ÚVODEM
Vážení spoluobčané, přáním všech obecních zastupitelů je, aby každý z občanů měl přístup
ke všem informacím, které se týkají našich obcí. Přestože jsou zprávy, týkající se chodu obecního úřadu, pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách www.dolni-prim.cz, rozhodli jsme
se začít vydávat Obecní noviny, ve kterých budou uceleně zpracované informace z obecního úřadu, základní a mateřské školy a ze spolků pracujících v obci.
První číslo vzniklo doslova „na koleně“ a jsme si plně vědomi toho, že pokud budou noviny
přijaty ze strany čtenářů s kladným ohlasem a přijdou další čísla, bude stále co zlepšovat. Už teď
však víme, že bez vaší pomoci to nepůjde. Proto budeme rádi za každou dobře míněnou radu,
připomínku a za tipy, co byste se z Obecních novin rádi dozvěděli. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám přispěli do prvního čísla.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, dovolte mi napsat několik
málo slov o dění v obci Dolní Přím a všech jejích místních částech v roce 2010.
Od konce roku 2008, kdy byla úspěšně dokončena rekonstrukce komunikace a kanalizace v obci
Dolní Přím, je naše obec upravenější a určitě
i vzhlednější. Na tento počin se proto každoročně
navazuje dalšími úpravami a modernizacemi. Jako
příklad lze uvést opravu chodníku na Probluzi (úsek
od konce parku po nemovitost pana Horáčka), pokračování úprav na hřbitově na Probluzi, podařilo
se také upravit prostory dvora u Základní školy na
Probluzi. Ale abychom nejmenovali jenom Dolní
Přím a Probluz - i v místních částech proběhly různé opravy a úpravy. Namátkou vybíráme úpravu
vstupních prostor u volební místnosti na Horním Přímě, vyčištění propustku u části koryta svodnice na
Novém Přímě. Postupně se vyměňují světla veřejného osvětlení. Starý drátový rozhlas je nahrazován novým bezdrátovým tak, aby mohl být využíván k častým obecním hlášením.
Obec se zapojuje do celostátní soutěže Vesnice
roku, kde získala za rok 2010 diplom hodnotitelské
komise za vytváření podmínek pro rozvoj volnočasových aktivit. Toto ocenění patří všem, kteří se podílejí na vytváření podmínek pro využití volného
času v obci.

Co se týká zájmových činností organizací působících v naší obci, je třeba vyzdvihnout pejskaře ze
ZKO Probluz, hasiče z SDH Dolní Přím, sportovce
z AFK Probluz, ženy z TJ Sokol Probluz a myslivce ze
sdružení Bor Probluz a Háj Stěžery, zapomenout nesmíme ani na jezdeckou školu pana Duška.
Jako už jistou formu tradice je třeba připomenout
konání vánoční besídky pro seniory, obecní ples, vánoční koncerty v kapli na Dolním Přímě a v kostele
na Probluzi.
V letošním roce a v letech následujících nás
čeká: výstavba sociálního zařízení u obecního hostince na Dolním Přímě, úpravy na hřbitově na Probluzi, oprava chodníku na Dolním Přímě, vybudování chodníku na Probluzi, postupná výměna světel
veřejného osvětlení a místního rozhlasu, výstavba
rybníku pod Dolním Přímem. Také je již zpracován
projekt na odkanalizování místní části Probluz a připravena projektová dokumentace na úpravu prostor
v okolí kostela na Probluzi. Je však třeba podotknout,
že vše závisí na dostatku financí a to je problém.
Závěrem je možné konstatovat, že život v naší
obci bude takový, jaký si jej sami utvoříme a věřím,
že se budeme všichni snažit o to, aby byl stále lepší,
hezčí a veselejší.
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Petr Švasta, starosta obce

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Při obecním úřadu Dolní Přím pracují komise stavební, sociální a kulturní, sportovní, bytová a komise životního prostředí.
Práce komise sociální a kulturní zahrnuje několik oblastí:
Největší podíl tvoří osobní blahopřání oslavencům. Zástupci obecního zastupitelstva každoročně
navštěvují jubilanty z řad občanů a předávají jim dárkové balíčky. Muži dostávají balíček v hodnotě 500 Kč
a ženy v hodnotě 400 Kč + květinu.
Další velmi milou povinností je vítání nových občánků. Vítání občánků probíhá 1 - 2x ročně podle počtu narozených dětí. Tyto malé slavnosti si vzala na
starost paní místostarostka Ladislava Rajnltová. Vítání
občánků je vždy doplněno vystoupením dětí z naší ZŠ
a MŠ. Každé z nově narozených dětí dostává od obecního úřadu malý dárek, maminka kytičku. Samozřejmostí je zapsání miminek do kroniky.

Obecní úřad již tradičně spolupracuje s SDH Dolní Přím na zájezdech do divadla. Přestože zájezdy
organizují hasiči, jsou určeny pro všechny naše
občany a pro účast na zájezdu rozhodně není
podmínkou být členem SDH. V dubnu byl zorganizován zájezd do Východočeského divadla v Pardubicích na kus s názvem Černá komedie, na podzim byly objednány lístky na komedii Charleyova
teta do divadla Jana Hrušínského Na Jezerce. Věříme, že na tuto příjemnou tradici opět navážeme dalším jarním nebo podzimním zájezdem.
V roce 2010 naše řady bohužel opustili:
p. Kouba, Probluz
p. Knotková, Probluz
p. Hlavatý, Probluz

V roce 2010 jsme přivítali tyto nové občánky:
Matyáš Dunda, Nový Přím
Tobiáš Dunda, Nový Přím
Eliška Hanková, Dolní Přím
Vojtěch Lukášek, Dolní Přím
Sebastian Nývlt, Horní Přím
Darina Pulcová, Dolní Přím
David Švasta, Horní Přím
Natálka Třebešková, Dolní Přím
Richard Zelenka, Jehlice

Zalistování kronikou: Zajímavosti o přímském zámku
Věděli jste, že …
a Na přestavbě bývalé renesanční tvr-

a H rabě Jan Harrach získal zámek a Zámek byl rodu Harrachů zkonfisze v barokní zámek (mezi lety 1681
kován roku 1945 a jeho interiéry
v roce 1879 koupí od rodu Riedlo– 1714) se podílel také proslulý italprošly velkými úpravami – byly
vých. Harrach zde zřídil lesní úřad,
ský architekt Carlo Antonio Lunago
sem umístěny byty, MNV a pošta.
byty úředníků a skladiště (nikoli
své letní sídlo, jak mylně uvádí ně- a Uvádí se, že z původní renesanční
a Dne 20. března 1775 se do Dolního
které prameny).
Přímu rozšířilo selské povstání a roztvrze se údajně dochovalo sklepení
bouření poddaní zámek vyplenili.
v jihozápadní části stavby.
a Jan Harrach stál také za zrušením
kaple sv. Františka Xaverského za- a Dodnes není jasné, k čemu byla ura Zámecká zahrada byla zřízena až
hrady i parku.
v letech 1811 – 1816 poté, co byly pročena věž zámku. Patrně měla slouvedeny rozsáhlé úpravy okolí zám- a Kaple sv. Františka Xaverského umísžit pro astronomická pozorování jeku. V místě dnešní zámecké zahrady
zuitů, kteří zámek vlastnili od roku
těná v jižním křídle zámku, mívala
byly původně staré příkopy a valy.
1677 téměř sto let, nebo byla využíbohatou freskovou výzdobu. Kaple
vána k ozorování polních prací.
po zrušení sloužila jako kočárovna.
a Z a rakousko-pruské války v roce
1866 byl v dolnopřímském zámku
Volně zpracováno podle publikace Hrady, zámky a tvrze Královéhradeckého kraje
zřízen vojenský lazaret.

Za zapůjčení materiálu z kroniky moc děkujeme kronikářce obce paní Marii Slámové
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROBLUZ
V roce 2010 navštěvovalo naši školu 27 žáků ZŠ a 20 dětí
MŠ. V červnu ukončilo školní docházku na naší škole 8 páťáků, kteří odešli do hradeckých škol a do ZŠ Nechanice. Dvě
žákyně úspěšně složily přijímací zkoušky na víceleté gymnázium v Hradci Králové, kde si v současné době vedou velmi dobře. Jedna žákyně se bez problému dostala na sportovní školu v Hradci Králové. I ostatní žáci se velmi dobře
začlenili do kolektivů na 2. stupni plně organizovaných škol.
V minulém roce se žáci základní školy i děti z mateřské
školy účastnili mnoha kulturních i sportovních a dalších
akcí. Byla to divadelní představení, návštěva kina, návštěva keramické dílny, bruslení na zimním stadionu, lehkoatletické přebory, turnaj ve vybíjené pro žáky ZŠ a Olympiáda MŠ – pořádané Mikroregionem Nechanicko, projekt
Včely a med a mnoha dalších akcí, na které jsme buď dojížděli nebo je pořádali přímo ve škole.
Sportovní úspěchy žáků a fotogalerie z různých akcí
prezentujeme ve vývěsce na Dolním Přímu.
V červnu se žáci zúčastnili již tradiční akce Velké probluzské dobrodružství – zábavné nocování ve škole, kdy od
pondělí do pátku spali v tělocvičně školy a vyučující pro ně
připravily celodenní program. V rámci této akce proběhl
i školní výlet na zámek Loučeň s bludišti. Ve čtvrtek se k nocování připojili i předškoláci, kteří strávili jednu noc v MŠ.
I v tomto roce byla ZŠ zapojena do projektu Školní mléko a nově i do projektu Ovoce do škol. Školní mléko odebíraly i děti v mateřské škole.

Stejně jako v minulých letech se žáci
1.-3. ročníku zúčastnili výuky plavání v plavecké škole v Hradci Králové. Velmi dobrá
byla i spolupráce s naším zřizovatelem Obcí
Dolní Přím, který nám zakoupil nové lavice do
1. třídy a poskytl finanční prostředky na provoz všech součástí naší školy.
V tomto roce přeji všem hodně zdraví
a štěstí a já si přeji i nadále dobrou spolupráci
s rodiči všech dětí, všemi zaměstnanci školy
i zřizovatelem.
Mgr. M. Tušicová, ředitelka školy

Aktuální informace:
Dne 21. 1. 2011 proběhl zápis do 1. ročníku ZŠ Probluz
k zápisu přišlo celkem 6 dětí.
Zápis do MŠ Probluz proběhne na jaře – termín bude upřesněn.
Kritéria pro přijetí do MŠ Probluz pro školní rok 2011/2012:
1. Trvalé bydliště v obci Dolní Přím a jejích součástech.
2. Věk dítěte.

Odpady

Co nás trápí:

Stále se vyskytujícím nešvarem v naší obci jsou psí exkrementy na chodnících a travnatých plochách. Na běloučkém sněhu se tyto „produkty“obzvlášť nepěkně vyjímají. Pro každého majitele psa by se mělo stát samozřejmostí vycházet na procházku se sáčkem a výkaly po svých miláčcích automaticky uklízet. Všechny majitele psů proto vyzýváme: Chovejte se na obecním jako doma, alespoň ostatní uvidí, jak to u vás doma vypadá!
Další nepříjemnou záležitostí, která se řeší v souvislosti s likvidací tříděného odpadu, je fáma, že hasiči vybírají obecní kontejnery s papírem a jeho prodejem do sběrných surovin se obohacují. Hasiči vyklízejí kontejnery s papírem se
souhlasem obecního úřadu. Hasiči provádějí svoz zdarma na své náklady. Při svozu 1x za měsíc, tak obec ušetří za
vysypání kontejnerů 1320 Kč, za rok to je 15 840 Kč.
V neposlední řadě bychom chtěli požádat, abyste plastové lahve nosili do kontejneru sešlapané. Zmačkané lahve
zaujímají až 3x menší objem a nemusíme tak zbytečně platit za svoz „vzduchu“ v nesešlapaných petlahvích.

Důležité upozornění – poplatky za popelnici je nutné mít zaplacené nejpozději do 31. 3. 2011.
Kdo v tomto termínu nestihne poplatek zaplatit, nebude mu od 1. 4. vyvážen domovní odpad!
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SPOLKOVÁ ČINNOST – ohlédnutí za uplynulým rokem
ZKO Dolní Přím – Probluz
U příležitosti prvního vydání místních obecních novin,
jsme byli poctěni nabídkou do tohoto historicky prvního
čísla přispět a představit naši práci a činnost v 2010, protože nejen hrou je člověk a jeho kamarád pes živ.

registrované členy. To samozřejmě neznamená, že byste
na těchto akcích nebyli vítáni – právě naopak! U čeho ale
opravdu nesmíte chybět je další ročník Voříškiády, klubová výstava Rottwailerů a Mistrovství České republiky
Rottwailerů. A pro ty, kteří by se chtěli nejen dívat, ale být
i aktivní a svého psa či fenku něčemu naučit, bude otevřena školička poslušnosti a letos poprvé školička agility.
Závěrem bych chtěla popřát novým obecním novinám
hodně úspěchů a čtenářského zájmu. Pokud to bude jen trochu možné, budeme vás o našich připravovaných akcích
s dostatečným předstihem informovat. Více informací
o chystaných akcích naleznete na webových stránkách ZKO
Probluz http://www.zko-probluz.estranky.cz/, abyste si
mohli udělat čas a přijít se podívat a pobavit se s námi.
Markéta Pavlíková, jednatelka ZKO

Kromě pravidelných středečních a nedělních cvičení,
jsme pořádali i spoustu akcí, z nichž některé znáte. Mezi
akce, kterými se můžeme opravdu pochlubit, patří dvoje
neoficiální závody agility. Třikrát jsme také zorganizovali
zkoušky poslušnosti a to nejen pro členy naší organizace.
Mezi divácky atraktivní patří bezesporu Voříškiáda,
kde se setkáváme i s vámi a vašimi miláčky. Mezi další větší akce patří výběrový závod stopařů a výcvikový tábor na
Pecce. Celoročně provozujeme při výcviku i školičku, která je určena psovodům a štěňátkům, kteří s výcvikem právě začínají. Zájem o tuto školičku je obrovský, což nás velice těší.
Veliké poděkování patří všem členům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu všech akcí konaných v roce
2010. Jenom díky jejich schopnosti, zkušenosti a obětavosti proběhlo vše na jedničku.
Zároveň bychom chtěli poděkovat i lidem, organizacím a sponzorům, kteří nás celou řadu let podporují a utvrzují v naší činnosti.
A co pro vás chystáme na rok 2011?
Poprvé se nám, jak doufáme, podaří uspořádat kromě
neoficiálních i jedny oficiální závody v agility. Plánujeme
zkoušky poslušnosti a v průběhu roku i jiné závody pro

_________________________________________________
Vysvětlivky:
Agility – anglicky „hbitost“ je sport se psy – závod podobný koňskému parkuru. Vznikl okolo roku 1978 v Anglii. Cílem je, aby
psovod se svým psem překonal trať s překážkami ve správném
směru a pořadí, bez chyb a v co nejlepším čase.

3. 4. 2011 - začátek školičky pro majitele štěňat
a mladých psů - zájemci o zapsání do kurzu se mohou
hlásit každou neděli v době výcviku (mezi 9 a 11 hod.) na
cvičáku na Probluzi.
POZOR - (počet je omezen na dvě skupiny po 10 zájemcích), v případě zájmu o zapsání do kurzu s přihláškou neváhejte, zájem je veliký. Cena za 10 lekcí je 500 Kč.

Jezdecký klub Dolní Přím – provozovatel Ivo Dušek
Jezdecký klub rozvíjí svoji činnost v postupně rekonstruovaných prostorách bývalého kravína Zemědělského družstva Nechanice. Momentálně má 30 členů, kteří mohou docházet pravidelně i nepravidelně na hodiny výcviku jízdy
na koni. Tuto možnost JK nabízí i pro nečleny, kteří dochází nárazově.
V minulé sezoně reprezentovali naši členové Jezdecký klub na zhruba 25 oficiálních i neoficiálních závodech v parkuru a drezuře. V sezoně 2010 reprezentantky JK obsadily mimo jiné druhé místo na Mistrovství královéhradeckého
kraje v parkurovém skákání v kategorii juniorů a druhé místo v kategorii mladých jezdců.
Ve svém areálu organizuje Jezdecký klub celoročně množství akcí. Tyto akce jsou určeny jak členům, tak i ostatním zájemcům o jezdecký sport.
Jenom za sezonu 2010 byly uspořádány dvoje drezurní závody a dvoje skokové hobby závody. Skokovým závodům vždy předcházelo dopoledne jezdeckých her určených dětem. Tato dětská dopoledne mohla být zorganizována mimo jiné také díky podpoře Obecního úřadu Dolní Přím.
Pro děti jsou navíc během letních měsíců organizovány jezdecké výcvikové pobyty, kterých se účastní děti prakticky z celé republiky.
Jezdecký klub, Dolní Přím
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Zpráva o činnosti TJ Sokol Probluz
Milí spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás touto cestou krátce obeznámily s činností naší organizace TJ Sokol Probluz v naší obci Dolní Přím. Scházíme se jednou týdně, a to v pondělí a cvičíme
v tělocvičně základní školy na Probluzi. V současné
době máme 19 členů. Věnujeme se především zdravotnímu cvičení. Duší naší TJ je naše starostka a náčelnice Věra Štěpinová. Pod jejím vedením se v sokole ženy v naší obci schází již 40 let.
Během roku rovněž pořádáme turistické pochody a jednou ročně třídenní turistický výlet. Loni v září
jsme se vydaly do Vysoké Srbské – rekreačního střediska cestovní kanceláře B&K Tour. Počasí nám přálo, příroda byla krásná a správce střediska nám doporučil celodenní trasu na výlet do polské Pstružné,
kde jsme si prohlédly místní skanzen, poté si ulovily
pstruha a nechaly si ho upravit v místní restauraci.
Výlet se nám, tak jako každý rok, vydařil.
K naším pravidelným akcím patří mimo jiné i návštěva zámku Hrádku u Nechanic v adventním čase.
Na konci roku pořádáme vánoční besídky, někdy dojde i na karneval a při něm užijeme spoustu legrace.

Na konci cvičebního roku, což je v červnu, se pravidelně scházíme u táboráku, kde rekapitulujeme činnost za uplynulý rok.
Rády mezi sebou přivítáme nové zájemkyně i zájemce o zdravotní cvičení s naší partou, myslím že
nepřeženu, když napíšu bezvadných „ženských“.
Tímto bychom také chtěly poděkovat obecnímu
úřadu Dolní Přím za finanční příspěvek, který na naši
činnost každoročně dostáváme.
Míla Dušková, jednatelka TJ Sokol Probluz

Myslivecké sdružení BOR
Myslivecké sdružení BOR v Probluzi bylo založeno v roce 1952
a v příštím roce oslaví 60. výročí svého vzniku.
Od roku 2003 je MS Bor uživatelem myslivecké honitby o výměře 1537 hektarů z čehož činí 140 hektarů lesní pozemky a 1397 hektarů zemědělská půda. Honitba je pronajata od Honebního společentva Probluz, které vzniklo v roce 2003 z vlastníků honebních pozemků. V současné době má sdružení 31 členů.
Sdružení působí ve vlastním zařízení „bažantnice„ v části obce „Bor“. Sdružení pořádá vlastní myslivecké a společenské akce a rovněž nabízí občanům obcí ke společenským a rodinným akcím „ hájenku“,
která je součástí mysliveckého areálu.
Z činnosti MS BOR v roce 2010:
-p
 ořádání zkoušek loveckých psů
pro Okresní myslivecký spolek Hradec Králové,
- pořádání lovu s dravci v rámci mezinárodního
setkáni sokolníků v Opočně,
- budování a údržba krmných zařízení pro zvěř
v celé honitbě,
- zimní přikrmování zvěře po celé zimní období,
včetně zajištění vhodného krmiva,
- mimo jiné myslivci likvidovali v září 2010 černou
skládku autovraků v lese Bor.
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Přím
V SDH Dolní Přím máme soutěžní družstva mužů,
žen a dětí. V roce 2010 se muži zúčastnili Východočeské a Jizerské hasičské ligy v požárním útoku. Východočeská liga měla 12 závodů a naši muži se zúčastnili na 12. místě. Jizerská liga je 13-ti kolová
a muži obsadili 6. místo.

Ženy poprvé soutěžily ve Východočeské lize
a umístily se na pěkném 6. místě.
Družstva dětí se pravidelně účastní celoroční
soutěže Plamen. V květnu na okresním kole v Hradci Králové obsadily starší děti 8. místo a mladší
5. místo.
Samozřejmostí je účast všech družstev na okrskové soutěži. V roce 2010 ji uspořádali hasiči z Lodína. Muži z Dolního Přímu dosáhli nejlepšího času
a okrskovou soutěž vyhráli.

S dětmi jsme jako každý rok připravili vystoupení na výroční valnou hromadu, která se konala 9. ledna 2010 v místním hostinci. Při vystoupení jsme si
krátkými úryvky připomněli všechna vystoupení
za celých 10 let od založení oddílu mladých hasičů
na Přímě.

V březnu jsme jeli vlakem na výlet do Národního
muzea v Praze na výstavu Planeta Země. Před koncem školního roku jsme vyrazili na cyklistický výlet
na Hrádek. Po náročné cestě rozblácenými lesními
cestami jsme si užili závod zručnosti na parkovišti
u zámku. V prosinci jsme shlédli pohádku O Silomilovi v chlumeckém Klicperově divadle.
Za zmínku jistě stojí i to, že se děti s vlastnoručně
vyrobeným kalendářem zúčasnily výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“, se kterým postoupily až do celostátního kola.

20. 2. 2010 jsme uspořádali hasičský ples- již tradičně nám k tanci zahrála kapela Svižná těla O měsíc později si v hospodě zatančily a zasoutěžily děti
na Karnevale. Na poslední květnovou neděli jsme ve
spolupráci s Obci Dolní Přím naplánovali dětský den,
který jsme museli z důvodu nepříznivého počasí přesunout na konec srpna. Putování pohádkou „O dvanácti měsíčkách“ proběhlo na hasičké louce pod Dolním Přímem i přes malou dešťovou přeháňku ke
spokojenosti dětí. Ozvaly se některé hlasy, že na louce není občerstvení pro rodiče a pivo pro tatínky.
Tímto vyzýváme nespokojence (dobrovolníky) –
přijďte nám pomoct a připravte občerstvení pro
všechny! Další akcí, kterou pravidelně organizujeme pro děti z Přímu a všech místních částí obce Dolní Přím je Mikulášská besídka. První prosincovou
neděli si pro balíček přišlo 55 dětí.
Jana Burketová

Šipkaři
V letošním roce obnovili svou činnost neregistrovaní šipkaři. Na zprávu o jejich činnosti a výsledcích se budeme těšit v některém z příštích čísel
Obecních novin.
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AFK Probluz
Starší žáci
Sezóna starších žáků začala společným soustředěním v Oáze Lánov, které proběhlo vcelku uspokojivě. Na závěr byl zorganizován výlet na Černou Horu
– nahoru lanovkou, dolů pěšky. Zpáteční cesta prověřila fyzickou kondici hlavně u rodičů. Obdiv sklidili F. Hlušička s M. Hrdličkou, kteří výlet absolvovali v pantoflích!
Do začátku sezóny jsem vstupoval s optimismem,
že účast všech hráčů družstva st. žáků bude jak na
tréninku, tak i v zápasech hojná. Ale hned od prvního zápasu jsem zjistil, že realita bude jiná. Z důvodu
chybějících hráčů jsme museli sestavu od začátku
všelijak „lepit“. Nepomohlo tomu ani to, že si F. Neumann a J. Pečenka domluvili střídavý start v RSMK
Cidlina. To mi ukázalo, že budeme muset více využívat mladší žáky a ti zákonitě zase budou chybět
na svých zápasech. To je ale bohužel problém většiny venkovských klubů. Hned první zápas v novém
složení týmu pro nás skončil debaklem, kdy nás
družstvo Náchoda – Běloves doma rozdrtilo 13:0.

další zápasy jsme hráli se střídavými úspěchy či neúspěchy. Měl jsem představu, že se budeme pohybovat v horní polovině tabulky. Po odehrané podzimní části soutěže a všech problémech, se kterými
jsme se museli vypořádat, je současné 11. místo se
17 body a skóre 28:43 uspokojivé.
Do jarních bojů potřebujeme zlepšit disciplínu
docházky a zodpovědný přístup kluků i rodičů. Potom budeme moci uvažovat (a ne jen to) o vyšších
příčkách v tabulce. Proto také apeluji na všechny, aby
začali hned a zapojili se i do zimní přípravy v hojném
počtu!
Závěrem děkuji všem rodičům a dětem, kteří se
aktivně zapojují do dění kolem probluzského fotbalu. Zvláštní dík patří ještě starším elévům V. Jadrnému, Š. Podsadlovi, T. Pavlátovi a T. Kotlářovi a jejich
rodičům za záskok za chybějící hráče a velký dík si
zaslouží také P. Homoláč, M. Podsadlo a další za jejich obětavou práci pro AFK Probluz!
Roman Neuman, trenér žáků

Mladší žáci a starší elévové
Na jaro jsme zahájili přípravu hned v lednu v tělocvičně, kterou nám jako tradičně v plné výši platí
Obec Dolní Přím. Zúčastnili jsme se několika halových turnajů, na kterých jsme ve většině případů dosahovali medailová umístění. Také jsme vyhráli stěžerskou ligu ml. elévů.
Mladší elévové navíc vyhráli i okresní přebor.
Do starších elévů jsem vkládal velké naděje, ale
i 4. místo v okresním přeboru je pěkná vizitka pro
náš malý klub.
Pro děti a rodiče jsme uspořádali 3 denní zájezd
do Berlína, kde jsme se zúčastnili 2 turnajů. Následovalo tradiční ukončení sezóny se stanováním a výletem na Hrubou Skálu. Na závěr sezóny jsme také
uspořádali turnaje pro mladší i starší elévy. Oba tyto
turnaje se nám podařilo vyhrát.

ně před zahájením soutěží. Další děti onemocněly.
Díky těmto skutečnostem bylo naprosto jasné, jak se
bude sezóna odvíjet. Odstartovali jsme natvrdo v Bělohradě a zinkasovali velice tvrdé porážky. Sezónou
v krajské soutěži jsme prošli od porážky k porážce.
V okresním přeboru se nám vedlo střídavě. Do vysněné finálové skupiny se nám probojovat podařilo.

Přípravu na podzimní sezónu jsme zahájili jako
již tradičně počátkem srpna. Na tréninky chodilo
v průměru 12 a více hráčů, na období letních prázdnin poměrně slušný počet. V polovině srpna jsme
odjeli na soustředění v Lánově do rekreačního střediska Oáza. Zde jsme měli vytvořené výborné podmínky. Myslím, že celé soustředění bylo vydařené,
ale to co následovalo, bylo hodně kruté vystřízlivění. Někteří rodiče se rozhodli, že bude lepší, když
své děti přeřadí do FC Hradec. Souhlasil bych, vždyť
je to vyznamenání naší trenérské práce. Horší bylo,
že nám jako trenérům, byl tento záměr oznámen těs-

MUŽI „A“

Jaro 2010
Podzim 2010

Okresní přebor 1. místo
1 B třída
6. místo

MUŽI „B“

Jaro 2010
Podzim 2010

IV. třída
IV. třída

DOROST

Jaro 2010
Podzim 2010

Okresní přebor 6.místo 41 bodů
Krajská soutěž 11.místo 6 bodů

STARŠÍ ŽÁCI

Jaro 2010
Podzim 2010

Krajská soutěž
Krajská soutěž

Kluci i přes nepříliš povzbuzující výsledky
jsem na Vás pyšný! Cením si vaši neustálé snahy s nastálou situací něco udělat. Prostě dík,
že se nevzdáváte a bojujete! Věřím, že se brzy
mince otočí a z vás vyrostou výborní hráči!
Pavel Deml, trenér elévů
Výsledková tabulka 2010:
72 bodů
20 bodů

12. místo 21 bodů
11. místo 8 bodů

6.místo 38 bodů
11.místo 17 bodů

MLADŠÍ ŽÁCI Jaro 2010
Podzim 2010

Krajská soutěž 9.místo
Krajský přebor 9.místo

22 bodů
9 bodů

STARŠÍ
Jaro 2010
ELÉVOVÉ „A“ Podzim 2010

Okresní přebor 4.místo
Krajský přebor 9.místo

21 bodů
1 bod

STARŠÍ
Podzim 2010
ELÉVOVÉ „B“

Okresní přebor 3.místo

15 bodů
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KULTURA V OBCI
Obecní hostinec
Datum
Zahájení
5.2.2011
11.00
			

Název akce
Vepřové hody - masopustní posezení
s dobrým jídlem a country muzikou

12.2.2011
19.00
			

Kulinářská soutěž o zlaté prkénko
- téma řízky

Obecní hostinec

Maškarní zábava pro dospělé
Hasičský ples
Obecní ples
Karneval pro děti (termín bude upřesněn)

Paintball club
SDH Dolní Přím
Obec Dolní Přím
SDH Dolní Přím

19.2.2011
26.2.2011
11.3.2011
březen 2011

20.00
20.00
20.00
15.00

Pořádá
Obecní hostinec

O tom, že kreativita našich spoluobčanů je bez hranic, nás přesvědčila i nově založená kulinářská soutěž, která se pravidelně pořádá v Obecní hospodě. Pravidla pro účast v soutěži jsou jednoduchá – stačí připravit dobrotu na dané téma podle osvědčeného receptu a přijít s připravenou pochoutkou do hospody.
V prosinci a lednu proběhla již dvě kola – první na téma sladké a slané rolády, ve druhém kole byly ochutnávány pomazánky a slané pečivo. Únorové kolo se bude konat dne 12. 2. 2011 a tématem jsou řízky ve všech
podobách. Vítěze kola určí chuťové buňky nezávislé poroty. Startovné je symbolické ve výši 30 Kč.

Obecní knihovna
To, že jediným centrem kultury na vsi nemusí být
pouze hostinec, dokazují už hezkou řádku let paní
Blažejová z Dolního Přímu a paní Kůželová z Probluze, které se vzorně starají o chod obecních knihoven.

Knihovny jsou pravidelně 3-4x ročně zásobeny novými knihami v rámci výměnného souboru knih ze
střediskové knihovny v Hradci Králové. Ani čtenáři,
kteří knihovnu pravidelně navštěvují, nemusí mít
tedy strach, že by po nějaké době neměli co číst. Ve
výměnných souborech jsou zastoupeny knihy všech
žánrů pro děti i dospělé, muže i ženy a každý si tak
může vybrat, co je jeho srdci nejbližší.

Půjčení knih je zdarma a jedinou povinností čtenářů je vrátit knihu čistou a nepoškozenou. Vítaný je
každý nový čtenář!
Zajímavost z knihovny
Nedávno se otevřely dveře a místo očekávaného
čtenáře, vstoupila do místní knihovny spisovatelka
Stanislava Nopová se svým managerem, aby tak netradičním způsobem představila čtenářům svoje
knihy. Spisovatelka Nopová dlouho pobývala v Austrálii a o svém pobytu u protinožců sepsala knihu „To
nejlepší z Austrálie“. Za zveřejnění kvalitních a pravdivých informací o Austrálii, ve výše uvedené knize,
autorce osobně poděkovala zástupkyně australského imigračního úřadu a kniha se stala nejprodávanějším titulem o Austrálii v ČR za rok 2003. I knihovna v Dolním Přímu se tak může stát místem zajímavých
a nečekaných setkání.
Místo veřejného přístupu k internetu
V knihovně na Dolním Přímu je v rámci otevírací
doby knihovny (každé úterý od 16 do 18 hodin)
uživatelům zdarma zpřístupněn internet.

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.
Za nepodepsané články odpovídá: Ilona Fišerová
Grafická úprava: Markéta Mecerodová
Tisk: PROTISK s.r.o., Wonkova 340, Hradec Králové
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