Obecní
noviny
Místní zpravodaj obcí:
Dolní Přím, Probluz, Horní Přím,
Nový Přím, Jehlice a Bor

Číslo 1/2017, ROČNÍK VII.

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
nejprve bych vám rád popřál do již započatého roku 2017 pevné zdraví a pohodu v osobním i v profesním
životě a v neposlední řadě samozřejmě i to, aby se vám v naší obci příjemně a v klidu žilo.
V posledním vydání Obecních novin jsem vám sliboval, že ještě do konce roku 2016 vyjde jedno číslo, a tam
shrneme uplynulý rok 2016. Jelikož se nám nepodařilo avizované třetí číslo vydat, za což se omlouvám, učiním
rychlé ohlédnutí nyní.
Rok 2016 byl pro obec rokem plným akcí, některé z nich se podařilo dokončit na výbornou, jiné se povedly
méně a na některé zatím bohužel nedošlo. Mezi největší akce roku 2016 můžeme jistě zařadit: přivedení
vodovodu do Jehlice, vyčištění rybníka na Dolním Přímě a zrestaurování stropních maleb v kapli na Dolním
Přímě. Na restaurátorské práce bychom v letošním roce rádi navázali a do konce května nechali zrestaurovat
skryté fresky i v oltářní části kaple.
V současné době probíhají stavební úpravy sklepních prostor v budově školy na Probluzi a v jarních měsících
je v plánu oprava oplocení kolem školní zahrady. Také se připravujeme na opravy chodníků na Dolním Přímě.
Kromě toho čekáme, jestli nám bude přidělena dotace na výstavbu nové volební místnosti na Horním Přímě.
Budeme-li se svou žádostí úspěšní, pustíme se okamžitě do stavby.
Je toho hodně, co bychom rádi zvelebili nebo opravili. Vše je však závislé na financích, které má obec
k dispozici. Uvítáme i vaše připomínky a nápady!
Závěrem bych chtěl poděkovat vám všem, kteří se aktivně zapojujete do života v obci, není vás málo. Ve skrytu
duše doufám, že budete mít chuť spolupracovat i společně se bavit i v roce letošním. Protože spokojenou obec
tvoří především spokojení občané.

Přeji Vám klidné a pohodové dny.

Petr Švasta, starosta obce

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Rozsvěcení vánočního stromu
První adventní neděli jsme již tradičně strávili společně
s našimi dětmi a vnoučaty při rozsvícení obecního
vánočního stromu. Je velmi milé, kolik lidí na tuto akci chodí
a ještě hřejivější je, kolik lidí se aktivně podílí na přípravě,
která není jednoduchá. Všem patří velké poděkování. Při
pohledu na rozzářené děti všichni víme, proč to děláme,
a že vynaložená námaha určitě stojí za to.

Výměna oken a dveří u hostince
na Dolním Přímu
V rámci oprav a postupné rekonstrukce budovy hostince
na Dolním Přímu bylo koncem loňského roku rozhodnuto
o výměně vchodových dveří a oken u kuchyně. Poptávkové
řízení na tuto zakázku vyhrála firma SAMAT Hradec Králové
s nabídkovou cenou 34 140 Kč. Nové dveře už v hospodě
slouží a další opravy na budově hostince budou následovat.

Osvětlení autobusové zastávky
na Horním Přímu
Na třetí čtvrtletí roku 2016 bylo naplánováno, že budou
opraveny autobusové zastávky v místních částech Horní
Přím a Jehlice. Stavební práce si obec zajistila sama v rámci
pracovní náplně svých kmenových zaměstnanců. Zastávky
dostaly po opravách uvnitř i novou fasádu. Barevný nátěr
fasády se musel bohužel několikrát opakovat, protože ihned
po dokončení byla fasáda zničená buď místním, nebo okolo
projíždějícím spreyerem. Je smutné, že ještě stále mezi námi
žijí lidé, kteří si tak málo váží práce a úsilí druhých.
Přesto obec ve vylepšování svého majetku nepolevila
a na základě přání občanů Horního Přímu vylepšila hornopřímskou zastávku ještě dlouho očekávaným osvětlením. Jelikož zde nebyla možnost napojení na síť NN, bylo
potřeba zajistit osvětlení pomocí fotovoltaického panelu. Na osvětlení zastávky na Horním Přímu byla uvolněna
z obecního rozpočtu částka 50 000 Kč.
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Odhalení freskové výzdoby
v oltářní části dolnopřímské kaple

Stočné 2017

Odhalení a zakonzervování fresek ve stropních hvězdicích
v kapli na Dolním Přímě, které probíhalo během roku 2016,
bylo velmi úspěšné. Bylo zjištěno, že se s velkou pravděpodobností jedná o pozůstatky výzdoby jezuitů, kteří na
zámku pobývali kolem roku 1774. Nejen kvůli historické
hodnotě, ale i proto, že je kaple nyní líbivější a zajímavější
pro návštěvníky, bylo rozhodnuto, že se bude v obnovování
fresek pokračovat. Ve spolupráci s filozofickou fakultou univerzity Pardubice - fakulta restaurování - proběhnou další
restaurátorské práce v kapli v období od února do května
2017. V této etapě budou odhaleny fresky v oltářní části,
které jsou dosud z velké části schované pod vrstvou zdiva
a štuku. Bohužel již teď víme (díky provedeným sondám do
zdiva), že v oltářní části byly fresky nešetrným zacházením
v minulosti velmi poničené. Co přesně nám restaurátoři odhalí, bude pro všechny překvapením.
Cena za provedené práce bude vypočtena na základě dokončených restaurátorských činností a neměla by přesáhnout částku 76 850 Kč.

Rozpočet 2017
V roce 2017 bude Obec Dolní Přím hospodařit s rozpočtem 11 098 900 Kč. Podrobný rozpis rozpočtu v položkách na straně příjmů i výdajů je možné vidět na webových stránkách obce www.dolni-prim.cz případně i na
obecním úřadě.

Poplatky z hrobových míst
V těchto dnech jsou na obecním úřadě připravovány nové
nájemní smlouvy na hrobová místa. Smlouvy budou opět
uzavírány na pětileté období (tedy od 1. 1. 2017 do 31. 12.
2021) a cena za nájemné se bude skládat ze dvou složek:
1) nájemné za hrobové místo 5 Kč za 1 m2/1 rok. Tato cena
je pevně stanovena a vyplývá ze zákonného ustanovení,
2) složka pohyblivá ve výši 60 Kč za úklid hřbitova/1 rok +
15 Kč vodné/1 rok, tyto ceny jsou stanoveny v návaznosti na
platný ceník za vývoz odpadu a za vodné.
K podpisu smlouvy budou majitelé hrobových míst vyzváni.

Obec Dolní Přím oznamuje občanům, že cena stočného
na rok 2017 zůstává stejná jako v loňském roce. Občané
tedy budou platit 24 Kč za 1 m3 a společnost NIVA s.r.o.
45 Kč za 1 m3. Ceny byly stanoveny po konzultaci s firmou
OVLAB s.r.o., která je provozovatelem čističky odpadních
vod a kanalizace v obci.

Sypač na sůl
Letošní zima nás velmi překvapila, protože přinesla skoro
zapomenutý mráz a silnou sněhovou pokrývku.
Naše Obec byla však naštěstí připravená a s předstihem
pořídila do svého majetku sypač na sůl a dostatek posypových materiálů. Sypač byl zakoupen od firmy VITAL-TECH
Rozběřice za cenu 32 000 Kč.

Nákup odpadního plata
Vedení Statku Dlouhé Dvory zaslalo koncem loňského
roku na adresu obce návrh na odprodání odpadního plata,
které se nachází pod Probluzí a je využíváno občany obce
jako úložiště biologického odpadu a zeminy. Statek za plato
požadoval 70 000 Kč bez DPH. Obecní zastupitelstvo se shodlo, že tyto prostory jsou pro obec potřebné a nákup schválilo.

Obec Dolní Přím má nové webové stránky
Kdo sleduje aktuální zprávy z obce na internetu, tak již
jistě zaregistroval, že internetové stránky naší obce mají
nový design. Úpravu webových stránek pro naši obec zajistila firma Jaroslav Fišer, INET-SERVIS.CZ za cenu 9 680 Kč.

Co obec obtěžuje...
Stále se vyskytujícím nešvarem v naší obci jsou psí
exkrementy na chodnících i na ostatních veřejných plochách. Na letošním běloučkém sněhu se tyto „produkty“
obzvlášť nepěkně vyjímají. Pro každého majitele psa by se
mělo stát samozřejmostí vycházet na procházku se sáčkem
nebo lopatkou a výkaly po svých miláčcích automaticky
uklízet. Problém se týká i polních cest v okolí obce.

ZŠ A MŠ PROBLUZ
I v tomto školním roce se žáci ZŠ i děti MŠ kromě výuky
účastní různých akcí. V uplynulém období to byl např. výchovný program, kde se děti seznámily s životem a tvorbou
Bedřicha Smetany. V podzimním období žáci 1. - 4. ročníku
absolvovali plavecký výcvik v plavecké škole Zéva v Hradci
Králové.
První adventní neděli děti zazpívaly koledy při rozsvěcení
vánočního stromu. V pátek 2. 12. navštívil naši školu Mikuláš

s čerty a anděly a proběhla mikulášská nadílka. Tuto akci
zorganizovali žáci 5. ročníku naší školy.
V prosinci děti MŠ i ZŠ navštívily vánočně vyzdobený
zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, kde se
seznámily s vánoční tématikou různých zemí.
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Ve vánočních dílnách děti vytvářely svícny, přáníčka
a zdobily perníčky. Žáci ZŠ navštívili keramickou dílnu
v Domě dětí a mládeže v Hradci Králové, kde vyráběli vánoční dárek pro rodiče.
Před Vánocemi děti vystoupily na vánočních besídkách
pro seniory a pro rodiče v Obecním hostinci v Dolním Přímu.
Za odměnu si odnesly domů dárky od Ježíška.
Na konci ledna žáci obdrží pololetní vysvědčení a od
13. února si budou užívat jarní prázdniny. Od 2. února děti

MŠ navštíví třikrát solnou jeskyni v Hradci Králové. Koncem
února se uskuteční již tradiční akce – karneval ve škole,
o kterou se opět postarají naši páťáci.
Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne v měsíci dubnu, zápis do
MŠ v květnu. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách školy 1. 3. 2017.
Všem čtenářům Obecních novin přejeme hezkou bílou zimu.
kolektiv ZŠ Probluz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Od 1. ledna
do 31. května 2017
oslavili a oslaví
svá významná životní jubilea:

Lucie Prokešová
Rodičům srdečně blahopřejeme!

Miroslava Dobřenská, Nový Přím
Jindřiška Pospíšilová, Dolní Přím
Josef Hurcík, Dolní Přím
Pavel Hlavatý, Probluz
Marie Tichá, Probluz
Ludmila Bederková, Probluz
Eduard Zubr, Nový Přím
Božena Hejcmanová, Probluz
Josef Kotlář, Dolní Přím
Josef Formánek, Horní Přím
Vladimír Zobina, Jehlice
Jiří Doležal, Dolní Přím
Antón Bzdilík, Nový Přím
Slavomír Cucyk, Probluz
Miroslav Mlateček, Nový Přím
Marie Pavlíčková, Jehlice
Karel Šulc, Dolní Přím
Hana Křížová, Horní Přím

František Malý, Probluz
Danuše Vanerová, Probluz
Libuše Vohralíková, Dolní Přím

Reklama v Obecních novinách

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

Obec Dolní Přím nabízí prostor pro inzerci v Obecních
novinách. Reklamní prostor je možné zakoupit ve
třech různých formátech: A5 za cenu 500 Kč, A6 za
cenu 300 Kč, A7 za cenu 200 Kč. Zájemci o inzerci se
mohou přihlásit na OÚ. Obecní noviny vycházejí v nákladu
300 výtisků a jsou distribuovány do každé domácnosti
na Dolním Přímu a všech jeho přilehlých částí.
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SPOLKOVÁ ČINNOST
AFK Probluz
Během zimy se fotbal hraje pouze v halách
a halových přeborů se po domluvě s trenéry
mužstev neúčastníme. Soustředíme se na
nabrání patřičné kondice při trénincích ve
sportovní hale ve Všestarech nebo na hřištích
s umělou trávou v Hradci Králové. Tradiční
zimní soustředění bude probíhat formou intenzivních tréninků a tělesných cvičení, buď v některé hale,
nebo v přírodě. O tom rozhodne počasí.
Do soutěží OFS Hradec Králové jsou přihlášena čtyři mužstva. »A« mužstvo pod vedením R. Neumanna a P. Demla,
»B« mužstvo vede R. Vobejda st. a družstva mladších a starších elévů vede R. Boniš a pomáhá mu P. Stejskal.
Mužstvům se v letošním soutěžním ročníku poměrně daří.
»A« tým je po podzimu na hezkém čtvrtém místě, ale mohlo
to být i lepší, škoda tří nepovedených zápasů doma. »B« tým
již není poslední, jak jsme byli zvyklí, ale patří mu také hezké
čtvrté místo. U tohoto mužstva je nutné podotknout, že mu
pomáhají hráči z »A« týmu, pokud jsou volní. Opačným
směrem samozřejmě výpomoc funguje také.
Pro starší a mladší elévy nejsou vypracovány tabulky, aby
se děti nezajímaly více o místo v tabulce než o samotnou
hru, což je určitě dobře. Nicméně se starším elévům daří se
střídavými úspěchy a tedy by byli asi někde v půlce mezi

přihlášenými 10ti mužstvy. Mladší elévové nám dělají také
velikou radost, neboť vyhráli většinu svých zápasů a jsou
mezi přihlášenými 30ti mužstvy mezi nejlepšími. Zde však je
důležité podotknout, že za starší elévy nastupují také jejich
mladší kamarádi, kterých je většina. Proto se i nezřídka stalo,
že právě ti nejmenší odehráli i čtyři zápasy za jeden den. Za
to jim patří obrovský dík. Ten patří také jejich rodičům a trenérům všech hráčských kategorií.
Snažíme se ve spolupráci s Obcí Dolní Přím, aby se zlepšoval stav areálu hřiště na Probluzi. V loňském roce se nám
podařilo dokončit opláštění pergoly, vydláždit podlaha
a nakoupit lavice a stoly. Díky tomu se mohou návštěvníci
hřiště schovat před nepříznivým počasím.
V loňském roce jsme také oslavili výročí 60ti let od založení klubu, při kterém se samozřejmě hrál především fotbal,
ale došlo i na jiné sportovní aktivity a ukázky dovednosti
mladých hasičů a výcviku služebních psů.
Závěrem bychom také chtěli požádat Vás, kteří byste se
chtěli nějakým způsobem zapojit do zajímavé práce v našem spolku, neváhejte a přijďte se mezi nás podívat. Rádi
Vám zodpovíme Vaše případné dotazy a vše ukážeme. A také
bychom opět rádi poděkovali všem, kteří se podílí na chodu
klubu a i všem, kdo náš klub finančně či jinak podporují.
Výbor AFK PROBLUZ z.s.

TJ SOKOL PROBLUZ – ženy
Milí spoluobčané,
tímto jsme si opět dovolily svou troškou přispět do Obecních novin.
Předně děkujeme zastupitelům Obecního úřadu Dolní
Přím i prostřednictvím Obecních novin za příspěvek, který
nám schválili a přidělili na naši činnost v oblasti turistiky
v roce 2016.
Ke konci loňského roku nás ještě čekalo pár akcí, na které
se každý rok, kromě pravidelného pondělního cvičení,
těšíme.
25. září 2016 jsme shlédly první představení letošní přehlídky divadelních spolků v Kulturním domě v Nechanicích.
Navštívily jsme i další hry divadelních spolků, a to v termínech 16. října a 13. listopadu. Byly to pro nás nezapomenutelné kulturní zážitky. Touto cestou bychom chtěly poděkovat Obecnímu úřadu Dolní Přím za schválení příspěvku na
úhradu nákladů na nákup permanentek na divadelní sezónu 2016-2017 do kulturního domu v Nechanicích.

Obecním úřadem jsme byly požádány o malou výpomoc
při zajištění výtvarné dílny pro děti, a to v rámci slavnostního
rozsvěcení vánočního stromu na Dolním Přímu. Sestry s radostí napekly perníčky, aby si je děti mohly samy ozdobit.
9. prosince se v chaloupce u Štěpinových rozsvítila světýlka a na vánoční besídce nás, sice opožděně, ale přeci
přivítal i Mikuláš s andělem a čertem. Každá sestra si svou
sladkou odměnu od Mikuláše musela zasloužit odříkanou
básničkou nebo zazpívanou písničkou.

10. prosince dopoledne směřovaly naše kroky na vánočně vyzdobený Hrádek u Nechanic. Počasí nám tentokrát
přálo i sluníčko nám naši cestu prozářilo.
V letošním roce se opět těšíme na akce, jež nás čekají.
Především musíme včas naplánovat náš podzimní třídenní
turistický výlet, kdy pravděpodobně tentokrát navštívíme
oblast Frýdlantska.
Milí spoluobčané, přejeme vám hodně zdraví a štěstí
do nového roku.
Kolektiv TJ Sokol Probluz
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SDH Dolní Přím
Zimní období je pro hasiče klidnější čas. Uspořádali jsme
pro děti Mikulášskou besídku, na výroční valné hromadě
jsme zhodnotili uplynulý rok a schválili plán činnosti na
rok 2017.
Plán činnosti kromě pomoci při mimořádných událostech
obsahuje akce, jako jsou: ples, karneval pro děti, úklid
okolí obcí a účast na soutěžích. (Všechna naše družstva se
zúčastní soutěže okrsku č. 13, mladí hasiči okresního kola
hry PLAMEN a družstvo žen Východočeské hasičské ligy).
V letošním roce také připravíme oslavu 125. výročí založení sboru dobrovolných hasičů na Dolním Přímě. I proto bych
tento příspěvek ráda věnovala historii sboru.
Sbor dobrovolných hasičů dolno a hornořímských byl založen 20. listopadu 1892. V matrice členů čestných, zakládajících
a přispívajících je v tento den zapsáno 24 činných členů a 4 přispívající. Noví členové skládají slib. Ve sboru je založen obor
I. lezci a obor II. stříkači.
Program první valné hromady veškerých členů ze dne
17. prosince 1893 se skoro neliší od programu výroční valné
hromady našeho sboru 14. ledna 2017.
Přímští hasiči se kromě praktického cvičení se stříkačkami
a žebříkem, zúčastnili přehlídky sboru před župním dozorcem
pak zádušních mší, svěcení hřbitova a školy, oslav mistra Jana
Husa, oslav založení sboru ve Stěžírkách nebo korporativního
výletu se Sokolem Probluz.
V roce 1914 bylo navrženo rozdělení na dva samostatné
sbory a 22. března 1914 se konala ustavující schůze Sboru hasičů Dolnopřímských. První světová válka přinesla jiné starosti
a činnost hasičů byla utlumena.
V roce 1918 vznikl zábavní výbor Sboru hasičů Dolnopřímských, který pořádal plesy a divadelní představení. Sbor vlastnil jeviště a sborovou knihovnu.
Na oslavu 30ti letého trvání činnosti (9. července 1922) pořádal sbor hasičů na Dolním Přímě první veřejné okrskové cvičení, kterého se účastnily sbory prvního okrsku hasičské župy
Nechanické, Dolní Přím, Horní Přím, Popovice, Lubno, Sobětuš,
Třesovice, Mokrouvousy, Probluz.
V meziválečném období se přímští hasiči opět věnují cvičení
se stříkačkou, pořadovým cvičením se žebříky, pořádají sborové slavnosti nebo oslavné hranice v předvečer narozenin prezidenta Masaryka.
Během druhé světové války i po válce se daří činnost hasičů
udržet. Dochází k přejmenování sboru na místní jednotu ČSH
a v roce 1954 na Československý svaz požární ochrany (ČSPO).
V roce 1960 byla slavnostně předána Místním národním výborem motorová stříkačka.
Družstvo mladých požárníků bylo založeno v roce 1975 pod
vedením pana Hnika ze Střezetic, později pana Rudolfa Vohralíka staršího. Po krátké pauze bylo družstvo mladých hasičů v roce 1999 obnoveno. Tentokrát už jako součást Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, které je od roku 1991 právním

nástupcem Svazu požární
ochrany a pokračovatelem organizací hasičstva
působící na území Čech,
Moravy a Slezska
Hasičská zbrojnice byla
vystavěná
svépomocí
v roce 1993. V současné době jsou v hasičské
zbrojnici dvě požární stříkačky, ponorné čerpadlo,
elektrocentrála a starší
dodávkové auto s přívěsem, vše v majetku Obce
Dolní Přím. Naše vlastní
technika je pouze historická ruční čtyřkolová zápřahová stříkačka. Bohužel se
mi nepodařilo zjistit rok,
kdy byla tato stříkačka zakoupena. Zajímavá by byla určitě i informace o její ceně, a kde
sbor získal prostředky na zakoupení této stříkačky. V současné
době je stříkačka pojízdná a funkční. Stačí zapřáhnout koně
a na pumpování minimálně 6 statných chlapů.
V roce 1992 sbor pod vedením starosty Jiřího Bartůšky oslavil 100 let od založení. Pamětníci jistě rádi vzpomenou na
průvod, který šel vesnicí od zámku až na probluzské fotbalové
hřiště, kde se konala soutěž. Soutěže se zúčastnila 2 družstva
žen (obě z Přímu) a 6 družstev mužů z toho 3 přímská - elévové,
stará garda a soutěžní družstvo.

110 let od založení sboru jsme oslavili v roce 2002. Akce se
konala v prostranství mezi zámkem, Nivou s.r.o. a hospodářskými objekty pana Pavlíčka. Pořádali jsme soutěž v kategorii
mužů, žen a mladých hasičů. Po rozdání pohárů a medailí panem starostou Vladislavem Vejmanem jsme se přesunuli k naší
hasičárně, kde už pro nás a naše hosty pan Zdeněk Podsadlo
opékal prasátko.
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Oslavy 120. výročí založení sboru jsme pořádali na louce
pod Dolním Přímem. V rámci oslav jsme ocenili pamětním
půllitrem současného i bývalé starosty sboru, nejstarší členy

sboru. Tričko se znakem DRAKOUŠŮ jsme předali vedoucím,
kteří se dětem v průběhu dlouhé historie oddílu mladých
požárníků - později hasičů - věnovali. S velkým ohlasem se
setkala výstava fotek.
V dlouhé historii hasičského sboru na Dolním Přímě se střídala období úspěšnější s obdobími útlumu činnosti hasičů.
Během celé historie výbor řešil vybavení sboru stříkačkami, nářadím, přilbami a oblečením, jejich opravu a údržbu. S požáry
bojovali hasiči jen několikrát. V roce 1922 hořelo ve velkostatku
Otty Harracha, v 90. letech v drůbežárně a na zámku. Hasiči
se významně podíleli a podílejí na kulturním životě obce. Nezbývá než věřit, že i v budoucnosti se najdou nadšení a ochotní
lidé, kteří budou v této činnosti pokračovat.
Jana Burketová
Starostka SDH Dolní Přím

Myslivecké sdružení BOR Probluz
Myslivecký spolek BOR v Probluzi má za sebou další rok,
který byl naplněn aktivní činností.
V posledním hodnocení činnosti spolku v říjnovém vydání „Obecních novin“, jsme vyjmenovali naší bohatou celoroční činnost. Měsíce listopad a prosinec, byly pro myslivce vždy takzvané „žně“, kdy po celoroční práci, probíhaly
společné hony na drobnou zvěř. Tyto hony byly vždy nejen
lovem, ale i společenskou událostí, kdy se scházeli členové
spolku s přáteli ze sousedních spolků a rovněž hosté jednotlivých myslivců, třeba i z druhého konce republiky. Ne vždy
je pro takové setkání podstatný právě lov. I v letošním roce
se konaly dva společné hony na bažanty a škodnou zvěř. Již
po dobu několika let je naše péče věnována zachování zajíce polního v honitbě. To samozřejmě předpokládá, že v naší
honitbě, není zajíc loven již pátým rokem. Na společném
honu se myslivci musí spokojit s lovem bažanta. Pro letošní rok byli z bažantnice vypuštěni nejen bažant obecný, ale
i několik kusů bažanta královského.

Na obou honech byla ulovena rovněž liška. Již jen v nostalgických vzpomínkách starších myslivců je možné si pohovořit a době ne až tak vzdálené, kdy probíhalo i osm
honů za sezónu a byly uloveny kromě bažantů i desítky zajíců. I takovéto vzpomínky jsou obsahem společenské části
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společných honu a v jejich závěru i poslední leče. V našem
spolku jsou dodržovány základní myslivecké tradice. Zahájení, průběhu lovu i jeho závěru se pravidelně účastní trubači s troubením halali či loveckých signálů. Ulovené zvěři
je prokazována povinná pocta. Je přísně dodržován rituál
„výřadu“ ulovené zvěře.

Samozřejmostí je v závěru roku vždy důsledná příprava jaderného krmiva a sena pro zimní přikrmování zvěře.
Zvláště v letošní, po dlouhé době opět řádné zimě, bohaté
na sníh a mrazy, je potřeba se péči o zvěř věnovat. Je třeba
si uvědomit, že v dnešní krajině je velmi těžké najít louky
a pastviny, které byly vždy hlavním místem, kde se zdržovala srnčí zvěř. Dnešní krajina je plná zejména řepky a kukuřice. Trávu pro pastvu tato zvěř nachází zejména okolo silnic
v příkopech a okrajích lesů. To se stává velmi často příčinou
střetů zvěře s automobily. To samozřejmě končí usmrcením
srnčí a daňčí zvěře a rovněž posledních zajíců. Naše snaha je
pomoci zvěři s přezimováním. Poskytujeme zvěři jak jadrné
krmivo - ječmen a také dostatek sena. Vzhledem k tomu, že
se zvěř snaží pást na řepkových polích, což je potrava, která
je pro jejich organismus nestravitelná, poskytujeme zvěři dostatek kamenné soli, což je takzvaný „líz“. Sůl pomáhá
neutralizovat nevhodné složení krmiva z polí. Je zarážející,
že se mezi občany, našimi „sousedy“ vyskytují tací, kteří se
nerozpakují si z lesa odnést nejen tu kamennou sůl, ale dokonce vykrást uzamčené seníky s uloženou zásobou obilí
pro zimní přikrmování.
Přes takové projevy pomoci ze strany některých spoluobčanů, nás i nadále můžete vidět jak ve sněhu i mrazu vyrážíme do lesa a vše doplňujeme.
V současné době je pro nás velkým strašákem „ptačí
chřipka“, odborně „aviální influenza“. Tato nemoc ohrožuje
nejen domácí drůbež, ale i pro nás nejpodstatnější náplň

činnosti, odchov bažantů. V bažantnici je i této době chovné
hejno bažanta obecného, bažanta královského i okrasných
bažantů. Ve voliérách se samozřejmě nemůžou nakazit od
divokých kachen či labutí, nedokážeme však zabránit drobnému ptactvu v překonání pletiva. Každým dnem zjišťujeme nová ohniska nákazy. Doufáme, že se nás to nedotkne.
Tím samozřejmě myslím i na chovatele drůbeže v obcích,
které jsou součástí naší honitby. Jedním z našich členů je
i veterinář, takže máme bažanty pod přísným dohledem.
Dne 4. 3. 2017 bude provedeno pravidelné každoroční
sčítání zvěře. Tato činnost je organizována ze strany státních
orgánů dohledu nad myslivostí a je prováděna ve shodný den ve všech honitbách. Při této činnosti jsou sčítány
počty srnčí a daňčí zvěře i počty zajíců. Tyto údaje jsou poté
vyhodnocovány a je sledováno, zda jsou zachovány stanovené kmenové stavy zvěře v honitbách. Tyto jsou stanoveny tak, aby se tento počet jednotlivých druhů zvěře byl
schopen v daném teritoriu uživit. Zodpovědnost za udržení
minimálních ale i maximálních stavů zvěře je na uživatelích
honiteb a zároveň na honebních společenstvích. Z mnoha
stran je v současnosti slyšet, že v naší krajině je přemnožena
srnčí zvěř. Tento dojem je vyvoláván tím, že jsou vidět na
polích stáda o padesáti i více kusech. Je to však jen optic-

ký dojem, který je možné vidět pouze v zimních měsících.
V tomto období je pud sebezáchovy nutí se sdružovat do
stád a zdržovat se v místech kde se mohou účinně chránit
před mrazy, větrem či útokem predátorů. Přesto, že predátoři, kteří by je mohli ohrozit, v naší oblasti nežijí, přirozené
instinkty určují jejich chování. Jediným kdo je může ohrozit
je člověk a případně i volně puštěný pes. Po skončení zimního období se zvěř zase rozejde do širokého okolí a bude
vzácností ji opět spatřit.
Za sebe i ostatní myslivce našeho spolku přeji všem,
abychom ve zdraví přežili zimní období a na jaře byli opět
svědky probuzení nového života v přírodě.
Za Myslivecký spolek BOR v Probluzi
JUDr. Václav Gadlina – předseda

ZKO Dolní Přím-Probluz
Nejprve bychom vám všem chtěli popřát hodně štěstí
a zdraví v roce 2017.
Rok 2016 pro nás byl velmi úspěšný. Uspořádali jsme velkou a zdařilou akci RTW víkend na fotbalovém hřišti AFK
Probluz. Někteří naši členové, kteří se kynologii věnují více,
zdárně složili další zkoušky poslušnosti a reprezentovali nás
na závodech. Tým agility v průběhu roku uspořádal oficiální
i neoficiální závody, které jsou velmi oblíbené jak u závod-

níků, tak u diváků. Pro zpestření výcviku rodina Lehkých
připravila pravidelný Výcvikový tábor na Pecce. Zajeli jsme
si i na Tajný výlet, kde nás autobus odvezl do Kladrub na
prohlídku hřebčína a okolí. Nejen pro sebe a naše psy jsme
si uspořádali Hry bez zábran, o kterých jsme Vás již informovali. V listopadu jsme si uspořádali prasečí hody a v prosinci
pod stromečkem oslavili s pejsky Vánoce.
Na rok 2017 jsme si stanovili následující plán akcí:
- jarní a podzimní zkoušky poslušnosti
- oficiální a neoficiální závody v agility
- výcvikový tábor Pecka
- tajný výlet
- hry bez zábran
- vepřové hody
- Vánoční stromeček
- výlet vlakem do Sedmihorek
Doufám, že rok 2017 bude stejně úspěšným
jako minulý rok 2016.
Jednatelka ZKO Probluz
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Zimní probluzské Labet jumpy
Dne 11. 12. 2016 se v areálu Jezdeckého klubu Dolní Přím
konaly již tradiční neoficiální závody agility. I když v tento
den teploty venku dosahovaly pouze okolo 5 stupňů Celsia, na závody přijela poměřit své síly bezmála sedmdesátka
závodníků. Nejobsazenější kategorii byla, jako obvykle, kategorie začátečníků i pokročilých Large (psi s kohoutkovou
výškou nad 44 cm). Na startu byla k vidění nejrůznější plemena. V kategorii Large především border kolie, australští
ovčáci a objevil se dokonce i velký knírač, přestože toto plemeno vévodí hlavně ve služebnímu výcviku. Na závodech
agility velkého knírače již téměř neuvidíte. V kategorii
Medium (psi s kohoutkovou výškou od 35 do 43 cm) byli
k vidění hlavně nejrůznější kříženci a šeltie. Předvedl se zde
například manchester terier či australská kelpie, což jsou
méně známá plemena. V této kategorii zazářil načesaný
hnědý pudl, který všem „vytřel zrak“ svou rychlostí. V kategorii Small (psi s kohoutkovou výškou do 35 cm) všechny
okouzlil šikovný bišonek pak bruselský grifonek nebo jorkšír (tato plemena také každý považuje spíše za „gaučáky“).
Objevilo se i několik jackrusellů a šeltií.
Neoficiální závody slouží jako jakási předpremiéra před
startem na oficiálních závodech, kde jsou již striktní pravidla.
Například psovod nesmí mít u sebe žádné pamlsky ani hrač-

ky, což u závodů neoficiálních, po domluvě s rozhodčím, povoleno je. Na našich závodech bylo k vidění spousta opravdu
krásných běhů, vystihujících úžasnou souhru pána i jeho psího kamaráda. Věříme, že velmi brzy tito „začátečníci“ začnou
promlouvat i do výsledků na závodech oficiálních.

Závody díky našemu zkušenému týmu proběhly velmi
svižně. Závěrem patří poděkování sponzorům. Především
firmám Labet a Weber mlýn, díky kterým si vítězové odváželi krásné a hodnotné ceny. Největší poděkování patří panu
Duškovi za umožnění pořádání závodu v jeho krásné prostorné hale a jeho dcerám za skvělý servis v kantýně.
Team agility ZKO Dolní Přím-Probluz

CO SE PRO VÁS CHYSTÁ
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