluzi, kde
se věnujeme především zdravotnímu
cvičení.

Velkou inspiraci pro naše cvičení jsme měly možnost získat na
X. oblastním srazu cvičitelů a cvičitelek, který pořádala 27. 11. 2011
Sokolská župa Orlická v sokolovně
na Pražském Předměstí v Hradci
Králové. Župní vedoucí zdravotní

tělesné výchovy Ing. Jana Žilková
pro zúčastněné připravila, s pomocí
2 lektorů, zajímavý program. Věnovali jsme se praktickému cvičení
v tělocvičně, relaxačnímu cvičení,
svalové dysbalanci, péči o kloubní
pohyblivost, používání cvičebních
pomůcek a nářadí, cvikům na posílení pánevního dna a cvičení na
krční páteř. Měli jsme možnost vyslechnout i zajímavou přednášku
o výživě. Mgr. Kamilem Pavláskem
(cvičitel I. třídy) sestavený a graficky zpracovaný soubor cviků, týkající
se vyrovnávacího a protahovacího
cvičení izometrického charakteru,
jsme měli možnost si na srazu zakoupit a můžeme ho používáme ho
jako kvalitní cvičební materiál.
Začátkem prosince jsme absolvovaly, jako každoročně, turistický pochod na adventně vyzdobený zámek
Hrádek u Nechanic.
Další akcí, kterou pořádala Sokolská župa Orlická a jíž jsme se zúčastnily, byl Oblastní sraz jógy, konaný
dne 11. prosince 2011 v tělocvičně
ZUŠ v Habrmannově ulici. Lektorkou
byla Zdena Šmejcová a celý sraz se
nesl v duchu využití jógy v našich
cvičeních a za přispění 2 přítomných
fyzioterapeutek jsme se zároveň aktuálně dozvídali o příznivém vlivu
právě prováděných cviků na naše
„těla“. Nechyběl ani nácvik bránič-

ního dýchaní, které je pro náš život
velmi důležité.
Konec roku patřil naší tradiční sokolské vánoční besídce pořádané naší
stále obdivuhodně aktivní starostkou
Věrou Štěpinovou u nich „v chaloupce“. Zpestřením naší loňské besídky
byla účast na vánočním koncertu Královedvorského smíšeného sboru v zámecké kapli na Dolním Přímě.

I naši organizaci čekají během
února a března 2012 nepopulární činnosti, a to zpracování a odevzdání výkazů a statistik, týkající se
členstva a činnosti jednoty v uplynulém roce, do župní kanceláře.
Nadále probíhají v celé obci sokolské přípravy na slet, který se koná
letos v červenci v Praze. Naše jednota se nezapojila do nácviku žádné
sletové skladby ale snažíme se účastnit doprovodných akcí.
Kolektiv TJ Sokol Probluz

ZKO Dolní Přím-Probluz
Vážení příznivci naší kynologické základny, dovoluji si
Vám nabídnout přehled akcí na jarní období roku 2012.
Věříme, že letošní sezóna bude stejně úspěšná jako celý
rok 2011.
Mezi první akci v tomto roce patří naše účast v soutěži
o nejpočetnější ZKO a tímto bychom Vás chtěli požádat
o podporu naší základny, formou hlasování na stránkách
http://www.ceskakynologie.cz/zebricek-zko/.
Každý může hlasovat pouze jednou a to nejpozději
do 15. 2. 2012. Děkujeme za podporu - každý hlas je
velmi důležitý. V roce 2012 Vám všem přejeme hodně
zdraví a pracovních úspěchů a těšíme se na vás na všech
našich akcích.
Jaro 2012
		
8. 5. 2012
Březen 2012
??. ??. 2012
9. 4. 2012
Květen 2012

sportovní výcvik: 2x zkoušky
(NZŘ a MZŘ)
Agility: oficiální závody
Školička základního výcviku
Tajný výlet
Agility: neoficiální Velikonoční závody
Výcvikový tábor Pecka

Rok 2011 byl zakončen vánočním stromečkem
pro psy. Klasické ozdobičky byste tu ale hledali těžko –

k velké radosti pejsků byly nahrazeny uzeninou. Každý ze
čtyřnohých kamarádů si mohl za odměnu jednu z ozdobiček ze stromečku utrhnout.

V březnu opět začíná školička základního
výcviku pro majitele štěňat a mladých psů.
Zájemci zapsání do kurzu se mohou hlásit každou
neděli v době výcviku (mezi 9 a 11 hod.) na cvičáku
na Probluzi.
POZOR!! Počet je omezen na dvě skupiny po 10 zájemcích. V případě zájmu o zapsání do kurzu s přihláškou neváhejte, zájem je veliký. 		
Kolektiv ZKO
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Myslivecké sdružení BOR
Členové Mysliveckého sdružení Bor v Probluzi v roce
2011 opět nezaháleli. V uplynulém roce společně uspořádali řadu akcí a to jak pro vlastní členy, tak i pro veřejnost. V honitbě proběhly dvoudenní zkoušky loveckých
psů. Byl uspořádán lov pro sokolníky v rámci mezinárodního svazu Sokolníků v Opočně. Byl uspořádán
myslivecký den pro členy sdružení a příznivce myslivosti.

Členové odpracovali ve svém volnu bezmála 3 000 brigádnických hodin při zvelebování areálu bažantnice, ale
rovněž při péči o zvěř, krmná zařízení a honitbu.
Bylo provedeno odbahnění napajedla v remízu Olšina
a to za pomocí pana Havrdy ml. z Probluze.

Přesto, že letošní zima přinesla sníh až v posledních
dnech, musí myslivci zabezpečit zimní přikrmování zvěře.
Při nedostatku sněhu musí být péče věnována zejména
srnčí zvěři o to intenzivnější, neboť ta využívá možnosti pastvy na zelených lánech s řepkou. Ta je však pro
srnčí zvěř smrtelnou pastí, neboť obsahuje látky, které
jejich organismus není schopen strávit. Proto musí být
připraveno dostatečné množství jádrového krmiva a kamenné soli, pro neutralizaci „řepky - srnčího jedu“ v jejich organismu. V současné době jsou srnčí zvěři rovněž
podávány společně s krmivem i léčiva pro zvýšení jejich
tělesné kondice.V letošním roce se naše sdružení
připravuje na oslavu 60. výročí založení „myslivecké společnosti“ v Probluzi.
Pro tuto příležitost bude v bažantnici dohotoven zoo
koutek s okrasnými bažanty a rovněž malé dětské hřiště s herními prvky. Toto bude připraveno pro naplnění
volného času dětí při různých akcích pořádaných v bažantnici. V letošním roce bude rovněž dokončena rekonstrukce brokové střelnice a budou uspořádány střelecké
závody ve střelbě na asfaltové terče. Dokončíme rovněž
rekonstrukci zasedací místnosti pro činnost sdružení.
Členská základna našeho sdružení „stárne“ o čemž
svědčí průměrný věk našich členů, který se vyšplhal na
60 let. Nejstarším členem je pan Bohuslav Veselka,
který 24. ledna 2012 oslavil již 90. narozeniny.
Přesto je v ostatních členech sdružení dostatek elánu
a sil pro podporu další činnosti a zvelebování české
myslivosti.
JUDr. Václav Gadlina
Předseda MS BOR Probluz, o.s.

Jezdecký klub Dolní Přím
V našem minulém článku jsme se věnovali popisu
změn, které zaznamenal
Jezdecký klub Dolní Přím
a celý jeho areál v průběhu podzimu 2011, a také
akcím, které v tomto
období proběhly. Nyní si
dovolujeme přinést informaci o událostech, které
jezdecký klub čekají na
začátku roku 2012.
Díky nové kryté jezdecké hale, o které jsme
se zmiňovali již v předchozím čísle obecních
novin, se nám otevřely
nové možnosti v pořádání různých akcí. V únoru
(25. 2. 2012) to bude
školení cvičitelů pod vedením Daniely Čápové.
V březnu započne série otevřených drezurních
soustředění pod vedením
trenérů Jaroslavy Haškovcové a Jana Bubna. Tato
víkendová soustředění jsou
pořádána pod taktovkou Východočeské oblasti

České jezdecké federace.
Zároveň budou od března probíhat i soustředění
skoková, a to pod vedením trenéra Aloise Starosty. Parkurová soustředění
budou pořádána za podpory Královéhradeckého
jezdeckého svazu České
jezdecké federace.
Sportovní sezonu 2012
v našem areálu započneme
drezurními závody a jim již
tradičně předcházející hobby drezurní soutěží 25. 3.

2012. Průběh celého sportovního dne bude zdokumentován objektivem pana
Martina Jindry a fotografie
budou opět k nahlédnutí na
www.poquito.rajce.net.
Na jaro 2012 má náš
jezdecký klub zažádáno
o pořádání zkoušek ZZVJ
(zkoušky základního výcviku
jezdce), kterých by se měli
účastnit jak členové našeho
JK, tak i zájemci z ostatních
klubů a stájí. Budeme tedy
doufat, že do sezony 2012

bude mít náš jezdecký klub
zase o několik licencovaných jezdců více.
Poslední novinkou roku
2012 jsou pravidelné středeční tréninky členů ZKO
Probluz zaměřujících se na
disciplínu agility. Tréninky
kynologů probíhají v naší
nové kryté jezdecké hale.
Letní prázdninové
pobyty „V sedle koně“
Přestože je teprve začátek
roku 2012, už nyní je v plném proudu přihlašování
dětí na letní prázdninové
pobyty „V sedle koně“. Zájemci mohou přihlášky spolu s dalšími informacemi nalézt na webových stránkách
Jezdeckého klubu Dolní
Přím (www.jkdolniprim.cz),
nebo v kanceláři JK. Pobyty
jsou určeny dětem školního
věku, ať již se znalostmi jízdy na koni, nebo bez nich.
Jezdecký klub Dolní Přím
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SDH Dolní Přím
Dolnopřímští hasiči letos slaví 120. výročí
V letošním roce slaví sbor dobrovolných hasičů
na Dolním Přímě kulaté výročí – 120 let od založení sboru. 120 let je poměrně dlouhá historická
etapa, je tedy nanejvýš zajímavé se poohlédnout
do minulého století, listovat kronikou a odkrývat
„požárnickou“ minulost.
Dobrovolní hasiči již v 19. a 20. století patřili k tradičnímu koloritu české vesnice, a to nejen kvůli ochraně
obyvatel před požáry. Byli to právě hasiči, či chcete-li požárníci, kdo měl nemalý podíl na kulturním životě obce,
což dokládá i obecní kronika naší vesnice.
Aby mohl sbor dobrovolných hasičů náležitě fungovat,
je nutné, aby měl vyhovující zázemí. To si naši hasiči budovali zejména díky podpoře obce, ale i svépomocí:
1926 - Obec zdejší v roce 1926 postavila svým nákladem a roku letošního svému účelu odevzdala kolnu
pro hasičské nářadí.
1958 - V tomto roce bylo také započato s výstavbou
požární zbrojnice a čekárny.
1993 - Dne 9. 5. začali hasiči stavět přístavbu požární
zbrojnice k budově obecního úřadu. Stavbu kompletně
ukončili 20. 9., kdy byl objekt slavnostně předán k užívání. Stavby se účastnilo 36 členů sboru a odpracovali
1388 hodin.

Co by to bylo za sbor dobrovolných hasičů, kdyby se
neúčastnil tradičních soutěží v požárním sportu?! Dříve
to byly zejména soutěže okrskové, v současnosti se týmy
žen a mužů více zaměřily na kariéru v ligových soutěžích
a modráky vyměnily za „elasťáky“. Důležité je ale to, že
dolnopřímští hasiči vždy svou obec na soutěžích vzorně
reprezentovali:
1984 - ČSPO v Dolním Přímě dosáhl dobrých výsledků na úseku preventivně výchovné činnosti. Na
okrskové soutěži v Nechanicích obsadila družstva mužů
1. a 2. místo a družstvo žen 2. místo. Dobrých výsledků dosahuje organizace i v práci s mládeží. V soutěžích
mladých požárníků obsazuje všechny kategorie.
1986 - ČSPO zůstává aktivní složkou NF. Místní výbor ČSPO v Nechanicích uspořádal na hřišti v Probluzi
soutěž požárních družstev. Zúčastnilo se 8 družstev mužů
a 2 družstva žen. Družstva mužů z Dolního Přímu obsadila 1. a 3. místo, družstvo žen zvítězilo.
Hasiči se ale hlavně starali o bohatý kulturní život
v obci. Nejen že vedli mládež v oddílech mladých hasičů, ale také pořádali zábavy a plesy. Účastnili se tehdejších brigád a starali se o čistotu obce. Všechny tyto
aktivity trvají dodnes.
1972 - Na své výroční schůzi 20. listopadu oslavili
požárníci 80té výročí založení sboru SDH. Vzpomenuto
bylo nejen těžkých začátků za tehdejších podmínek, ale
zhodnocena byla i úspěšná práce v rozvoji života kulturního v naší obci. Vysloveno přání, aby tak naši mladí
požárníci pokračovali.
1976 - Požárníci pořádali zájezd na výstavu do
Českých Budějovic na výstavu Země živitelka.
1987 - ZO SPO v Dolním Přímě má 96 členů. V soutěži o nejlepší organizaci v okrese se z 99 organizací
místní požárníci umístili na 35. místě. Členové se aktivně
účastní všech společenských akcí v obci. Pro své členy
uspořádali po výroční schůzi společenský večer s tancem
a v létě posezení u táborového ohně.
1998 - Aktivněji začali pracovat hasiči na Dolním
Přímě. Výbor byl doplněn mladšími členy, kteří připravili
pro děti zdařilou mikulášskou besídku s nadílkou.

Soutěžní družstvo mužů před 20ti lety

2001 - V prostorách požární zbrojnice na Dolním
Přímu vznikla klubovna, kterou využívají k činnosti hlavně mladí hasiči. Většinu prací provedli hasiči svépomocí,
proto hodnota přestavby daleko převýšila vynaložené
náklady.
Hlavním posláním dobrovolných hasičů je samozřejmě boj s ohněm. Ani hasiči z SDH Dolní Přím nejsou
výjimkou:
1929 - Dne 29. června t. r. k půlnoci vyburcován
byl hasičský sbor a občanstvo pokřikem hoří. Požár
vypukl v osadě Novém Přímě v domku čís. p. 27.(…)
Ku požáru sjely se hasičské sbory dolnopřímský, hornopřímský a probluzský. O týden později shořelo panské
stavení v Bažantnici čís. 14, stavení shořelo do základu
a nebude více postaveno.
Mezi důležitý zásah patří požár zámku z roku 1994,
kdy byla škoda vyčíslena na 1,5 milionu korun. Tato akce
si však vyžádala účast královéhradeckých profesionálů.

Soutěžní družstvo mužů dnes

V současnosti v SDH fungují družstva mužů, žen i dětí.
Ti všichni se Vám představí na soutěži, která bude letos
uspořádána právě na počest významného výročí.
Společným úsilím se daří udržovat náš hasičský sbor
téměř jedno a čtvrt století, nenechme ho tedy upadat!
Byla by škoda zahodit tak bohatou historii.
Kateřina Pavlíková
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AFK Probluz
Od posledního hodnocení činnosti našeho fotbalového oddílu AFK PROBLUZ
došlo k zásadním změnám ve vedení klubu. Dlouholetý činovník a sekretář klubu
Roman Vobejda odstoupil v listopadu ze
své funkce a bylo více než nutné v nejkratším možném termínu svolat valnou hromadu a zvolit nový výbor, tak aby činnost
klubu mohla pokračovat. Valná hromada se uskutečnila 6. 1. 2012 v Obecním hostinci ve Střezeticích, kam
přijal pozvání i starosta obce Dolní Přím pan Petr Švasta. V úvodu valné hromady zhodnotil dosavadní činnost
a současný stav v klubu odstupující předseda Petr Koutský
sdělením finanční zprávy o hospodaření klubu. Následně
proběhlo veřejné hlasování o novém složení výboru. Výbor
AFK bude v nadcházejícím období pracovat ve složení:
Milan Podsadlo (předseda klubu), Radek Boniš (místopředseda klubu), Jana Kotlářová (pokladník), Michal

Nohejl (sekretář) a Standa Bednář (člen výboru). První
schůze nově zvoleného výboru určila i trenérské obsazení
u jednotlivých kategorií. Nabídku na vedení A týmu přijal
R. Fejfar, B tým povede P. Deml s M. Brixím a na lavičku dorostu usedne R. Neumann. Jednoznačným cílem
pro nadcházející období u jednotlivých kategorií jsou vytyčeny následovně: udržení soutěže 1.B třídy, kterou hraje
druhým rokem A tým. Od B mužstva se očekává podstatně
jiný přístup než doposud a posun do vyšších pater tabulky
a shodné očekávání je vyžadováno i od dorostu. Výbor
AFK v současné době usiluje o dotaci FAČR (FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY) na rekonstrukci hrací
plochy. V jarním období je plánováno opláštění pergoly přilehlé k občerstvení, které bylo schváleno zastupiteli
obce. Přáním a cílem je zkulturnit prostředí a zázemí areálu. Aktuální dění v klubu mohou příznivci klubu sledovat
i na webu www.afkprobluz.estranky.cz.
Michal Nohejl

ZVEME VÁS:
Termín konání Začátek Akce

Místo konání

11. 2. 2012

Hasičský ples – hrají Svižná těla

Obecní hostinec Dolní Přím

18. 2. 2012		

Kulinářská soutěž o zlaté prkénko - řízková

Obecní hostinec Dolní Přím

25. 2. 2012
15.00
			

Rukodělné odpoledne
– pletení košíku s uchem z pedigu

Kaple Dolní Přím

3. 3. 2012		
			

Kulinářská soutěž o zlaté prkénko
– pomazánková

Obecní hostinec Dolní Přím

10. 3. 2012

Obecní Ples – hraje Ruda Černík

Obecní hostinec Dolní Přím

březen 			
– termín bude upřesněn		

Rukodělné odpoledne
– výroba děrované kraslice

Kaple Dolní Přím

24. 3. 2012

15.00

Karneval pro děti

Obecní hostinec Dolní Přím

24. 3. 2012

20.00

Tématická maškarní zábava – 60. léta

Obecní hostinec Dolní Přím

31. 3. 2012		

Kulinářská soutěž o zlaté prkénko – roládová

Obecní hostinec Dolní Přím

duben 			

Rukodělné odpoledne
– malování na hedvábí

Kaple Dolní Přím

Tématická maškarní zábava – 70. a 80. léta

Obecní hostinec Dolní Přím

28. 4. 2012		

Kulinářská soutěž o zlaté prkénko – vajíčková

Obecní hostinec Dolní Přím

30. 4. 2012		

Čarodějnice

Obecní hostinec Dolní Přím

květen 			
– termín bude upřesněn		

Rukodělné odpoledne
– pletení velkého tácu z pedigu

Kaple Dolní Přím

20.00

20.00

– termín bude upřesněn

21. 4. 2012

20.00
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