Číslo 2/2012, ROČNÍK II.

SLOVO STAROSTY
Konečně jsme se dočkali tolik očekávaných slunečných dnů, které nahradily šeď končící zimy. Pro nás
to znamená opět nastartovat sekačky, křovinořezy a další drobnou techniku na údržbu zeleně a to jak
pro nás jednotlivé občany, tak i pro obec.
V minulém čísle Obecních novin jsem zmiňoval některé připravované stavební práce. V této souvislosti nám
byla poskytnuta Krajským úřadem dotace z Programu obnovy venkova na výměnu oken v budově školy na
Probluzi, za kterou jsme rádi a díky níž bude tato akce v průběhu letních prázdnin realizována. A ještě jedna
dobrá zpráva ohledně dotací, opět od Krajského úřadu jsme obdrželi 36 000 Kč na úhradu úroků z úvěru,
který splácíme za vybudovanou kanalizaci. Obě dotace jsou v 50% výši z celkových nákladů.
V současné době jsou podány další dvě žádosti o dotace – jedna je na vypracování projektové dokumentace na výstavbu vodovodu do místní části Jehlice. Druhou si připravili z vlastní iniciativy členové
SDH na úpravu zeleně a životního prostředí u hasičské louky. Ke dni uzávěrky nebyly výsledky na tyto
dotace známy. O výsledcích vás tedy budeme informovat v dalším čísle Obecních novin.
Začátkem letošního roku podala obec žádost o grant „Oranžové hřiště“ zaměřený na úpravu a rekonstrukci dětského hřiště u ZŠ a MŠ na Probluzi. Tuto dotaci se nám pro naši obec bohužel nepodařilo
získat. Hřiště však začneme pomalu rekonstruovat z vlastních zdrojů a dětem příští školní rok zpříjemní
nové herní prvky, které přes prázdniny vyrostou na školní zahradě.
Nezahálíme ani s menšími pracemi. O všech drobných stavebních úpravách, které jsou prováděny
v obci průběžně, se dočtete v jednotlivých článcích našich novin.
Nakonec bych Vás rád – stejně jako v minulém čísle Obecních novin - oslovil s následující žádostí:
Pokud nejste spokojeni s rozhodnutími obecního zastupitelstva, na což máte plné právo, nenechávejte
si své názory pro sebe ani pro postranní kritiku. Zastavte se za mnou a pojďme případné názorové rozdíly řešit společně. Pokud nemáme možnost s vámi diskutovat, nemůžeme se bránit mnohdy neoprávněným kritikám. Také všechna zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná a tam si rádi vyslechneme
vaše případné názory, nápady a připomínky a budeme se jimi zabývat.
Přeji Vám dny plné slunce a pohody.
Petr Švasta, starosta obce

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Výsledek ankety pro děti

Oprava koupaliště

V rámci projektu „Obec přátelská dětem a rodině“ byla v čísle 1/2012 Obecních novin zveřejněna anketa pro děti od 9 do 15 let, ve které se
mladí respondeti mohli vyjádřit k tomu, co by chtěli
v našich obcích vylepšit nebo nově vybudovat.
Děti odevzdaly 15 vyplněných anketních lístků,
které byly plné výborných nápadů. Dětem, které se
ankety zúčastnily, patří velké poděkování.
Všemi nápady z anketních lístků, jejichž realizace
bude v silách a kompetenci obce, se budeme postupně zabývat.
Dětské anketní lístky si můžete prohlédnout na
internetových stránkách obce v rubrice fotogalerie.

Díky dětem, které ve svých anketních lístkách upozornily mimo jiné na rozbité dno koupaliště, byly naplánovány
nejnutnější drobné opravy. Pro letošní rok byla stanovena
maximální investice do oprav koupaliště na 10 000 Kč
a bude vyzkoušena nová technologie zalévání děr. Pokud se tento způsob oprav osvědčí, budou v příštím roce
provedeny další opravy ve větším rozsahu.

Brigáda na opravu koupaliště
Velké poděkování patří členům SDH Dolní Přím,
Milanu Kroupovi a všem, kteří se podíleli na tradičním předsezónním čištění koupaliště.
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Poděkování členům
SDH Dolní Přím a AFK Probluz

Oprava zvoničky na Dolním Přímě

Poděkování patří členům SDH Dolní Přím a AFK Probluz, kteří se v dubnu přes nepříznivé počasí sešli v hojném počtu na vyhlášené brigádě na úklid odpadků v příkopech kolem všech našich obcí.

Po opravách zvoniček ve všech našich místních částech bylo dodatečně rozhodnuto i o opravě zvoničky
na Dolním Přímě (umístěné u Nývltových). Stejně jako
u ostatních zvoniček se tohoto úkolu zhostila dvojice řemeslníků Václav Ságner a Milan Kotlář. Oprava zvoničky
na Dolním Přímě byla vyčíslena na 6 290 Kč.

Připravte se na podzimní soutěž
Obec Dolní Přím plánuje v rámci projetku „Obec
přátelská dětem a rodině“
podzimní rodinnou soutěž
v dlabání dýní. Protože právě
začíná zahrádkářská sezóna, nezapomeňte si na svých
zahrádkách zasadit alespoň
jednu sazeničku dýně, abyste se mohli se svým výpěstkem
pochlubit a zúčastnit se s ím soutěže v dlabání dýní. Termín konání soutěže bude samozřejmě včas oznámen.
Odvoz odpadků sebraných po příkopech stál naši obec
2 718 Kč. Snem nás všech je, aby kultura lidí projíždějících
přes naše obce byla na takové úrovni, aby si svůj odpad
odváželi domů a přestali ho vyhazovat z okének aut. Ušetřené peníze by se daly investovat jistě lepším způsobem.

Výměna oken na škole na Probluzi
Krajským úřadem byla naší obci poskytnuta dotace z Programu obnovy venkova na výměnu oken na budově školy na
Probluzi. Výběrové řízení na výměnu oken vyhrála fy SAMAT
s.r.o. z Hradce Králové s nabídkovou cenou 683 586 Kč.
Dotace byla poskytnuta ve výši 333 000 Kč. Projekt bude
realizován v červenci a úpravy včetně nezbytného následného úklidu by se měly bez problémů stihnout do začátku nového školního roku, aby nebyla narušena výuka.

Opravy objektu bývalé knihovny
pokračují
Obec Dolní Přím pokračuje v započatých opravách budovy bývalé knihovny na Dolním Přímě. Byly upraveny venkovní
prostory – dorovnání a úprava terénu dvorku. Do objektu
byla zavedena pitná voda a pokračuje se na kanalizaci.
Dorovnání terénu pro naši obec zajistila firma Jiří Neumann ml. a celkové náklady se vyšplhaly na 66 300 Kč.
Zavedení pitné vody zařídila fy VAK a.s., Hradec Králové a výše nákladů byla stanovena na 20 835 Kč.

Nová sekačka pro Nový Přím
Protože dosloužila sekačka určená pro úpravu zeleně
v místní částí Nový Přím, byla zakoupena nová technika.
Náklady na novou sekačku byly vyčísleny na 8 600 Kč.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Pozvánka na dětský den

Rukodělná odpoledne pokračují

Obec Dolní Přím srdečně zve všechny děti, jejich rodiče a prarodiče na dětský den, který se bude konat dne
9. 6. 2012 od 15 hodin na hasičské louce. Děti
se mohou těšit nejen na soutěže, ale i bohatý doprovodný program: let vrtulníkem (je nutné počítat s letenkou
ve výši cca 500 Kč na osobu), ukázky vojenské techniky,
ukázky výcviku psů, střelba z kuše, jízda na koni apod.

Rukodělná odpoledne či jinak řečeno kurzy kreativní
tvorby si už v přímské kapli našly své trvalé místo. Před
Velikonocemi se povedla výroba vrtaných kraslic. Na
tento kurz přišlo 23 šikovných dětí, maminek a babiček
a domů si odnášely tradiční velikonoční výzdobu.

Také podzimní kurz malování na hedvábí se setkal
s velkým úspěchem a proto jsme stejný kurz zařadili ještě
jednou na 13. 5. Sešlo se 12 malířek a výsledek jejich
práce si můžete prohlédnout na přiložené fotografii.
Před letními prázdninami již další kurz nebude.
Plánované rukodělné odpoledne s pedigem bylo přesunuto na září. Termín bude včas upřesněn.
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Přímská kaple se rozezněla
dětským smíchem

Narodili se:

Pošmourné deštivé dubnové odpoledne zpříjemnila dětem
veselá dopravní pohádka „Jak Honza přešel na červenou“.
Pohádku
uvedlo
15. 4. 2012 Divadélko Karla Čapka
z Hradce Králové
a přítomné děti se
dobře bavily a bezprostředně reagovaly na živé herce
i loutky. Velká škoda je, že přes veškerou snahu o propagaci
akce i nízkou cenu vstupenky přišlo pouze 28 diváků.

Kulinářská soutěž
Letos se konal již druhý ročník kulinářské soutěže
„O zlaté prkénko“ v Obecním hostinci. Každý z účastníků měl možnost předvést své kuchařské umění ve čtyřech
kolech. V prvním kole se hodnotily nejlepší pomazánky.
Manželé Třebeškovi ml. si chtěli zajistit nejvyšší příčku
hned dvěma pomazánkami, přesto první místo nakonec
obsadili manželé Fikrovi. Třebeškovi si chuť spravili ve
druhém kole - připravili nejlepší řízek. Rolády se hodnotily v kole třetím. Na pomyslné stupně vítězů se postavili
Ševčíkovi, Zdeněk Podsadlo a Podzimkovi.
Pokud chcete získat nejlepší recept na přípravu vajíček,
požádejte Jana Sejpku a Jakuba Hlávku, kteří s přehledem porazili ostatní účastníky čtvrtého kola. Vyhlášení konečného pořadí soutěže se odehraje tento měsíc. Snad
nebude vadit, když Vám ho prozradíme. První místo obsadili manželé Fikrovi. Druhá příčka patří Janu Sejpkovi
a třetí Kubovi Hlávkovi. Když vyhodnocujeme kulinářskou
soutěž, tak je na místě uvést, že bramborovou medaili získali Podzimkovi. Budeme rádi, když se k nám příští ročník
připojíte a rozšíříte řady kulinářů. Přijďte „pobejt“ se sousedy a rozdělit se s nimi o nějaký ten recept.
Kulinářská soutěž není určena jen pro zdatné kuchtíky,
ale i pro mlsné jazýčky. Vítaní jsou tedy i sousedé, kteří se
mohou zúčastnit jako ochutnávači a hodnotitelská komise. Všichni, kdo se chtějí bavit jsou srdečně vítaní.
Zdeňka Podzimková ml. + Zdeňka Podzimková st.

Karolína Doležalová - Dolní Přím
Sofie Lacourt - Dolní Přím
Klaudie Stránská - Dolní Přím

Rodičům srdečně blahopřejeme!

Svá životní jubilea
od dubna do srpna 2012 oslavují:
Slavomír Cucyk – Probluz
Miroslav Mlateček – Nový Přím
Marta Podsadlová – Dolní Přím
Karel Šulc – Dolní Přím
Hana Křížová – Horní Přím
František Martinů – Horní Přím
Ladislav Soukup – Probluz
Alexandr Krejsar – Probluz
Jindřiška Fejfarová – Dolní Přím
Miroslav Midloch – Nový Přím
Arnošt Kříž – Horní Přím
František Volt – Nový Přím
Oslavencům přejeme hodně zdraví,
lásky, štěstí a životního optimismu!

Rozloučili jsme se:
Marie Hurcíková – Dolní Přím

Z PROBLUZSKÉ ŠKOLY
Únor
V měsíci únoru se uskutečnil již
tradiční karneval v tělocvičně školy
pro děti MŠ i ZŠ. Program pro mladší děti vymysleli naši šikovní páťáci,
kteří si ho i sami uváděli.

Březen
V březnu děti MŠ navštívily třikrát solnou jeskyni v Hradci Králové. Žáci 1. až
3. ročníku zahájili výuku plavání v plavecké škole ZÉVA v Hradci Králové.

Duben

v pytlích, hod na
cíl, slalom s míčkem na lžíci apod.
Všichni si vysoutěžili pěkné ceny.
Sportovní dopoledne bylo ukončeno opékáním buřtů
na školní zahradě.
Na realizaci této
akce se opět podíleli naši páťáci, kteří
zajišťovali jednotlivá stanoviště.
V měsíci květnu se děti MŠ zúčastnily olympiády mateřských škol

V měsíci dubnu proběhl zápis do
mateřské školy, kterého se zúčastnilo
10 dětí, z nichž 6 bylo dle kritérií přijato.

Květen - Sportovní den
Dne 7. května proběhl na naší škole
sportovní den, kdy děti MŠ a ZŠ závodily v různých disciplínách – skákání
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a žáci ZŠ turnaje ve vybíjené v Nechanicích – obě akce byly pořádány
mikroregionem Nechanicko.

Škola v přírodě
Žáci ZŠ pojedou v termínu 28. 5.
až 2. 6. na školu v přírodě do Sychrova v severních Čechách.

Červen - zakončení
školního roku

21. června se předškoláci rozloučí
se školkou, budou hledat poklad, při
táboráku si opečou buřty a budou pasováni na školáky. Této akce se zúčastní i naši páťáci, kteří se tímto rozloučí
s naší školou a společně s předškoláky
stráví noc přespáním ve škole.
Na závěr bychom ještě chtěli
popřát všem páťákům hodně úspěchů na dalších školách.
M. Tušicová, ředitelka ZŠ
E. Polívková, vedoucí učitelka MŠ

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 první dva díly vám – našim čtěnářům - nyní předkládáme.

Začínáme psát vzpomínkový seriál
V letošním roce mě probluzský občan navštívil,
zřejmě přemýšlel, čím by mě tak asi potěšil.
Rozhodl se pro Zpravodaj, který t.č. vydával
úřad obce Dolního Přímu – on moje zájmy znal,
já totiž vždy ke kronikářské práci inklinoval.
Pochopitelně jsem po dychtivém přečtení rozvířil
vzpomínky na obce, které jsem si tehdy oblíbil,
protože mi občané pomáhali odvážné úkoly plnit,
které jsem se rozhodl při vstupu do školy volit.
Oni také byli iniciátory tehdy mého rozhodnutí,
že po devítiletém působení na škole jednotřídní
míním změnit za jiný typ nové školské soustavy,
to bylo také cílem probluzsko-přímské návštěvy.
Krom švagra Josefa Horáčka jsem jiného neznal,
ale jejich důvod jsem v dané situaci chápal.
I když jsem tehdy nebyl v dobrém zdravotním stavu,
přijal jsem pro mne nenadálou výhodnou změnu.
Čas měl mé zdraví zlepšit, my na daný slib čekali,
že dekret o změně školy Probluz a Přím zařídily.
Skutečně se tak stalo, rozhodnutí jsem dostal,
tak jsem se na základní školu v Probluzi dostal.
Zdraví se vylepšilo a já začal aktivně působit,
zažil jsem další krásná čtyři léta, mohu vyslovit
a také splňuji návrh starosty obce Dolního Přímu,
napsat seriál o době 55 let zpět a vzpomínat k tomu.
Omlouvám se milý čtenáři, že píši sic nezvykle,
ale co poeta má rád, o tom píše veršem obvykle.
Já také v Probluzi a na Přímě ta léta byl velmi rád,
proto jsem se rozhodl své vzpomínky zveršovat.

Dolní Přím
Přesné datum založení obce není známo,
ale její jméno PŘÍM je od r. 1654 dáno,
rok 1352 o existenci obce je znám z análů,
tehdejším majitelem obce byli páni z Přímu
odedávna byly součástí této obce
blízká osada Nový Přím a také Jehlice.

Obec je rozložena po obou stranách silnice
je to mezi Hradcem a Bydžovem spojnice.
Uspokojivé spojení obstarávají autobusy,
které dopravují toho, kdo do práce mimo obec musí,
v obci tehdy pracovalo 71 družstevníků,
ostatní byla mládež a několik důchodců.
Obec celkem tehdy obývalo 344 občanů,
položena byla v nadmořské výšce 284 m.
10 km od Hradce Králové to není moc,
když autobusy zkracují tu vzdálenost.
V katastru všude půda byla,
není div, že mlékárna byla založena.
Zájem o Dolní Přím mělo různé panstvo,
nejvýznamnější bylo poslední – Harrachovo.
Jako pozůstalost zůstal obci zámek,
rozsáhlá budova z mnohých památek,
která byla přímskými občany obydlena,
a rada MNV odtud také „kralovala“.
Dolní Přím spojoval svůj život s Probluzí,
stavebně nebylo k rozeznání kde mizí
či začíná katastr jedné či druhé obce
a také se prolínal společenský život.
Ten v letech mého působení v Probluzi
byl vzhledem k podmínkám tam soustředěn.
Probluz měla školu, sport, také sál,
kde se konal nejeden společenský bál,
kde se lidé i z okolí s občany pobavili
a nejeden společný úspěch oslavili.
V hostinci „v šenku“ u Hlavatých
zejména sportovci kuli plány co dělat.
Situace se v dalších letech změnila,
lepší podmínky ke společnému dění měla
obec Dolní Přím, v podstatě středisková,
má dnes poštu, věhlasnou sýrárnu.
Základní a mateřskou školu a hřiště
měla zase Probluz... pokračovat budu příště.

SPOLKOVÁ ČINNOST
TJ SOKOL PROBLUZ – ženy
Dovolte nám, abychom Vám touto cestou připomněli letošní 150. výročí vzniku Sokola a zmínili se i o připravovaném Krajském sokolském sletu, který se konal v Hradci Králové v neděli 20. května od 15 hodin na stadionu
Sokola Hradec Králové, Eliščino nábřeží. Záštitu nad oslavami 150. výročí založení Sokola v Královéhradeckém kraji
převzal hejtman kraje Bc. Lubomír Franc.
Slet se konal pod záštitou primátora statutárního města Hradce Králové MUDr. Zdeňka Finka.
Krajská prezentace Sokola proběhla již 18. května od 15 hodin na Masarykově náměstí v Hradci Králové.
Zároveň Vás zveme na XV. Všesokolský slet v Praze, který proběhne v prvním červencovém týdnu,
s hlavním programem 5. a 6. července 2012. Záštitu nad oslavami 150. výročí SOKOLA převzal
prezident ČR Václav Klaus.
Kolektiv TJ Sokol Probluz
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ZKO Dolní Přím-Probluz
Velikonoční závody v agility
Na velikonoční pondělí 9. 4. 2012 se na cvičišti ZKO Dolní Přím-Probluz uskutečnily neoficiální závody v agility. Byly určeny pro začínající týmy,
které sbírají zkušenosti před startem v oficiálních závodech a pro týmy,
které z nějakého důvody v oficiálních závodech nestartují (výška překážek,
nevyhovující překážky atd.) Bylo chladné, ale slunečné počasí. Startovalo
51 týmů a běžely se tři závody „Jumping 1“,“ Jumping 2“ a „Hra“ ve třech
velikostních katagoriích S, M a L. Každý běh a každá velikostní kategorie
měla vyhlášení vítězů na 1. - 4. místě. Proto uvádíme jen absolutní vítěze
bez ohledu na vel. kategorii v J1+J2:
1. místo - Lenka Holubová s Čipem (OSA Rýzmburk)
2. místo - Aneta Červená s Princess Vegou (ZKO Probluz)
3. místo - Veronika Tobolková s Bertíkem (ZKO Probluz)
4. místo - Veronika Knill Fejglová s Azirou (ZKO Probluz).
Děkujeme sponzorům za hodnotné ceny pro vítěze.
Už teď se těšíme na příští velikonoce!

Probluzský Fitmin Cup
Probluzský Fitmin Cup se konal 8. 5. 2012 v útulném prostředí kynologickém areálu ZKO Dolní Přím – Probluz, za
překrásného počasí, které si pořadatelé „objednali“. Pro místní to byly již druhé oficiální závody v agility. Po prvotních
obavách z počtu přihlášených, se nakonec závodů zúčastnilo 56 závodníků. Po zkušenostech z minulého roku se
organizátoři opět s tímto úkolem dokázali poprat na jedničku. Pro všechny soutěžící přichystali nejen krásné parkury,
ale i příjemné posezení v kantýně.
Na závodech byly k vidění velmi pěkné výkony pejsků různých velikostí a především ras. V současné době má sice agility převážně oblibu k vybraným rasám, které jsou “předurčené“ k tomuto atraktivnímu a stále více oblíbenému sportu,
ale to u nás až tak neplatilo. Mezi Border-Coliemi, Šeltiemi a Pudlíky zde bylo vidět nejen hodně šikovných kříženců, ale
i dalších psů s průkazem původu. Jako opravdová vzácnost zde byl k vidění Peruánský naháč nebo stále ještě vzácné,
ale rozšiřující se plemeno Mudi. Za zmínku stojí i úžasné výkony všech věkových kategorii psovodů (především těch
mladších ročníků) a dále pak výkony pejsků v kategorii veteráni, jejich chuť do života a vitalita jsou hodné poklony.
Mezi nejlépe umístěné patří v soutěži Jumpingu (skoky)
kategorie Large (největší psi – pozn.redakce) Border-Colie Browny paní Kočnarové.
kategorie Medium (psi prostřední velikosti – pozn. redakce) Ondra Vrkoč a jeho pes Agility.
Kategorie Small (nejmenší psi – pozn. redakce) Marie Kusá a její šeltička Bridge.
V soutěži Agility
V kategorii Large opět zazářila Border-Colie paní Kočnarové.
Kategorii Medium ovládla rychlá a přesná fenka Adélka Filipa Šimery.
Jako třešničkou na dortu byl v kategorii Small bezchybný výkon kavalírky
Floren Zuzky Novákové.
Příjemné parkury - i když pro někoho trochu těžší - od paní rozhodčí
Slávky Podmolové, pořádně prověřily všechny závodníky i jejich miláčky.
Odměnou, po příjemně stráveném závodním dni, byly pro vítěze připraveny krásné a hodnotné ceny. Zvláštní poděkování proto patří našemu hlavnímu sponzorovi společnosti Dibaq a.s., výrobci výživových programů značky
Fitmin, která zajistila krásné ceny v podobě granulí a dalších pochoutek pro
naše psí miláčky. Děkujeme všem a doufáme, že se za rok zase sejdeme.
Kolektiv ZKO

Šipkařský klub
Historie klubu spadá do konce 20. století, kdy jsme hráli
Královéhradeckou soutěž postupně od divize po 2. ligu.
To vše do roku 2005, kdy se naše cesty rozešly. V té době
jsme hráli pod názvem „Rebelové Probluz”. Od loňského
roku se snažíme proniknout do světa šipek se dvěma týmy
s názvem „Rebelové Dolní Přím“. Začínáme od nuly, tudíž
od nultého ročníku Přeboru C v Hradci Králové.
2. května proběhlo derby našich 2 týmů, čímž byla
ukončena soutěž v přeboru A pro tento ročník. Tým A postoupil bez ztráty bodu do vyšší soutěže. Tým B má stále
ještě možnost vybojovat postup v baráži.

Klub organizuje dva turnaje. Turnaj o pohár starosty
obce, který se koná jednou za rok. Druhým turnajem je
Rebel Tour. Jedná se o sérii pátečních turnajů, která se
koná od listopadu loňského roku. Poslední bodované
kolo se konalo 11. května. Před uveřejněním tohoto příspěvku si náš hráč Patrik Šlais držel druhou pozici a první
pětku uzavíral Petr Podzimek st. Konečné pořadí najdete
na našich webových stránkách www.rebelove.com.
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Zdeňka Podzimková ml. + Zdeňka Podzimková st.

Myslivecké sdružení BOR
Od začátku dubna začali myslivci ze
sdružení BOR opět
pracovat na pravidelných brigádách.
Po „klidném“ zimním
období, kdy myslivci pečovali o zvěř
a pravidelně i v těch -20 stupních,
chodili do lesa a polí přikrmovat,
nás čeká řada úkolů, které chceme
v roce výročí našeho založení, splnit.
Měla by být dohotovena nová zasedací místnost, dětský koutek, nové
voliéry pro okrasné bažanty a broková střelnice odpovídající novým
normám. Střelnici jsme již zprovoznili a připravujeme střelecké akce
a soutěže. Na ostatních úkolech již
intenzivně pracujeme.
Ve dnech 12. až 15. dubna 2012
proběhla v Kulturním domě v Nechanicích „Okresní chovatelská přehlídka“ zvěře ulovené v roce 2011
v rámci působnosti Okresního mysliveckého spolku. Velkým chovatelským úspěchem pro naše myslivecké
sdružení a mysliveckou honitbu je

ulovený srnec s medailovou hodnotou
125,62 bodů CIC
(mezinárodní rady
pro myslivost), což
je nelepší bodové
hodnocení srnce za
rok 2011 v okrese
Hradec Králové.
Další letošní akci, které se naší
členové účastnili, byla z oblasti myslivecké kynologie. U našich kolegů,
Mysliveckého sdružení Chlum, byl
dne 14. 4. 2012 organizován „Jarní

svod“ loveckých psů. Tato kynologická
akce přivedla za společným zájmem
velký počet psovodů a jejich svěřenců
a zároveň mnoho příznivců myslivecké
kynologie.
Z našeho sdružení se účastnili jarního svodu tři psovodi se svými loveckými psy.
V březnu letošního roku pořádal
Okresní myslivecký spolek Hradec
Králové zkoušky adeptů myslivosti.
Z našich obcí však není žádný nový
zájemce o myslivost. Bohužel tak do
našeho sdružení a naší myslivecké
honitby žádný nový, mladý myslivec
nepřibude. Pokud by přece jen někdo
z řad místních občanů projevil zájem,
rádi jej seznámíme s naší činností.
Od jarních měsíců, začal v našem
sdružení vykonávat funkci mysliveckého hospodáře pan Tomáš Skalický. Doufám, že se naše snaha
o omlazení naší členské základny
pozitivně odrazí i omlazením vedení
našeho sdružení.
JUDr. Václav Gadlina
Předseda Mysliveckého sdružení Bor Probluz, o.s.

AFK Probluz
Dění v našem fotbalovém klubu v současné
době navazuje na cíle dané před jarní částí právě probíhajícího ročníku 2011-2012,
které stojí v krátkosti pro připomenutí zrekapitulovat. Hlavním cílem pro chod oddílu
bylo a nadále zůstává zajištění finančních
prostředků. Tento úkol řeší výbor AFK průběžně s okolními organizacemi a podnikatelskými subjekty, které jsou schopny a ochotny v současné
nelehké ekonomické době finančně nebo materiálně amatérský fotbal podporovat. Pro jarní ročník soutěže je klubová
pokladna naplněna tak, aby byly pokryty nákladové položky
všech kategorií spojených s účastí při utkáních, materiálního
zabezpečení a dalších věcí potřebných k provozu klubu.
V průběhu března 2012 naše organizace požádala OFS
(Okresní fotbalový svaz) o grant na obnovu hrací plochy,
o který zažádaly i jiné amatérské kluby v blízkém regionu. Po
administrativně a časově náročném doložení všech potřebných
podkladů potřebných k přijetí žádosti bylo OFS sděleno, že
klub AFK byl vybrán pro přidělení dotace a umístil se na 4. místě.V dohledné době bude známa i výše finančního příspěvku.
Dle výše finanční podpory budou provedeny práce spojené
s rekonstrukcí trávníku.
Další finanční podpora byla schválena zastupiteli OÚ Dolní
Přím koncem loňského roku a bude v létě využita při realizaci
opláštění pergoly u stánku s občerstvením na hřišti.
Předsezónní cíle jsou po sportovní stránce v současné době
naplněny z poloviny. A mužstva hrajícího 1.B třídu se ujal koncem měsíce ledna trenér R. Fejfar, který s mužstvem absolvoval
zimní část přípravy, zakončenou 5-ti denním soustředěním v Rokytnici v Orlických horách. Výsledky a předváděná hra „A“ mužstva v přípravných utkáních byla příjemným překvapením, až na
zaváhání a vysokou prohru v utkání s Myštěvsí. Do mužstva přišli
na hostování do konce jarní části 2012 hráči J. Pešl (Stěžery)
a V. Bleha (Slavia HK). Výkony a přístup prvně zmíněného hráče
jsou hodně za očekáváním a jeho možnostmi. Další 4 oslovení
hráči do mužstva nepřišli z důvodu vysokých finančních nároků
mateřských klubů nebo z důvodu neadekvátních finančních požadavků samotných hráčů reálných pro tuto soutěž.
Vstup do jarní části soutěže s mužstvem Hlušic se „v zápase jara“ týmu AFK hrubě nevyvedl a tým se v současné době
potácí nad propastí sestupu do Okresního přeboru, takže

s výsledky „A“ mužstva samozřejmě spokojenost nepanuje.
“B“ tým vedený hlavním trenér P. Demlem přes počáteční
problémy s kádrem rozjel jarní část s dostatečným počtem,
což bylo prvotním a hlavním cílem, tak aby klubu nehrozil
finanční postih ze strany OFS. V tomto ohledu je cíl pro toto
období naplněn.
Dosud problémovou kategorii dorostu převzal před zimní
přípravou R. Neumann. V předchozím období tým mladíků
téměř nefungoval. Romanovi se podařilo s týmem zapracovat
a hlavně přivést větší počet hráčů na tréninky i na samotná
utkání. Před prvním mistrovským utkáním se po vzájemné dohodě připojil k R. Neumannovi P. Deml a vedou tým dorostu
i B mužstvo s rozdělenými pravomocemi společně, shodně
jako B mužstvo. Doufáme, že se trenérům podaří vypiplat
další „Honzy Pražáky“, kteří doplní „A“ tým, tak aby klub nebyl
závislý na hráčích z okolních klubů a měl početnou hráčskou
základnu z vlastních odchovanců, což je nejdůležitější věcí.
Kategorie dorostu funguje v tomto období nad očekávání
všech a s jejich výsledky i přístupem vládne spokojenost.
Nejmladší kategorie mladších a starších žáků funguje pod
názvem Stěžery/Probluz a hráči obou klubů jsou sloučeni
v jeden tým pro nedostatečnou kapacitu hráčů v samotných
klubech. Mladší žáci hrají okresní přebor a v současné době
jsou na 3. místě za bezkonkurenčním lídrem soutěže mužstvem Černilova. Starší žácí hrají taktéž jako mladší hráči
AFK Okresní přebor a jsou na prvním místě tabulky. Na
dálku sledujeme výkony našich odchovanců ve vyšších soutěžích a je nutné říct, že je o nich slyšet v dobrém slova
smyslu a kluci se ve větší konkurenci neztrácejí.
Začátkem měsíce dubna byla v našem klubu zahájena fotbalová školička pro děti předškolního věku, kterou vede R. Boniš za
střídavé přítomnosti a pomoci hráčů AFK. Cílem fotbalové školičky
je přivést děti předškolního věku 2x týdně (ÚT, PÁ od 17 h hřiště
Probluz) do kolektivu svých vrstevníků. Školička pro nejmenší je
zaměřena hlavně na motoriku pohybu, ne na samotný fotbal. Tímto oslovujeme rodiče dětí předškolního věku k prozatímní pasivní
návštěvě tréninku pro nejmenší a v případě jejich dalšího zájmu je
možné domluvit formality na místě přímo s trenérem. V této souvislosti připravujeme i nábor v okolních základních školách, tak aby
počet dětí byl co nejvyšší.
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Michal Nohejl, AFK Probluz

Jezdecký klub Dolní Přím
V našem minulém článku jsme se věnovali popisu událostí, které na počátku roku 2012 čekaly náš jezdecký
klub. Nyní bychom tyto akce shrnuli, zhodnotili a pozvali
Vás na další akce, pořádané na jaře a v létě tohoto roku
v našem areálu.
Dne 18. 2. 2012 proběhly na kryté jezdecké hale neoficiální závody v agillity. Doufáme, že se u nás ”pejskařům” líbilo, a že se na ně budeme moci těšit i v příštím
roce. A to nejenom na závodech, ale především na jejich
pravidelných trénincích, které se staly milým zpestřením
i pro nás ”koňáky”.

Další akcí bylo dne 25. 2. 2012 školení cvičitelů pod
vedením Češky žijící dlouhodobě v Německu - Daniely
Čápové. (Zmiňovali jsme podrobněji v předchozím článku pro Obecní noviny.) Na toto školení se nám dostalo
množství kladných ohlasů, takže doufáme v jeho případné zopakování, či na něj navazující prohlubující semináře. Jelikož se jednalo o ”seznámení” Daniely Čápové
s českou, respektive východočeskou cvičitelskou základnou, byla témata spíše všeobecnějšího rázu a případné
pokračování by mohlo zacházet do větších podrobností.
Celý den byl rozdělen na dvě části. Teoretickou, která
probíhala v teple klubovny a praktickou na kryté jezdecké hale, jejíž jedinou nevýhodou bylo mrazivé počasí.
Chladné počasí nás lehce potrápilo i během prvního ze
série tří drezurních soustředění, která probíhala pod vedením trenérů Jaroslavy Haškovcové a Jana Bubna. Ovšem
druhý a třetí víkend věnovaný soustředěním, pod vedením
zmiňovaných trenérů, už nebyly ve znamení tak nízkých teplot a účastníkům ke spokojenosti snad již nic nechybělo.

Mezi předposledním a posledním drezurním soustředěním byly dne 25. 3. 2012 uspořádány oficiální drezurní závody, kterým již tradičně předcházela jedna hobby
soutěž pro jezdce a koně bez licence.
V této soutěži se objevily i jezdkyně Klára Kleplová
a Aneta Červená, jež bylo možno spatřit společně s dalšími zástupkyněmi našeho klubu na Zkouškách základního výcviku jezdce konaných 25. 4. 2012. Tyto zkoušky
opravňují k zisku jezdecké licence a tím i k účasti na oficiálních drezurních i parkurových závodech. Fotografie
z obou akcí je možno, již tradičně, shlédnout na adrese
www.poquito.rajce.net.
Dále byla zahájena sportovní sezona 2012. Naši členové
reprezentovali, veskrze úspěšně, Jezdecký klub Dolní Přím
na parkurových závodech v Sobotce u Jičína, v Hustířanech
a v Praskačce i na drezurních závodech v Kolesách.

V nejbližších termínech je pro náš JK naplánováno
opět mnoho účastí na drezurních a parkurových závodech, pořádání parkurových hobby závodů a pořádání
jezdeckých her pro děti.
Informace o připravovaných akcích budou v nejbližší
době umístěny na našich stránkách www.jkdolniprim.cz
a aktuální informace, odkazy na fotogalerie a výsledky
závodů jsou pravidelně umisťovány také na náš profil na
facebooku na stránce JK Dolní Přím.
Na závěr bychom chtěli popřát hodně úspěchů v naplno se rozbíhající sezoně 2012 reprezentantům našeho
jezdeckého klubu a zárověň pozvat i ”nekoňáckou” veřejnost na námi pořádané akce.
Jezdecký klub Dolní Přím

Myslivecké sdružení HÁJ Stěžery
Jako již tradičně každý rok provedlo Myslivecké sdružení Háj Stěžery
se sídlem v Dolním Přímě v jarních
měsících úklid mysliveckých zařízení (krmelců a zásypů). Během tohoto
úklidu je velký důraz kladen na vyvápnění těchto zařízení z důvodu zamezení šíření nemocí a parazitů zvěře.

V neděli 13. května členové mysliveckého sdružení roznesli pachová
zradidla na pole pod Dolním Přímem
s vojtěškou. Pachová zradidla slouží
k odpuzení srn se srnčaty z vojtěškového pole před jeho posečením. V těchto
dnech také probíhá aplikace pachového ohradníku podél cesty ze Stěžer
k autobusové zastávce Jehlice. Cílem
je zabránit střetu vozidel se zvěří.
Vážení spoluobčané, bohužel se
mezi námi stále nachází „podnikavci“, kteří na rozdíl od většiny slušných
občanů nedodržují zákony a ničí přírodu kolem nás. Posledním případem
je vyvezení cca 2 nákladních vozidel
plných použitých pneumatik do lesa
mezi Přímem a Těchlovicemi. Věc je
zatím v šetření Policie ČR a doufá-
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me, že věc bude řádně vysvětlena.
Vážení občané, nebuďte proto
lhostejní k životnímu prostředí – přejeme si přírodu krásnou nejen pro
sebe, ale i naše děti.
„Lesu zdar“
Ing. Aleš Novák, Kulturní referent
Myslivecké sdružení HÁJ Stěžery

SDH Dolní Přím
Dolnopřímští hasiči letos slaví 120. výročí
Okrsková soutěž 5. 5. 2012 Dolní Přím
Na domácí půdě se nám letos opět dařilo. Družstvo
mužů se svým časem 22,48 s za sebou nechalo s přehledem všech dalších 8 družstev hasičů z okolních obcí.
Ani družstvo našich žen
se nenechalo zahanbit
a s časem 24,38 s skončilo
na prvním místě následováno družstvy z Tůně, Starých
Nechanic a Lubna.
Radost nám udělaly nejmladší děti, které v rekordním čase 20,70 s předběhly obě družstva z Nechanic,
Tůně i Lodína a postavily
se také na nejvyšší příčku
stupňů vítězů.
Starším dětem uteklo vítězství o pár vteřin a s krásným
časem 25,48 s dosáhly na druhé místo z šesti přihlášených družstev.

Okresní kolo soutěže Plamen
Naši mladí hasiči uspěli
v náročném okresním kole
soutěže PLAMEN. Soutěž byla
náročná nejen počtem disciplín, ale i deštivým počasím.
Z dvanácti družstev celého
hradeckého okresu se přímští
mladí hasiči umístili celkově na 3. místě.
Jana Burketová + kolektiv SDH
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