Číslo 3/2012, ROČNÍK II.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, dovolte mi pár slov k chodu obce a obecního úřadu.
Jak se dozvíte podrobně v jednotlivých článcích uvnitř čísla, byla přes léto vyměněna okna na budově
školy na Probluzi a zastupitelstvo v současné době také jedná o možnosti vybudovat víceúčelové hřiště na
zahradě u školy na Probluzi, aby děti nemusely docházet na fotbalové hřiště nebo na nerovný terén na
koupališti.
V současné době je také na dobré cestě vybudování vodovodu do Jehlice (budou zahájeny projekční
práce). Na tuto akci by obec měla obdržet dotaci z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Pro zpříjemnění sychravého podzimu jsme pro děti připravili překvapení v podobě soutěže v dlabání
dýní. Na dobu vánoční pro Vás budou opět připraveny vánoční koncerty v kapli na Dolním Přímě, vánoční
besídka pro seniory v obecním hostinci a nově společné rozsvícení vánočního stromu spojené s prohlídkou
prostor budovy bývalého archivu okresní knihovny na Dolním Přímě.
Jelikož se do konce tohoto roku na stránkách Obecních novin již nepotkáme, přeji Vám všem pokud
možno klidné, šťastné a radostně prožité svátků vánočních a v roce 2013 jen samé dobré zprávy a klidné
žití v naší obci.
Petr Švasta, starosta obce

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Nová dětská hřiště
na Probluzi a Novém Přímě
V rámci projektu „Obec přátelská dětem a rodině“, který
byl v naší obci vyhlášen pro rok 2012 byly z obecního rozpočtu uvolněny finance pro rekonstrukci dětského hřiště u ZŠ

a MŠ Probluz a pro vybudování nového hřiště na Novém
Přímě. Původním záměrem bylo získat prostředky na hřiště
u školy z nadace ČEZ. Grant „Oranžové hřiště“, který nadace
ČEZ vypsala, však bohužel naší obci nebyl poskytnut.
Výběrové řízení na rekonstrukci hřiště u školy vyhrála firma
Oddysea Švec s.r.o. S cenovou nabídkou ve výši 50 560 Kč.
Hřiště na Novém Přímě, které se skládá z dřevěné věže se
skluzavkou a pružinovým houpadlem v podobě zebry, vybudovala firma Jouda s.r.o. za 52 700 Kč.
Pro starší školáky bylo na zahradě základní školy přes
prázdniny navíc vybudováno pískové doskočiště pro
skok daleký. Doskočiště bude postupně ještě upravováno

- dojde ke zpevnění rozběhové části. V přípravě je projekt
na hřiště na vybíjenou a minikopanou, které bude umístěné
také na školní zahradě.

Zahájení nového školního roku
provázely novinky
Na nejmladší děti ze školky i na starší školáky čekaly
v první školní den nejen nové herní prvky na školním hřišti,
ale i nová okna na školní budově. Jak jsme vás informovali
v minulém čísle Obecních novin, byla na výměnu oken získána dotace z Programu obnovy venkova ve výši 333 000 Kč.
Nyní je na místě pouze dodat, že všechny plánované práce proběhly bez větších problémů a dílo bylo firmou Samat
s.r.o. dokončeno v plánovaném termínu. Úklidových prací po
následném malování se s plným nasazením chopily zaměstnankyně školy a školky, za což jim patří velké poděkování.
Malířské a natěračské práce vzorně odvedl R. Vobejda.

Práce na objektu bývalé knihovny
opět pokročily
Před zimním obdobím probíhají poslední plánované úpravy na objektu bývalé knihovny na Dolním Přímu (budova naproti prodejně Hruška). Aby bylo možné využít budovu jako
sklad obecní zahradní techniky, bylo rozhodnuto o úpravě
vrat v technické části budovy (bývalá stodola). Tuto zakázku
získala dvojice řemeslníků V. Ságner a M. Kotlář s nabídkovou cenou 15 610 Kč.
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Všechny naše obce byly vybaveny
novými kontejnery

Na Horním Přímu vzniká
nové občanské sdružení

O příkladném přístupu našich občanů k třídění odpadů svědčí stále plné kontejnery na sklo, papír i plasty ve všech našich
obcích. Cílem naší obce je vytvořit co nejkulturnější prostředí
i v místech, kam se dočasně ukládají výše uvedené odpady.
Abychom zamezili stále přetékajícím nádobám na odpady
a podporovali potřebného třídění, byly na Dolní Přím a do
místních částí Probluz a Horní Přím nakoupeny nové kontejnery na plasty – pro každou uvedenou obec byl zakoupen
jeden nový kontejner.
Také staré plechové nádoby na sklo už nevyhovovaly
technickým požadavkům na vysýpání, proto byly ve všech
našich obcích nahrazeny novými moderními kontejnery.
Do konce letošního roku ještě plánujeme zboření bývalé
prádelny (nízká budova vedle knihovny) na Probluzi. Na
uvolněném místě by mělo vzniknout důstojnější stanoviště
pro sběr tříděného odpadu.
Pro rok 2013 je v plánu zlepšení stanoviště na kontejnery
i na Dolním Přímě.

Velkou vlnu emocí vyvolal mezi hornopřímskými občany
záměr firmy FATO, a.s. zahájit výstavbu nových rodinných
domků v lokalitě B 14 a B 15 na Horním Přímu (dle schváleného územního plánu obce Dolní Přím). Občané Horního Přímu
s výstavbou 33 nových rodinných domů nesouhlasí a rozhodli
se, že nebudou výstavbě „satelitní“ vesničky pouze nečinně
přihlížet. Kvůli zamezení plánové výstavby vzniklo občanské
sdružení. O jeho vzniku informovali zástupci občanů Horního
Přímu JUDr. Halamková a pan Dufek dne 27. 8. 2012 na
veřejném zasedání zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce
vzalo vznik občanského sdružení na vědomí.
Bližší informace o občanském sdružení a jeho činnosti je
možné získat u JUDr. Halamkové nebo pana Dufka.

Výsledek soutěže „Vesnice roku 2012“
V pátek 8. 6. 2012 navštívila naši obec hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku. Během 120 minut, které má komise striktně vymezeny pro návštěvu každé soutěžící vesnice,
jsme se snažili předvést kulturní a společenský život v naší
obci i všech jejích místních částech. Přestože jsme letos opět
nedosáhli na žádnou z udílených cen, rádi bychom vyjádřili
poděkování všem občanům a členům jednotlivých spolků,
kteří pomohli s přípravou programu pro hodnotitelskou komisi. Poděkování patří ovšem i ostatním, kteří se nezištně
podílejí na přípravě sportovních, kulturních a společenských
akcí během celého roku. Bez jejich soustavné činnosti bychom se do žádné podobné soutěže nemohli přihlásit.

Přímské „košíkářky“ si zpříjemnily
sobotní odpoledne
V sobotu 29. 9. 2012 se v přímské kapli opět sešla skupina zručných košíkářek. Toto rukodělné odpoledne bylo
věnováno výrobě složitějšího výrobku – ozdobného košíku
s uchem. Přestože kurz byl tentokrát náročnější, všem se
práce povedla a na konci bylo na co se dívat.

Zámek na Dolním Přímě zdobí
nový držák na vlajky
Dne 28. 9. 2012 na oslavu „Dne české státnosti“ byla
vyvěšena naše státní vlajka poprvé nad hlavním vchodem
do zámku.
Doposud byly vlajky vyvěšovány nad zámeckou kaplí.
K uchycení vlajek sloužily krátké
kovové tyče provizorně uchycené v okně nad kaplí. Tyto dočasné úchyty byly nahrazeny
novým držákem, který pro naši
obec zhotovil umělecký kovář
Zd. Zackl. Pro úplnost zbývá
dodat, že obec za nový držák
na vlajky zaplatila 1250 Kč.

Vánoční strom u obchodu letos poprvé
rozsvítíme společně!
Abychom dětem zpříjemnili čekání na Ježíška, rozsvítíme
letos poprvé společně vánoční strom u obchodu na Dolním
Přímu. Rozsvěcení vánočního stromu bude spojeno s krátkým
programem pro děti. Pro dospělé bude připraven den otevřených dveří v budově bývalé knihovny (naproti obchodu
Hruška). Všichni zájemci si budou moci prohlédnout, jak pokračuje rekonstrukce nového obecního objektu. Bližší informace o této akci budou včas vystaveny na webových stránkách
obce www.dolni-prim.cz a ve všech obecních vývěskách.

Pozvánka do divadla

Hrají:
Václav Vydra,
Josef Carda,
Rudolf Hrušínský,
Veronika Freimanová,
Jana Švandová,
Zdeněk Žák,
Jana Boušková

Obec Dolní Přím srdečně zve všechny občany na tradiční podzimní zájezd do divadla, a to v neděli dne 18. 11. 2012. Tentokrát byla vybrána komedie s názvem Blbec
k večeři, kterou uvede pražské Divadlo bez
zábradlí. Začátek představení je v 16 hodin.
Odjezd je ve 13 hodin od pošty na Dolním
Režie: Jiří Menzel
Přímu. Cena vstupenky 390 Kč.
Autor: Francis Veber
Rezervaci a prodej vstupenek zajišťuje paní
Ladislava Tichá z Probluzi, tel. 604 915 503.
O čem to bude: Při srážce s blbcem se může rozsvítit i tzv. ”inteligentovi”. Přesto
Dopravu na představení hradí obec z kultursi raději dvakrát rozmyslete, než někoho prohlásíte za blbce. Může se vám stát,
ního fondu.
tak jako v této bláznivé komedii, že se na váš účet bude bavit někdo jiný.
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Z PROBLUZSKÉ ŠKOLY
Základní a mateřská škola Probluz
V pondělí 3. září 2012 začal pro
žáky i zaměstnance naší školy nový
školní rok.

Během prázdnin byla na budově školy provedena výměna všech oken, čímž
se opět zlepšilo prostředí naší školy. Děkujeme OÚ Dolní Přím a zároveň děku-

jeme zaměstnankyním naší školy, které
zvládly náročný úklid po této akci.
O prázdninách nám také OÚ vylepšil prostředí školní zahrady zakoupením a instalací nových herních prvků
pro děti mateřské školy.
Provoz mateřské školy byl zahájen
20. srpna. Přestože si rodiče přejí provoz
o prázdninách, přišlo velmi málo dětí.
V tomto školním roce navštěvuje MŠ
20 dětí, což je plná kapacita, z toho
je 10 předškoláků. Základní školu navštěvuje 29 dětí, to je zatím nejvyšší
počet žáků na naší škole, kapacita je
30 dětí.
ZŠ i MŠ je opět zapojena do projektu školní mléko, kdy děti mají možnost odebírat dotované produkty, ZŠ

se účastní i projektu Ovoce do škol,
které zdarma odebírají všichni žáci.
V tomto školním roce se žáci budou
kromě vyučování opět účastnit různých kulturních i sportovních akcí.
V září se žáci 3.-5. ročníku zúčastnili
turnaje ve vybíjené v ZŠ Habrmanova
v Hradci Králové, kde obsadili krásné
2. místo. V říjnu navštíví děti MŠ divadelní představení O perníkové chaloupce v MŠ ve Stěžerách. V podzimním
období se uskuteční výchovný koncert
u nás ve škole. O dalších akcích budeme průběžně informovat.
Na závěr přejeme všem dětem i zaměstnancům úspěšný školní rok.
M. Tušicová a E. Polívková

Z HISTORIE - Vzpomínka na pana řídícího
V letech 1956-1959 působil na probluzské škole ve funkci ředitele oblíbený učitel Jiří Kamprle. Pan Kamprle, kterému
je již 91 let, napsal speciálně pro naše noviny rozsáhlý osmidílný veršovaný seriál o svém životě na Probluzi a Dolním
Přímě, jehož třetí díl - Vám, našim čtěnářům - nyní předkládáme.

Probluz 1955
Původně to byl Probludův dvůr, malá ves,
lidově Probluz, od 17. století je tu dodnes,
k ní patří i nedaleká osada u lesa BOR,
vznikl, když byl vymýcen borový les – bor.
Probluz sice nemá přímé dopravní spojení,
ale prašná silnice tu byla a vesnici spojila
se zastávkou autobusů na Přímě, 10 min. Pěšky
a v Dlouhých Dvorech byla zastávka pro vlaky.
To bylo půl hodiny, proto se jezdilo na kole,
když jsem se ohlédl po celkem rovinaté krajině,
Probluz stála na vyvýšenině 303 m nad mořem.
Měla svoji samosprávu, tenkrát národní výbor,
na návsi stále letitá fara a kostel (1632)
po zboření Švédy původního kostela z 11. století.
Nechyběla hospoda se sálem pro příjemné soužití,
potřebný byl menší obchod a na kraji obce kovárna
pro zdejší zemědělce a státní statek potřebná,
zdáli byla viditelná škola, na vyvýšenině stála,
která dětem z obce i širokého okolí sloužila.
Na druhém konci Probluze bylo fotbalové hřiště
a při cestě do Boru bylo místo pro zesnulé.
Veřejný život však krom sportu v obci nepůsobil.
Na podzim se myslivecký spolek honem projevil,
sportovci se s občany často v hospodě scházeli
a občas „tancovačku“ nebo ples uspořádali,
i tak si také na fotbal a hokej vydělávali.
V této době se zejména politický život jevil,
protože režim KSČ v obci život zcela měnil,
ucítili to drobní a zejména bohatší zemědělci,
ti o majetek přišli, už to nebyli hrdí rolníci.
Po založení JZD ženám z obce docela posloužila
družstevní prádelna s mandlem, i ta zanikla.
Na závěr ještě trochou statistických dat posloužím:
V obci v této době 63 popisných čísel bylo,
v nich necelých 300 obyvatel v napětí žilo,
40 zemědělců, 50 dělníků do Hradce dojíždělo,
nevýrobní profese byly 3, důchodců na 60 bylo,
zbytek byly ženy v domácnosti a nedospělá mládež.

S informací přispěl i školní inspektor, aby oznámil,
že občané naklonění římskokatolické církvi byli,
mně však své náboženské vyznání najevo nedávali.
Po zjištění všech okolností jsme vedle školy
začali veřejně působit a přátele tak získávali.
Společně s kolegyní po zorganizování života školy
jsme aktivně oba do veřejného života vstoupili.
V obci již fungoval státní statek odborným vedením
a proto se JZD rozhodlo majetek předat tomuto velení.
Státní statek dobře hospodařil a JZD se nevedlo.
A co politici? Předvedli jen své nechutné divadlo.
Snažili se i mne do této nechutné propagace vtáhnout,
ale mě se podařilo této propagační práci vyhnout.
Neměl jsem v budoucnosti z odvážného neuposlechnutí postih,
jen místní soudruzi mi dali najevo a měl jsem pocit,
že jsem na každém kroku sledován, ale nepronásledován,
nakonec i jimi byl můj přínos pro veřejnost uznán.
A jak konečné mé rozhodnutí o působení v Probluzi zní?
Přestěhování na tuto štaci mě i rodinu vůbec nemrzí.
Získali jsme zde s rodinou kamarády i upřímné přátele,
s kterými se dodnes setkáváme a na které nezapomínáme,
takovou spolupráci s veřejností jsem už nikdy nezažil,
i když jsem při vandrování na štacích spokojen byl.
Bohužel se na odchodu z Probluze zdraví podepsalo,
ne moje, ale synovo, a to o mém stěhování rozhodovalo.
Teď už zbývá, abych ještě zachoval
pohled na společenský život v obci v Probluzi.
O to se zpravidla ochotně a nezištně staral,
když společenské akce vždy fotografoval
člen SRPŠ a starostlivý otec pan Kostka.
Rád fotografoval na školních besídkách,
na divadlech i na významných oslavách,
život v Probluzi pro budoucnost zachytil
a já to do „Vandrovní knížky“ na věky uložil.
zkratky:
OPS – okresní pedagogické středisko
MNV – Místní národní výbor
JZD – Jednotné zemědělské družstvo

-3-

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narodili se:
Adam Kaizr

Svá životní jubilea
od září do prosince 2012 oslavují:

(rodiče Kateřina Tichá a Aleš Kaizr)

Lucie Prouzová

(rodiče Lucie Kudrnová a Miroslav Prouza)

Františka Havrdová, Dolní Přím
Lenka Junová, Dolní Přím
Milan Podsadlo, Dolní Přím
Jaroslava Matějková, Dolní Přím
Jana Špačková, Probluz
Lenka Podsadlová, Dolní Přím
Libuše Vohralíková, Dolní Přím
Milada Malá, Probluz
Věra Doubravská, Dolní Přím

Rodičům srdečně blahopřejeme!

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

Rozloučili jsme se:
Zdeňka Kloučková, Nový Přím
Jarmila Vohralíková, Probluz
Miloslav Kučera, Horní Přím

SPOLKOVÁ ČINNOST
Myslivecké sdružení BOR Probluz
Pro myslivce sdružení BOR Probluz, byl letošní
rok důležitý zejména tím, že jsme oslavili 60. let
od založení myslivecké společnosti v Probluzi. Oslavu
tohoto výročí jsme připravili na 5. července 2012
v bažantnici BOR. Pozvali jsme naše myslivecké
kolegy z okolních sdružení a rovněž občany
z obcí, na jejichž území vykonáváme mysliveckou činnost. Příjemným překvapením pro nás byla velká účast a zájem o naší
činnost ze strany občanů, zástupců vedení obcí i zemědělských
společností. Pro naše hosty byl připraven bohatý program a to
možnost vyzkoušet si brokovou střelbu na střelnici, ukázka loveckých plemen psů, ukázka sokolníků s dravci. Program byl
doprovázen cyklem ukázek loveckých signálů, které předvedlo
trio trubačů na lesní rohy. K celému programu byl zajištěn odborný výklad, který přiblížil historii sdružení a myslivecké tradice pro širokou veřejnost. V neposlední řadě byl odzkoušen
nový dětský koutek pro malé návštěvníky bažantnice. Celý den
s nádherným počasím byl korunován bohatým občerstvením.
Pro letošní rok jsme rovněž měli naplánováno dokončení rekonstrukce brokové střelnice v areálu bažantnice. Tento cíl jsme
splnili – střelnice byla skutečně dokončena a 1. 7. 2012 zde dokonce proběhl první ročník turnaje „O pohár MS BOR„. Druhý
závod se konal v neděli 7. 10. 2012.
Dne 26. 9. 2012 navštívily naše zařízení děti z mateřských škol
ve Všestarech a Chlumu. Děti si prohlédly areál bažantnice i bažanty umístěné ve voliérách. Bylo vidět, že dnes již ani vesnické
děti neznají bažanta z volné přírody. Děti si se zájmem poslechly
výklad zkušených myslivců při ukázce trofejí jelenů, daňků a srnců. Vyvrcholením dne byla ukázka práce loveckého psa. Návště-

vu děti uzavřely malou svačinkou v loveckém prostředí a odzkoušením našeho nového dětského koutku, který byl právě pro tyto
účely v našem areálu vybudován. Předpokládám, že brzy rovněž
uvítáme školáky i předškoláky Přímu a Probluze.
Máme v plánu dokončení voliér pro okrasné bažanty, kteří
by měli zpestřit návštěvy dětí i veřejnosti.
Naše myslivce do konce roku čeká několik honů na drobnou
zvěř. Nebude se však týkat zajíců, které jsme se rozhodli již
prozatím v honitbě nelovit. Jejich stavy jsou příliš nízké, zejména vlivem silného silničního provozu, zemědělské velkovýroby
a přemnoženým dravcům. Tento stav nejsme schopni ovlivnit,
a proto nechceme přispívat k jeho zhoršování. Lov se bude týkat jen zvěře, kterou jsme uměle odchovali a vypustili do přírody, tzn. kachen a bažantů. Část bažantů však bude vypuštěna
do přírody až po ukončení lovů k posílení divoké populace.
Před závěrem roku se také budeme muset postarat o dostatek
krmiva pro zimní přikrmování zvěře a v závislosti na počasí rovněž zajistit jeho doplňování krmelců a zásobníků.
Přes náročný rok musím konstatovat, že myslivci našeho
sdružení se se ctí zhostili všech úkolů a mají se čím pochlubit
i před veřejností.
Rád bych touto cestou poděkoval všem členům našeho sdružení a jejich rodinám za vstřícnost a pomoc při naší práci.
Starostům a zastupitelům obcí Dolní Přím, Všestary a Třesovice
za jejich podporu a vstřícnost při činnosti sdružení a v neposlední řadě i zástupcům ZD Všestary, ZD Mžany a Statku Dlouhé Dvory, za jejich materiální pomoc pro zimní přikrmování
zvěře v honitbě.
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Za Myslivecké sdružení BOR Probluz,o.s.
JUDr. Václav Gadlina-předseda

Voříškiáda

ZKO Dolní Přím-Probluz

První zářijový den proběhla na našem cvičišti již tradiční Voříškiáda. Přestože
letos přišlo méně účastníků než vloni, vše se povedlo a klaplo na jedničku. Přálo
nám i počasí. K vidění byly soutěže voříšků v kategoriích: Nejhezčí voříšek
a Voříšek šikula. Všichni pejsci byli pěkní a jejich dovednosti neuvěřitelné.
Součástí Voříškiády bylo i rozloučení
s prázdninami, proto jsme připravily zpestření pro děti i dospělé. Všichni si mohli vyzkoušet: lukostřelbu, střelbu v historicky laděné
vzduchovkové střelnici, využít nafukovacího
hradu na kopanou a další dětské soutěže.
Bylo možné se projet i vojenskou technikou
nebo koňským spřežením. Jako unikát pak
byla možnost proletět se vrtulníkem.
O občerstvení se jako již tradičně postarali P. Jarkovská a P. Gebert. Úplným
vrcholem odpoledne a večera bylo vystoupení country kapely „Doklobouku“, u kterého bylo možné si zazpívat i zatančit.
To vše by ale nebylo možné bez sponzorů, kteří nám věnovali krásné sponzorské
dary. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se na přípravě letošní Voříškiády podíleli a všem sponzorům děkujeme za jejich pomoc a přízeň.
Doufáme, že příští rok bude účast větší a že se nám opět vše vydaří.

Podzimní jumpy

Podzimní školička se opět zaplnila

V sobotu 15. 9. 2012 se na kynologickém cvičišti konaly
neoficiální závody v agility. Hlavním sponzorem akce byla
firma HAPPY DOG. Závodů se zúčastnilo 53 týmů, které
soutěžily ve třech kategoriích velikostních: Small, Medium,
Large a třech kategoriích výkonnostních: začátečníci, pokročilí a veteráni. Parkury připravila a posuzovala Jana Gregorová. Každý tým si za příjemného počasí
a atmosféry závodů zaběhl tři různé parkury
Jumping I, Jumping II a Jumping III. Ti nejlepší byli oceněni poháry, medailemi a věcnými
cenami, které věnoval hlavní sponzor.

První zářijovou neděli se sešla dvacítka začínajících psovodů se svými štěňaty na první hodině výcviku. Psí školička
se stále těší velké oblibě a stejně jako při jarním kurzu byla
maximální kapacita dvaceti míst opět plně využita.
Odborného vedení se jako
již tradičně ujali p. Vohralíková a p. Vaňura. Nyní
po měsíci usilovné práce už
se psovodi i jejich štěňata
mohou radovat z prvních
výsledků.

Máme za sebou ...

6. 9. - 9. 9. proběhl podzimní výcvikový tábor na Pecce
pod vedením manželů Lehkých
22. 9. - 23. 9. a 13. - 14. 10. se uskutečnil intenzívní
Agility trénink pod vedením Martiny Konečné

Čeká nás …

prosinec – Mikulášské Agility hopsání
Vánoční stromeček pro psy

TJ SOKOL PROBLUZ – ženy
Milí spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás seznámily
s akcemi, které byly spojené se začátkem našeho nového cvičebního sokolského roku.
2. září 2012 se naše starostka Věra Štěpinová zúčastnila zahajovacího srazu cvičitelů v sokolovně na Pražském Předměstí.
Setkání pořádala Sokolská župa Orlická a představila na něm,
prostřednictvím MgA. Heleny Peerové – FITJAZZ – tanec na třech
bodech, což je komplexní taneční a kondiční systém pro ženy,
který využívá principy jazzového tance pro zlepšení svalové síly,
pružnosti, rozvoj koordinace a představivosti. Dochází při něm
i k úlevě od bolesti zad a kloubů.
3. září 2012 jsme opět zahájily naše pravidelná pondělní
cvičení ve školní tělocvičně na Probluzi.
Ve dnech 21. - 23. 9. 2012 jsme podnikly náš každoroční
tradiční třídenní výlet, tentokrát do Rokytnice v Orlických horách.
První den nám počasí přálo, proto jsme se vydaly na Anenský
vrch, kde jsme v počtu 8 žen absolvovaly výstup na 16,5 m
vysokou rozhlednu. Pět sokolek zůstalo v městečku Rokytnice
v Orlických horách a prohlédlo si památky, které se nacházejí
na náměstí T. G. Masaryka a v jeho okolí. V sobotu jsme se
na ubytovně Sporting probudily do deštivého rána, ale i přesto jsme uskutečnily naplánovaný výlet do historického poutního
místa a příhraniční obce na česko-polském pomezí – Neratov.
K dosažení našeho sobotního cíle jsme využily místního autobusu a shlédly barokní kostel Panny Marie Nanebevzaté. Ten
je zajímavý především svou prosklenou střechou. V této obci

rovněž působí Sdružení Neratov, jenž poskytuje lidem s lehkým
a středně těžkým mentálním postižením chráněné bydlení skupinového typu. Příběhy lidí, kteří tuto pomoc využívají, jsme si měly
možnost, v prostorách kostela, přečíst. Za podpory týmu asistentů těmto lidem Sdružení Neratov pomáhá
v chráněných dílnách,
kde vytvářejí pracovní
příležitosti pro zaměstnance se zdravotním
postižením. Na tuto
záslužnou činnost jsme
přispěly do pokladničky umístěné v kostele.
Zpáteční cestu z Neratova do Rokytnice jela část naší skupiny autobusem a část se
vydala pěšky, i když nám počasí nepřálo. Cca po 1 km chůze
přestalo pršet, a proto jsme trasu po modré turistické značce
přes Vysoký Kořen a Hadinec absolvovaly již pouze za velké
mlhy, a to bez možnosti využití vyhlídek do údolí Divoké Orlice
a na Suchý vrch. Cestou do Rokytnice jsme ještě navštívily pevnost Haničku a její povrchové objekty. 2 km před Rokytnicí nás
opět stihl prudký déšť, ale i přes tyto závěrečné komplikace se
i tento výlet vydařil. V neděli nás již čekala jen kratší procházka
městečkem a cesta vlakem a autobusem domů.
Kolektiv TJ Sokol Probluz
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AFK Probluz
Od začátku června průběžně probíhaly
práce spojené s úpravou hrací plochy - chemické postřiky, provzdušňování a hnojení.
Kvalita trávníku se po provedených úkonech
zlepšila a věříme, že se nám ji pro nadcházející období podaří minimálně udržet.
V průběhu srpna bylo svépomocí (za finanční podpory Obce Dolní Přím) provedeno opláštění a zateplení pergoly. Ke zdárnému dokončení
zbývá dodělat strop pergoly a vsadit okna a dveře.
Začátkem roku 2012 jsme
podali žádost o dotaci Zelený trávník 2012. Do výběru
jsme byli zařazeni společně
s dalšími třemi východočeskými kluby. K našemu
rozčarování byl náš klub
jediný ze čtveřice kandidátů, kterému dotace nebyla
přiznána. Důvod neznámý,
odvolání nemožné... Nezbývá než stejný postup opakovat
s nadějí na přidělení dotace pro rok 2013.
Od měsíce srpna se naplno rozjela mistrovská utkání
podzimní části. V současné době výkony a umístění všech
kategorií našeho klubu odpovídají reálným možnostem. Za
zmínku stojí současné první místo dorostenců pod vedením
R. Neumanna a P. Demla. Dorostenci vstoupili do letošního ročníku velmi dobře a všichni si přejeme, aby si pěkné
umístění co nejdéle udrželi.
Po dlouhé době do kategorie mužů nebyl angažován
žádný hráč z okolních klubů kromě V. Blehy, který u nás
působí již od minulého roku.

Je prosté, proč neangažujeme nové posily po sestupu
do Okresního přeboru. V posledních letech se přestupy
hráčů nepodařily hlavně po
stránce morální. Přístup nově
příchozích hráčů byl v mnoha
případech katastrofální a tak
v současné době jdeme cestou
vlastních odchovanců. S tím
jsou spojena nižší očekávání
na umístění v kategorii mužů
do doby, než se nově zapojení
hráči v soutěži dospělých „rozkoukají“. V současné době naše očekávání naplňuje 16-ti
letý F. Neumann, který podává v kategorii dospělých velmi
dobré výkony.
Naším hlavním cílem pro nejbližší
období není umístění, ale zapojení
vlastních hráčů. Finance ušetřené
za případné přestupy, chceme investovat do vlastních řad
v různých formách. V září byla
například opětovně zahájena fotbalová škola pro nejmenší. Jejího vedení se ujal J. Špráchal za pomoci R. Boniše a L. Podsadla.
Tímto zveme další zájemce do našeho klubu.
Za AFK Probluz Michal Nohejl

Jezdecký klub Dolní Přím
Minulý článek Jezdeckého klubu
končil plány na sezonu 2012. Nyní
přichází čas jejího zhodnocení a nástinu aktivit klubu pro zimu a léto 2013.
Po sérii soustředění na počátku roku
2012 se reprezentanti klubu nechali
vídat na dekorovaných místech jezdeckých závodů a to jak oficiálních,
tak hobby závodů, v poměrně vysokém počtu.

Mezi nejúspěšnější lze zařadit Ivanu
Jindrovou s klisnou Dolores, Anetu Červenou nejprve s pony valachem Rubym
a později s klisnou Tarou, Janu Duškovou a Pavlínu Duškovou s koňmi Catalefem, Tofife, Loretou a Nebraskou.
Vrcholem sezóny se pro mnohé stalo
finále skokového seriálu pořádaného
Jezdeckou společností pod Kunětickou
horou, kde zástupkyně Jezdeckého klubu Dolní Přím obsadily 2., 3., a 4. mís-

to. Jmenovitě: Jana Dušková - 2. místo,
Ivana Jindrová - 3. místo a Aneta Červená 4. místo. Výsledky jednotlivých kol
i celkové vyhodnocení seriálu i s přidělovanými body lze nalézt na stránce
www.jkpodskunetickouhorou.cz.
Vedle těchto závodů byly zástupkyně JK vidět především na kolbištích
a drezurních obdélnících v Hradci
Králové, Pardubicích, Jaroměři – Josefově, Zálesí u Dvora Králové, Hořicích
v Podkrkonoší, Praskačce, Sobotce
u Jičína, Hustířanech, Kolesách, Brozanech, Čánce, ale také během akcí
pořádaných domovským jezdeckým
klubem. Zde se jednalo o dva drezurní a dva skokové sportovní dny.
Akce konané v našem areálu mohly
být uspořádány i díky sponzorům, mezi
něž se řadí Obecní úřad Dolní Přím,
který podpořil soutěže a hry na koních
pro děti pořádané v rámci jezdeckých
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dnů, dále společnosti: Equimoda,
Chovservis - Profarm, Alkapress, První
hradecká vzduchoplavební a další.
Mimo sportovních počinů samozřejmě pokračovala činnost jezdecké-

ho klubu ve formě výcviku jezdců. Ti
školou povinní se pak mohli zúčastnit
v průběhu letních prázdnin výcvikových pobytů. Novinkou pro tento rok –
mimo klasického dopoledního výcviku
na jízdárně, westernového odpoledne, cvičení na koni bez sedla a vyjížděk do přírody, bylo zařazení ukázky
vozatajství s následnou možností vyzkoušení pro všechny účastníky.
Sportovní sezóna nicméně skončila
a tak se otevírá prostor odpočinku,
jezdeckým soustředěním a přípravě
na nadcházející rok 2013.
Doufáme, že i tento rok bude pro
naše reprezentanty úspěšný.
Jezdecký klub Dolní Přím

SDH Dolní Přím
V červnu oslavili hasiči na louce pod Dolním Přímem
120 let od svého založení.
Louka byla vzorně posekaná (stejně jako každý týden
na naše páteční tréninky). Pan Zdeněk Ryba st. se postaral
o opravu stavební buňky i plechové boudy.

Na slavností nástup přivezla starostu obce P. Švastu
a starostu hasičů L. Vejmana opravená ruční stříkačka, kterou táhli koníci pana R. Vohralíka st..
Po krátké zprávě Káti Pavlíkové o historii přímských
hasičů jsme předali pamětní listy nejstarším členům našeho sboru panu Josefu Hurcíkovi a Františku Vohralíkovi.
Památeční půllitr jsme darovali nejen bývalým starostům
sboru panu Zdeňku Rybovi a Stanislavu Třebeškovi, ale
i současnému starostovi Láďovi Vejmanovi. Oceněni byli
také vedoucí mladých hasičů.

Děti celý rok sbíraly víčka od PET
lahví, z kterých vyrobily znak obce
jako poděkování starostovi Petru
Švastovi a zastupitelstvu obce za
podporu naší činnosti. Znak zdobí vstup na obecní úřad. S velkým
ohlasem se setkala výstava fotek
z historie sboru.
Ceny a poháry jsme měli připravené pro větší počet soutěžních
družstev, ale jak z názvu našeho
sdružení vyplývá, jedná se o sdružení dobrovolné a nikoho nemů-

žeme a ani nechceme
nutit k účasti na našich akcích.
Odpoledne jsme na
louce ve spolupráci
s Obecním úřadem
Dolní Přím a ostatními
spolky v obci připravili
dětský den.
Děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému
průběhu celých oslav. Děkujeme i kritikům a těšíme se,
že se příště zapojí.
Za SDH Jana Burketová

Zhodnocení sezóny - SDH Dolní Přím - ženy
Tuto sezónu jsme se již potřetí zúčastnily Východočeské hasičské ligy, která
měla celkem dvanáct kol. Soutěž začala
na konci května ve Stračově. Během června jsme absolvovaly pět soutěžních klání,
včetně noční soutěže v Horní Radechové.
O prázdninách jsme si zaběhaly v Bystřeci v Orlickoústeckém kraji, ve Velichovkách a Velkém Třebešově na Náchod-

sku. V září nás ještě čekaly soutěže ve
Lhotě za Červeným Kostelcem, Pšánkách
a Častolovicích. Dlouho jsem přemýšlela, jak bych krátce a výstižně zhodnotila
náš výkon. Přirovnala bych ho k pouťové

horské dráze. Před sezónou jsme začaly
s předstihem trénovat. Čekaly nás změny
v sestavě, tak jsme nechtěly nechat nic náhodě. Na proudech byly Kateřina a Šárka
Burketovi. Na rozdělovači měla premiéru
Andrea Burketová, která svůj post zvládla výborně. Hadice „B“ krotila Veronika
Hloušková. Stroj obsluhovala Ladislava
Tichá se zástupem Zdeňkou Podzimkovou.
Se savicemi se potýkala Jana Burketová
a koš krotila Simona Pavlíková. S tréninky
jsme před zahájením soutěže byly velice
spokojené. Časy, které jsme zaběhly, by
v loňské sezóně stačily na stupně vítězů.
Jen co začala liga, byly naše výkony opravdu jako horská dráha. Nejlepšího výkonu jsme dosáhly v Bystřeci
(18,27 s), kde se do jedné sekundy vtěsnalo šest týmů.
Celkově jsme skončily na sedmém
místě. Od loňského pátého místa nás
dělilo šest bodů. O to víc nás mrzely čtyři nuly, které jsme měly na svém kontě
po ukončení tohoto ročníku. Možná i ty
nuly byly příčinou několika napjatých

chvil mezi námi. Jsem moc ráda, že přes
to všechno, jsme dokončily sezónu ve
stejném obsazení.

Naše družstvo by se nemohlo účastnit
celé série soutěží, nebýt dvou mužů. Náš
velký DÍK patří Jirkovi a Vaškovi Burketovým, kteří tvořili náš realizační tým a měli
s námi neuvěřitelnou trpělivost.
Co říci závěrem? Oproti loňskému roku
jsme se zlepšily, ale stejně tak se zlepšily
naše soupeřky. Je jen na nás, jestli to pro
nás bude pro nadcházející sezónu motivace a jak se s tím popereme.
Zdeňka Podzimková, ml.

Myslivecké sdružení HÁJ Stěžery
Již v minulém čísle Obecních novin jsme Vás upozorňovali na bezohlednost občanů, kteří si
pletou les se sběrným dvorem (viz pneumatiky). Dalším případem je nešvar některých občanů,
kteří považují příkopy cest za odkladiště nepotřebných materiálů a věcí. Jedná se především
o vyvážení stavební suti. Zatím posledním případem je vyvezené rozbité zdivo na Libčanské cestě u Horního Přímu. Takto
vyvezený odpad odstraní obec, ale na náklady nás všech
občanů - i těch, kteří odpad řádně třídí a likvidují. Proto nebuďte lhostejní k přírodě kolem nás a mějte oči otevřené.
Myslivecké sdružení Háj Vás s předstihem informuje o konání mysliveckého bálu, a to dne 19. 1. 2013 v hostinci na Dolním Přímu. K tanci a poslechu hraje skupina Doklobouku.
Všichni jste srdečně zváni.
Za MS Háj Stěžery, Ing. Aleš Novák
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ZVEME VÁS:
Termín konání

Začátek

Akce

Pořádá

Místo konání

12. 10. 2012

18.00

Šipkový turnaj jednotlivci

Rebelové

Obecní hostinec

23. 10. 2012

18.00

Koncert

MAS hradecký venkov

Kaple Dolní Přím

28. 10. 2012

15.00

Soutěž v dlabání dýní

Obec Dolní Přím

U zámku

2. 11. 2012

18.00

Šipkový turnaj jednotlivci

Rebelové

Obecní hostinec

18. 11. 2012 16.00
			

Divadelní představení
Obec Dolní Přím
BLBEC K VEČEŘI		

Divadlo bez
zábradlí, Praha

23. 11. 2012

18.00

Šipkový turnaj jednotlivci

Rebelové

Obecní hostinec

1. 12. 2012

15.00

Mikulášská nadílka pro děti

SDH Dolní Přím

Obecní hostinec

Rozsvěcení vánočního stromu

Obec Dolní Přím

Bude upřesněno

2. 12. 2012		
14. 12. 2012

18.00

Šipkový turnaj jednotlivci

Rebelové

Obecní hostinec

15. 12. 2012

19.00

Výroční valná hromada

SDH Dolní Přím

Obecní hostinec

18. 12. 2012

18.00

Vánoční koncert

Obec Dolní Přím

Kaple

Vánoční besídka pro seniory

Obec Dolní Přím

Obecní hostinec

Bude upřesněn		
22. 12. 2012

16.00-19.00 Vánoční zábava pro děti

Obecní hostinec

Obecní hostinec

22. 12. 2012

20.00

Vánoční zábava pro dospělé

Obecní hostinec

Obecní hostinec

31. 12. 2012

19.00

Silvestrovská zábava

Obecní hostinec

Obecní hostinec

11. 1. 2013

20.00

Maškarní bál

Paintball

Obecní hostinec

19. 1. 2013
20.00
Myslivecký ples
				

Myslivecké sdružení
Háj Stěžery

Obecní hostinec

26. 1. 2013

19.00

1. kolo kulinářské soutěže

Obecní hostinec

Obecní hostinec

2. 2. 2013

12:00

Vepřové hody

Obecní hostinec

Obecní hostinec

9. 2. 2013

20.00

Hasičský ples

SDH Dolní Přím

Obecní hostinec

23. 2. 2013

19.00

2. kolo kulinářské soutěže

Obecní hostinec

Obecní hostinec

Turnaj pro děti
v „Člověče nezlob se!“

Obecní hostinec

Obecní hostinec

2. 3. 2013
15.00
			
8. 3. 2013

18.00

Šipkový turnaj jednotlivci

Rebelové

Obecní hostinec

9. 3. 2013

20.00

Obecní ples

Obec Dolní Přím

Obecní hostinec

23. 3. 2013

19.00

3. kolo kulinářské soutěže

Obecní hostinec

Obecní hostinec

29. 3. 2013

18.00

Šipkový turnaj jednotlivci

Rebelové

Obecní hostinec
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