Číslo 2/2011, ROČNÍK I.

SLOVO STAROSTY
Zimní měsíce, které byly v naší obci ve znamení plesů,
zábav a výročních valných hromad jednotlivých organizací,
jsou definitivně za námi. S jarem byly zahájeny plánované
práce na zvelebení obce a opravy obecního majetku.V únoru byl proveden pravidelný prořez obecní zeleně. O prořez
stromů s pomocí horolezecké techniky se postarala firma
Karel Šmigura a celkové náklady byly 22 900,- Kč.

Oprava stavidla u rybníka

Začátkem března nás potrápil silný pramen čisté vody,
vytékající z rybníka na Dolním Přímu.Voda ve velkém množství tekla do čističky odpadních vod a ředila kaly potřebné
k bezproblémovému chodu čističky. Protože hrozilo vážné
poškození čističky, bylo zapotřebí zajistit rychlou opravu stavidla. S těžkou technikou opravu zajistila fy Jiří Neumann ml.

V současné chvíli probíhají nebo budou zahájeny tyto
stavební práce:
v oprava autobusové zastávky na Dolním Přímu, výběrové řízení na tuto zakázku vyhrála firma Petr Lacourt z Dolního Přímu a celkové náklady jsou vyčísleny na 33 092,- Kč;
v oprava hasičské zbrojnice na Dolním Přímu, výběrové řízení na tuto zakázku vyhrála firma Milan Roušal z Dolního Přímu a celkové náklady jsou vyčísleny na 70 730,- Kč;
v oprava fasády nad vstupem do zámecké kaple na
Dolním Přímu, výběrové řízení na tuto zakázku vyhrála
firma Milan Halíř ml., z Nového Přímu a celkové náklady
jsou vyčísleny na 16 406,- Kč.
Z dalších větších prací, které nás čekají v nejbližších
týdnech je třeba jmenovat především rekonstrukci sociálního zařízení u místního hostince. Ve výběrovém řízení byla zastupitelstvem vybrána firma Jokas s.r.o. Bydžovská Lhotka za nabídkovou cenu 960 688,- Kč včetně DPH.
Termín dokončení rekonstrukce je 10. 7. 2011. Provoz hostince během rekonstrukce nebude přerušen.
V sobotu 7. 5. se konala okrsková soutěž v požárním útoku. Naši hasiči získali skvělá první místa ve všech čtyřech
vyhlašovaných kategoriích (mladší děti, starší děti, ženy
a muži). Krásné umístění je velkou odměnou za jejich píli
a poctivou přípravu na letošní sezónu. Jménem obce
bychom našim borcům chtěli poděkovat za úspěšné reprezentování Dolního Přímu a popřát hodně podobných úspěchů i v dalších soutěžích
Přeji Vám hodně slunných dní, které nám všem doplní
tolik potřebnou energii.
Petr Švasta, starosta obce

Stálý problém – odpady

V sobotu 9. dubna proběhl sběr odpadků po příkopech v katastru naší obce. Tradičně nezklamali a ochotně přišli
pomoci členové SDH Dolní Přím, kterým za odvedenou práci patří velké poděkování. Poděkování patří i rodině Kroupových z Probluze, kteří se podíleli na úklidu na Probluzi. Odpadků bylo tolik, že se opět naplnil velkoobjemový kontejner. V neposlední řadě, je třeba poděkovat i myslivcům ze sdružení Bor Probluz a Háj Stěžery, kteří provádí úklid
lesů v okolí Dolního Přímu a přilehlých obcí průběžně po celý rok.
Velmi nás ovšem mrzí, že od sběru odpadků uběhl teprve měsíc a už se zase setkáváme s poházenými odpadky.
Abychom podpořili čistotu v našich obcích, budou rozmístěny další odpadkové koše.
V souvislosti s likvidací tříděného odpadu opakovaně prosíme o správné třídění odpadů do kontejnerů. Do
kontejneru na papír patří pouze čistý papír. Při jakémkoli znečištění už patří papír do popelnic určených na komunální odpad. Stále častěji nacházíme v kontejnerech na papír naházené použité papírové pleny, které velmi
znepříjemňují vyklízení obecních kontejnerů. Prosíme o ukládání tohoto odpadu do popelnic.
Na obecním úřadu jsou nově k dispozici také pytle na tetrapacky (obaly od trvanlivého mléka, džusů, dětských
ovocných nápojů). Tyto pytle jsou občanům vydávany zdarma. Naplněné pytle stačí postavit k obecním kontejnerům
odkud budou automaticky vyvezeny. 								
F
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Dolní Přím a jeho členství v Mikroregionu Nechanicko
Každému z vás se již určitě dostal do ruky pravidelný magazín Mikroregionu Nechanicko a možná jste
si při čtení jeho stránek položili otázku, proč se vlastně naše obec stala členem této organizace. Zvlášť, když
roční členství stojí naši obec ročně 27 135,- Kč (45,- Kč na jednoho obyvatele). Důvod je jednoduchý - výhodou členství v Mikroregionu Nechanicko je možnost zapojení obcí do různých dotačních titulů, které se přes
mikroregion podávají.
Členské obce Mikroregionu Nechanicko mají například možnost nakoupit drobnou komunální techniku (sekačky, křovinořezy apod.) za 30% ceny. Po dobu pěti let je takto pořízená technika majetkem mikroregionu a poté je bezplatně předána do majetku obce. Naše obec takto nakoupila např. sněžnou frézu a další drobnou techniku.
Za úspěšnou akci, která proběhla také pod křídly Mikroregionu Nechanicko, lze považovat i vyznačení turistické trasy vedoucí mikroregionem s jednotlivými naučnými zastávkami. U nás máme tři turistické
tyto zastávky - u pomníků na Horním Přímě, u pošty na Dolním Přímě a u kostela na Probluzi. Opět byla finanční spoluúčast naší obce pouze 30% z celkové pořizovací ceny.
V současné době se připravuje projekt protipovodňového opatření s možností rekonstrukce místního
rozhlasu. V rámci ochrany před povodněmi by mohl být náš zastaralý rozhlas nahrazen moderním bezdrátovým rozlasem. Náklady na rekonstrukci rozhlasu by se mohly vyšplhat až do výše cca 800 000,- Kč.
Finanční spoluúčast naší obce však bude pouze 10% z celkových nákladů. Úspora by pro naši obec byla
v tomto případě jistě zajímavá.									
F

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Využívání dotací pro rozvoj obce
Často kladenou otázkou ze strany občanů je, zdali by nebylo možné pro rozvoj naší obce více využívat dotace z Evropské Unie, Krajského úřadu apod.
Pro rozvoj obcí a měst je skutečně vypsáno velké
množství dotací, o které je možné žádat. V první řadě
je ovšem třeba si uvědomit, že rozpočet naší obce je
a až do roku 2016 nadále bude, zatížen úvěrem, který si obec vzala na opravu kanalizace. Splátky úvěru na tuto akci tak výrazně omezují možnosti další
velké výstavby v obci.
Žádná dotace totiž není postkytnuta ve 100% výši
a obec se na každém projektu musí finančně sama
podílet a část investice zaplatit ze svého rozpočtu.
Některé dotace jsou dokonce řešeny tak, že všechny náklady si nejprve uhradí žadatel o dotaci v plné
výši a teprve po dokončení projektu se dotace zpětně pošle na účet žadatele. Zpětné proplacení dotace
na účet žadatele trvá až několik měsíců.
Přestože splácíme úvěr, snažíme se dotační programy co nejvíce využívat. Nejčastěji spolupracujeme s Místní akční skupinou Hradecký venkov (MAS

Hradecký venkov) nebo využíváme dotace z Programu obnovy venkova.
V roce 2010 bylo díky dotaci z MAS Hradecký venkov vybudováno dětské hřiště na Dolním Přímu a byla
využita dotace na úhradu úroků z úvěru na kanalizaci na Dolním Přímu. Na celkovou výši úroků byla poskytnuta dotace Programu obnovy venkova ve výši
50 %. Také byla podána žádost o dotaci na opravu
chodníku na Dolním Přímu (od Třebeškových k Malým), tato dotace však nebyla naší obci poskytnuta.
Pro rok 2011 již byla získána dotace z Programu
obnovy venkova Královéhradeckého kraje na výstavbu nového sociálního zařízení v místním obecním hostinci ve výši 400 000,- Kč a dotace na úhradu
úroků z úvěru ve výši 41 000,- Kč.
V současné chvíli jsou připravené nebo se připravují žádosti o dotace na tyto projekty:
1. Úpravy památek okolo kostela na Probluzi
2. Oprava varhan v kostele Všech svatých na Probluzi
(ve spolupráci s Farností Nechanice)
F

Úpravy hřbitova na Probluzi
Jistě neuniklo vaší pozornosti, že se koncem loňského roku u jednotlivých hrobů na hřbitově na Probluzi objevila nová číselná označení. Čísleným označením hrobových míst byly započaty práce na zpřesnění evidence hrobů a jejich majitelů a uhrazených poplatků. Dosud byla evidence majitelů hrobových míst a uhrazených
poplatků vedena ručně a údaje byly zapisovány do příslušných evidenčních knih. V současnosti byl pořízen
počítačový program, který nám umožní vést přehlednou evidenci a zrychlí vyhledávání v údajích. Zároveň
jsou připravovány nájemní smlouvy na hrobová místa, které se budou s jednotlivými majiteli hrobů uzavírat
poprvé již koncem letošního roku. Nájemní smlouvy budou uzavírány na 10 let a v nájemném bude obsažena
i cena za vývoz odpadu a úklid hřbitova. Obavy, že výše uvedené úpravy povedou ke zdražení poplatků, jsou
liché. Cena bude stejná jako dosud, ale poplatek za hřbitov se nebude hradit 1x ročně, jak byli občané zvyklí,
ale 1x za 10 let. O zahájení podepisování nájemních smluv budou občané včas informováni. 		
F
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Úpravy zeleně v okolí dětského
hřiště na Dolním Přímu

Aktualizace firemního seznamu
na internetových stránkách obce

Mezi jarní práce vedoucí ke zvelebení naší vsi, patří bezesporu i úprava zeleně v okolí dětského hřiště
na Dolním Přímu. Abychom zpříjemnili dětem a maminkám jejich procházky, nechali jsme hřiště osázet
okrasnými stromy a keři. Výběrové řízení na tuto zakázku vyhrála firma Ing. Božena Dušková – návrhy a realizace zahrad a celkové náklady byly vyčísleny
na 48 700,- Kč. 				
F

Obecní internetové stránky www.dolni-prim.cz
obsahují mimo jiné i seznam živnostníků a podnikatelů, kteří působí na Dolním Přímu a ve všech jeho
místních částech. Tento seznam je možné průběžně
doplňovat a údaje aktualizovat. Pokud chcete mít svou
firmu uvedenou na obecních internetových stránkách
v sekci „Firmy v obci“, napište svůj požadavek s uvedením názvu firmy a předmětem podnikání na e-mail
obecního úřadu: obec@dolni-prim.cz. Zveřejnění
údajů je pro občany bezplatné.

Služby – Probluz
Na Probluz pravidelně dojíždí masér a pedikérka.
Zájemci o nabízené služby se mohou přihlásit u paní
Kůželové na Probluzi, která dodá i podrobné informace o přesných termínech masáží a pedikúry.
Dále připomínáme, že na Probluz zajíždí pojízdná
prodejna. Aby byla zajištěna možnost nákupu i pro občany, kteří si nemohou za nákupy dojet, přispívá obec
Dolní Přím na provoz pojízdné prodejny částkou
6 000,- Kč ročně.
V neposlední řadě je možné využít možnosti návštěvy praktické lékařky MUDr. Renaty Kovalské, která na
Probluzi v knihovně ordinuje 1x týdně. Léky je možné
vyzvednout u zdravotní sestry, která následně zajišťuje dovoz předepsaných léků.		
F

Ankety
Připomínáme, že na internetových stránkách obce
www.dolni-prim.cz jsou ankety, ve kterých můžete
projevit svůj názor s děním v obci. Nyní můžete aktuálně hlasovat, jestli máte zájem o vybudování parkoviště
u pošty na Dolním Přímě.
V případě, že se chcete vyjádřit i k dalšímu dění
v obci, můžete psát na e-mail: obec@dolni-prim.cz.
Vaše e-maily vyřídí starosta obce pan Petr Švasta.
Obracet se můžete samozřejmě i osobně na všechny
obecní zastupitele. Každý názor je pro nás důležitý. F

Z HISTORIE
Přímský pivovar
Není asi každému známo, že dolnopřímská mlékárna,
byla v roce 1888 přestavěna z pivovaru.
Rok založení přímského pivovaru není přesně známý,
ale nejstarší zmínka o něm je z roku 1626.
Přímská tvrz i s pivovarem přečkaly všechny hrůzy
války třicetileté a pivo tu vařili i další majitelé, páni z Winoře. A po nich, od roku 1667 také jezuité, kteří byli pány
na rozšířeném panství Přím - popovickém více než celé
století. Že se kromě jiného dobře starali i o svůj pivovar,
o tom v jejich záznamech svědčí připomínka: „By se dobré pivo vařilo, by tak lidé k dobrému truňku se táhli, neb
z dobrého piva živej krejcar v důchodu jest“.

Jezuitská vláda na Přímu zanikla zrušením jejich řádu
v roce 1773. Pivo se tu ale vařilo dál, protože v březnu roku
1775 ho tady pili i vzbouření sedláci, kteří přitáhli na zámek, aby se tu dožadovali svých práv.
Že se o pivovar dobře staral i další tehdejší majitel přímského statku František Riedl, o tom svědčí skutečnost, že
nechal položit od probluzské kapličky vodovod. Dobrá
voda pak tekla samospádem nejen do pivovaru, ale i do celého statku. V roce 1866 za války prusko-rakouské byl pivovar zasažen granátem, když Prusové dobývali vesnici.
Škoda však nebyla velká a ve vaření piva se pokračovalo.
Když se v roce 1879 stal majitelem přímského statku
hrabě Harrach, chýlila se historie pivovaru ke konci.
Harrach v roce 1888 pivovar zrušil a přeměnil na sýrárnu
a začal zde vyrábět Harrachovský smetanový sýr, jehož
výroba vydržela až do roku 1945.
Za zmínku jistě stojí i to, že v osmdesátých letech devatenáctého století byl sládkem na přímském pivovaru
František Hanuš. K němu často přijížděl o prázdninách se
svou rodinou jeho švagr hudební skladatel Zdeněk Fibich,
který i zde v klidném prostředí venkova čerpal inspiraci
pro svou tvorbu.
Podklady byly čerpány z článku kronikáře Antonína
Ulrycha, který vyšel v roce 1971 v novinách Nové Hradecko.

Stará mlékárna
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Karneval
Úsměvy na tvářích maminek a babiček vykouzlily děti,
které si v roztomilých maskách přišly 20. března zatančit
a zasoutěžit do hospody na karneval. Příprav karnevalu
se jako již tradičně ujali přímští hasiči pod vedením Jany
Burketové. Obec Dolní Přím se na akci podílela finančním
příspěvkem, který byl použit na dorty pro nejkrásnější
masky a na ceny do tomboly. Mezi 45 dětmi nebylo lehké
vybrat nejkrásnější masku. Porota složená z rodičů a přihlížejících nakonec ocenila tyto masky:
1. místo: Liliana Stránská - Zajíček
2. místo: Sára Vašatová - Sněhurka
3. místo: K lára Adámková
- Čarodějnice
4. místo: Lukáš Kalenský
- Čarodějnice
5. místo: Tereza Tačíková
- Princezna
6. místo: Vojtěch Hosa - Brouček
7. místo: Viktorie Tačíková - Klaun
8. místo: Vítek Hosa - Brouček
9. místo: Anežka Hodková - Princezna
10. místo: Vojtěch Vyčítal - Hastrman

zahanbeni. Kurzu se zůčastnili i dva chlapci, kteří i přes
svůj nízký věk předvedli velkou dávku šikovnosti a domů
odcházeli s krásnou ošatkou vlastní výroby.
Věříme, že se všichni nejen něčemu přiučili, ale hlavně strávili příjemné odpoledne.
Lektorky Mirka Hlávková s Jana Jedličková vyučují širokou škálu výtvarných a rukodělných technik: pedig pro
začátečníky i pokročilé, ubrouskovou techniku neboli decoupage, malování na hedvábí, zdobení perníčků apod.
Pokud se sejde dostatečné množství zájemců, rádi připravíme pod jejich vedením další rukodělné odpoledne.

Zájezd do divadla
První aprílový den pořádala obec Dolní Přím ve spolupráci s SDH Dolní Přím tradiční jarní zájezd do divadla.
Tentokrát bylo vybráno představení z repertoáru divadla
Na Fidlovačce Šumař na střeše. V hlavních rolích s Tomášem Töpferem a Eliškou Balzerovou. Představení se
setkalo s velkým diváckým ohlasem. Další zájezd do divadla je plánován na podzimní měsíce. Chystá se také zájezd na dětské divadelní představení. Bližší informace
o chystaných zájezdech podá paní Ladislava Tichá.

Kurz pletení ošatek z pedigu
Druhou dubnovou sobotu ožila kaple na Dolním Přímu
kurzem kreativní tvorby. Na programu bylo pletení ošatky z pedigu, což je vnitřní část stonku palmy Calamus rotang neboli ratanu. Odborného vedení se ujaly lektorky
Mirka Hlávková a Jana Jedličková, které mají s podobnými kurzy dlouholetou zkušenost.

Pozvánka na DĚTSKÝ DEN
Obec Dolní Přím zve všechny děti, jejich rodiče
a prarodiče na DĚTSKÝ DEN, který se uskuteční dne
5. 6. 2011 od 15 hodin na hasičské cvičné louce pod
Dolním Přímem. Pro děti bude připraven bohatý program se soutěžemi. Letošním překvapením bude přistavení vrtulníku. Prohlídka helikoptéry bude pro děti
zdarma. Pro odvážné je připravena možnost zakoupení vyhlídkového letu vrtulníkem. Zájemci o let si ovšem
musí připravit vstupné ve výši 500,- Kč na osobu.

Narodili se:
Nikol Karlíková, Probluz
David Vaníček, Dolní Přím
Rodičům srdečně blahopřejeme!
Naše řady bohužel opustil:
Přestože pletení košíků bylo v historii spíše doménou
starších mužů, pletení ošatky z pedigu přilákalo převážně ženy. V přímské kapli se sešlo patnáct dívek a žen, aby
si vyzkoušely práci s pedigem. Ani muži však nezůstali

Petr Homoláč z Probluze

Uzávěrka příštího čísla je 30. 9. 2011. Pokud chcete zveřejnit svůj příspěvek, týkající se chodu obce, je třeba článek
doručit nejpozději do výše uvedeného data na e-mailovou adresu: obec@dolni-prim.cz
Obecní noviny vydává Obec Dolní Přím, Dolní Přím 1, 503 16, e-mail: obec@dolni-prim.cz
Vyhrazujeme si právo na grafickou a gramatickou úpravu příspěvků a na jejich krácení.
Za správnost odpovídá vždy autor příspěvku. Odpovědný redaktor: Ilona Fišerová
Grafická úprava: Markéta Mecerodová
Tisk: PROTISK s.r.o., Wonkova 340, Hradec Králové
NEPRODEJNÉ, náklad 300 výtisků Registrováno Ministerstvem kultury ČR E 20025
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROBLUZ
V lednu se uskutečnil zápis do prvního ročníku ZŠ. Bylo zapsáno 6 dětí, takže v příštím školním roce se
počet žáků ZŠ nezmění.
V únoru proběhla tradiční akce ZŠ a MŠ – děti se oblékly do masek a zasoutěžily si a zatančily na karnevalu v tělocvičně školy.
V březnu naši školu navštívil kouzelník – Waldini. Svým představením okouzlil nejen všechny děti, ale i paní učitelky.
V měsíci březnu také děti mateřské školy navštívily třikrát solno-jodovou jeskyni v Hradci Králové, kde se mikroklima podobá přímořské oblasti a slouží ke zlepšení zdravotního stavu dětí. V dubnu se uskutečnil zápis do mateřské
školy. Bylo podáno 11 žádostí o umístění dětí do MŠ. Podle kritérií bylo z kapacitních důvodů přijato 5 dětí.
Ve velikonočním období děti MŠ a ZŠ navštívily s pomlázkou a koledou Nivu, obecní úřad a obchod, kde předaly
drobné dárky a vykoledovaly si sladkou odměnu. V dubnu se vybraní žáci ZŠ zúčastnili turnaje ve vybíjené malotřídních škol v Malšově Lhotě, kde se z deseti zúčastněných družstev umístili na 5. místě.
V květnu pojedou děti MŠ na školní výlet na zámek do Chlumce nad Cidlinou, kde pro ně bude připraven program
se soutěžemi.
Žáci základní školy se od 30. 5. do 3. 6. zúčastní školy v přírodě v Trhové Kamenici s programem Cesta kolem světa.
V květnu a červnu proběhnou sportovní akce pro MŠ i ZŠ: Olympiáda MŠ a turnaj ve vybíjené ZŠ pořádané Mikroregionem Nechanicko a atletické přebory malotřídních škol v Černožicích a v Hradci Králové.
Na závěr školního roku se předškoláci rozloučí se školkou táborákem s opékáním buřtů, kde budou pasováni na
školáky, projdou si stezku odvahy a na závěr společně s učitelkami přespí v MŠ. A potom už se budeme všichni těšit
na prázniny. 								
Miluše Tušicová, ředitelka ZŠ
Eva Polívková, ved. učitelka MŠ

SPOLKOVÁ ČINNOST
AFK Probluz
V novém ročníku 2010-2011 po postupu z okresního
přeboru nastoupil náš „A“ tým premiérově v soutěži nesoucí název 1. B Votrok třída skupina B. Celek i realizační
tým doznal před začátkem soutěže nemalých změn.Z týmu
odešli do výšších soutěží hráči L. Karmín, J. Čtvrtečka,
R. Baďura, R. Brzek a D. Brzek a skončili trenéři R. Fejfar
a J. Špráchal, kteří mužstvo vedli tři roky. Po dobu jejich
působení v AFK tým okupoval čelo tabulky a tříleté úsilí
zůročili postupem do vyšší třídy. Do polorozpadlého mužstva tak přišel trenér S. Janata, který 12 let působil u mládežnických celků FC Hradec Králové.Kádr doplnili naši
dorostenci P. Kolakovský, T. Dvořák a L. Brixí. Na hostování přišel L. Janata a výměnou za střelce R. Brzka přišel
z Kunčic P. Podzimek.Tuto výměnu lze s odstupem hodnotit jako nezdařilou vzhledem k současné Petrově docházce na tréninky i utkání. Vyšší soutěž přinesla i vyšší
požadavky ze strany okresního fotbalového svazu na vybavení a zabezpečení areálu a s tím spojené finanční náklady. Klub i mužstvo je na amatérské úrovni, ale přesto
je k jeho fungování nezbytně nutné zajistit finanční prostředky. Nadále je největším garantem klubu Obecní úřad
Dolní Přím, který pokrývá náklady spojené s energiemi,
zajišťuje průběžně autobus k utkáním, hradí údržbu traktůrku sloužícího k úpravě hrací plochy a je takřka jisté, že
bez podpory OÚ a dalších sponzorů by fungování klubu
nebylo možné a klub tímto všem sponzorům děkuje.Mužstvo skončilo po podzimní části na 8. místě se ziskem
20 bodů a chce současné postavení v tabulce uhájit i v jarní části soutěže.V jarní části se již v dresu AFK neobjeví
odchovanec Jan Pražák, který po velmi dobrých dlouhodobých výkonech zaslouženě odešel na hostování do hradecké OLYMPIE na půlroční hostování a všichni věříme
v jeho další fotbalový růst do vyšších fotbalových pater.
Před zahájením jarní části přišli do mužstva na hostování
hráči J. Hrtánek, P. Soldán, D. Ficenec a A. Mádle. V průběhu soutěže doznal nemalých změn i výbor AFK. Z pů-

vodního počtu 7 členů je nynější počet výboru na 3 členech. Současný výbor tvoří R. Vobejda, M. Podsadlo
a P. Koutský. Za zvýšenou pozornost stojí hrací plocha, na
které trénují a hrají všechna mužstva AFK a dochází tak
k nadměrnému používání.Z tohoto důvodu vyžaduje hrací plocha nadstandardní péči a pravidelnou investici do
hnojiv. Vzhledem k opravdu velkému zatížení bohužel ani
poctivá údržba nezaručuje odpovídající kvalitu trávníku
a nadměrné využívání trávníku snižuje úsilí těch, kteří
o něj pečují. O údržbu trávníku se od loňského roku vzorně starali Petr Homoláč a Milan Podsadlo.

Za nespočet hodin strávených údržbou plochy i samotného areálu jim patří velký dík (Petrovi Homoláčovi je bohužel možné vyjádřit díky již pouze in memoriam). Přesto
všichni věříme, že se i letos podaří udržet hodně zatěžovaný trávník v přijatelné kvalitě.
Michal Nohejl
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ZKO Dolní Přím – Probluz

Jezdecký klub Dolní Přím

Milí čtenáři, tak jako s jarem přichází více práce na zahrádkách tak i pro kynology začalo období většího pracovního vytížení. První dubnový den začala školička základního výcviku a také školička agility, která je letošní
novinkou. Oba zmíněné kurzy znamenají spoustu práce,
trpělivosti a nových zkušenností nejen pro začínající psovody, ale i pro výcvikáře. 23. dubna proběhly zkoušky dle
MZŘ s rozhodčím Lubošem Jánským. Na 25. dubna jsme
připravili Velikonoční neoficiální závody v agility, sponzorem této akce byli: chovatelská stanice BOT Těchlovice,
Perník s.r.o. Těchlovice, CANICOM - profesionální výcvik
psů, Demolice- zemní práce. Tato akce byla po všech
stránkách velmi úspěšná a vydařená, účastnilo se jí
44 týmů a všichni se již těší na podzimní závody.
Od 5. do 8. května proběhl jarní výcvikový tábor na
Pecce pod vedením Vaška Lehkého.
Od 6. do 7. května proběhla agility intenzivka pod vedením Martiny Konečné.
Jak vidíte nezahálíme a chystáme mnoho akcí. Na všechny níže jmenované akce jste srdečně zváni. Podrobnosti lze
najít i na našich stránkách www.zko-probluz.estranky.cz.

Na začátek našeho příspěvku bychom rádi zhodnotili minulou sportovní sezonu, která se zástupcům naší
stáje určitě vydařila.

Další chystané akce:

14. 5. 2011 - zkoušky dle MZŘ, rozhodčí Jaromír Klapal
28. 5. 2011 – oficiální závody v agility Probluzský Purina
PRO PLAN Cup – Uvidíte zde psy různých plemen při závodu
agility v různých výkonnostních kategoriích. Začátek v 8 hodin.
3. - 4. 6. 2011 - intenzivní trénink agility po vedením L. Součkové
20. 8. 2011 - Voříškiáda
3. - 4. 9. 2011 - mezinárodní závod v mondioringu, Petrovice
(podílíme se)
4. 9. 2011 - začátek podzimní školičky základního výcviku zájemci se mohou hlásit průběžně a to pouze osobně každou
neděli po 11:00 u paní Měšťanové nebo u pana Kučery (počet
je omezen na dvě skupiny po 10 zájemcích)
10. 9. 2011 - Klubová výstava rotwajlerů
17. 9. 2011 - Podzimní neoficiální závody v agility

Markéta Pavlíková, jednatelka ZKO

V dubnu roku 2011 byly zveřejněny výsledky za uplynulou sezonu Ligy Královéhradeckého kraje (žebříček jezdeckých dvojic podle výsledků, kterých dosáhly během
celé sezony 2010 na soutěžích konaných v Královéhradeckém kraji), kde zástupci našeho jezdeckého klubu byly
zastoupeni ve většině kategorií. Za zmínku stojí dvojice
Jana Dušková a kůň Sulejka, která se umístila v žebříčku
pro skokové soutěže na stupni „Z“ na prvním místě. Dále
dvojice Pavlína Dušková na koni Nebraska, která získala nejvíce kladných bodů veskokových soutěžích stupně
„ZL“. Náš jezdecký klub se nespecializuje pouze na parkurové (skokové) soutěže, ale také na soutěže drezurní
a i v těch byly naši zástupci úspěšní. V žebříčku ligy Královéhradeckého kraje se v soutěžích stupně „Z“ na druhé příčce umístila Natalie Nováková s koněm Dobrogost, a v soutěžích stupně „L“, také na druhém místě,
Pavlína Dušková s koněm Domino.
Úspěch členů v juniorských kategoriích dokazuje i to,
že jim byl umožněn trénink v rámci soustředění „Sportovního centra mládeže“ – kam se dostanou mladí jezdci
do 21 let, kteří v rámci své věkové kategorie splní potřebná kriteria. (Absolvují určitý počet soutěží v předepsané
obtížnosti). Za náš Jezdecký klub se možnosti účasti na
těchto trénincích dostalo hned několika z našich členů.
V rámci skokových soutěží to byla Jana Dušková s koňmi
Loreta a Nebraska a co se týče jezdců specializujících se
na drezurní soutěže, to byla Natalie Nováková s koněm
Dobrogost a Kamila Pluhařová s koněm Alba. Příprava
během těchto soustředění, která probíhala mimo sportovní sezonu – v zimě, směřuje k přípravě jak na celou
nadcházející sportovní sezonu, tak hlavně k přípravě na
oblastní mistrovství Východočeské oblasti. Doufáme, že
nás budou zástupci Jezdeckého klubu Dolní Přím úspěšně na oblastním mistrovství reprezentovat.
Sportovní sezona roku 2011 se pomalu rozbíhá a my
věříme, že bude pro naše členy přinejmenším tak úspěšná, jako ta minulá.
A i jako v letech minulých i tento rok bude Jezdecký
klub Dolní Přím pořádat ve svém areálu drezurní (12. 6.
a 4. 9. 2011) a skokové závody (10. 9. 2011), přičemž skokovým závodům bude předcházet už tradičně odpoledne her na koních pro děti.
Jezdecký klub Dolní Přím

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Přím
7. května se na louce pod Dolním Přímem uskutečnila soutěž
okrsku č. 13 v požárním útoku.
Soutěže se zúčastnila všechna
družstva SDH Dolní Přím:
Muži
Ženy
Mladí hasiči mladší
Mladí hasiči starší

1. místo
1. místo
1. místo
1. místo

Mladí hasiči „Drakouši“
Letošní soutěžní sezónu zahájili mladí hasiči z Přímu úspěšně.
19. března vyrazili do kulturního domu
v Nechanicích na soutěž „O pohár
rady města Nechanice“.
Opět prokázali svoje dobré znalosti a dovednosti v požární ochranně, zdravovědě, topografii, uzlové štafetě a hadicovém kole.
Z první letošní soutěže mladí hasiči přivezli dva poháry - mladší za 1. místo a starší za 2. místo.
Mladší si za odměnu pochutnali na dortu ve tvaru hasičského auta a starší si za druhé místo rozdali sladkosti.				
Jana Burketová
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