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

Číslo 3/2017, ROČNÍK VII.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nezadržitelně se nám blíží konec tohoto roku, a tak je na místě trochu bilancovat. Některé plánované projekty
se povedly a slouží ke spokojenosti všech, jiné se také povedly, ale nesetkaly se s patřičným ohlasem, a pak jsou
i věci, které se nepovedly, případně nebyly oproti plánu vůbec realizovány. Děje se tomu tak všude a ani naše
obec není výjimkou.
Co lze považovat za úspěch, je podle mého názoru úprava
víceúčelového hřiště u školy na Probluzi, kde byl položen nový umělý
povrch. U školy na Probluzi byl také vybudován chodník a nové WC ve
sklepních prostorách, které bude sloužit dětem hrajícím si na školní
zahradě.
Dále byla zdárně dokončena stavba nové volební místnosti na
Horním Přímě. Na objektu kabin na fotbalovém hřišti na Probluzi
musela být z důvodu zatékání vyměněna část střešní konstrukce
včetně krytiny.
Co říci závěrem, stále je co zlepšovat a modernizovat. Věřte, že se o to budeme v příštím roce snažit, aby se
nám všem v naší obci žilo spokojeně.

Vzhledem k tomu, že se blíží čas vánoční, dovolte mi, abych Vám všem popřál
pevné zdraví, spokojenost jak v osobním, tak profesním životě
a alespoň trochu toho pověstného štěstíčka a šťastný vstup do roku 2018.
Petr Švasta, starosta obce

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017
Počet voličů celkem:

561

Volební účast – počet voličů:

Volební účast (v procentech)
Strana:
ANO 2011
ODS
Česká pirátská strana
Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura
Starostové a nezávislí
Komunistická strana Čech a Moravy
KDU-ČSL
ČSSD
TOP 09
Strana svobodných občanů

Počet
hlasů:
115
58
56
41
27
27
25
23
21
5

74,51

Strana:
Strana zelených
Rozumní – stop migraci, diktát EU
Strana práv občanů
Realisté
Dělnická strana sociální spravedlnosti
SPR – Republ. Strana Čsl. M. Sládka
Dobrá volba 2016
Radostné Česko
Řád národa – Vlastenecká unie
Ostatní strany
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418
Počet
hlasů:
3
3
3
3
3
2
1
1
1
bez hlasů

Dokončení volební místnosti
na Horním Přímu
Ke dni konání podzimních voleb byla k radosti hornopřímských občanů i celého zastupitelstva zdárně dokončena a zkolaudována budova nové volební místnosti.
Někteří občané využili možnost si budovu prohlédnout
již s předstihem - na dni otevřených dveří. Pro ty, kterým
tato možnost unikla, a volili v jiné místní části, přikládáme
fotografie, aby si mohli budovu také prohlédnout. Určitě je
čím se pochlubit.

Prosba o třídění biologického odpadu
Prosíme občany, aby důsledně dbali na třídění biologického odpadu, který je ukládán na odpadní plato na Probluzi. Někteří z občanů opakovaně nesprávně ukládají větve
a dřeviny do míst určených pouze na trávu a listí.
Tráva a listí patří přímo na odpadní plato, větve a dřeviny na hromadu, která je založena jen pár metrů od plata.
Za dodržení pravidel třídění děkujeme.
Starost s likvidací posekané trávy z obecních ploch
v místní části Jehlice obecní zastupitelstvo vyřešilo během
léta nákupem speciálního kontejneru.

Budova pošty na Dolním Přímu
se dočkala nových oken
Stavební výbor předložil obecnímu zastupitelstvu návrh
na výměnu oken na budově pošty na Dolním Přímě. Jako
zhotovitele této zakázky vybralo obecní zastupitelstvo
firmu Samat s.r.o., která rekonstrukci provedla za 35 822 Kč.

Dětská hřiště, jejich rekonstrukce
a úpravy
V podzimních měsících prošla pravidelnou prověrkou
dětská hřiště umístěná ve všech místních částech. Revizní
technik zkontroloval technický stav herních prvků. Obec
na základě jeho doporučení nechala rozbité a vadné části
opravit nebo vyměnit.
V obměně a rozšiřování dětských hřišť se bude ještě
pokračovat ve druhé etapě, která je plánována na jarní
měsíce.
Zároveň by mělo dojít k přestěhování hřiště v parku na
Probluzi na slunnější místo.
Pro víceúčelové hřiště na školní zahradě byl zakoupen
nový umělý povrch. Touto nemalou investicí (456 433 Kč)
škola získala důstojné sportoviště, na kterém budou děti
trávit nejen hodiny tělesné výchovy, ale otevřela se zde
i možnost přivítat i družstva z jiných škol při různých
sportovních utkáních.

ZŠ A MŠ PROBLUZ
Čtvrtého září se žáci opět vrátili do školních lavic
a společně jsme zahájili nový školní rok a přivítali dva nové
prvňáčky. Do mateřské školy také nastoupily nové děti,
které se nyní postupně adaptují na nové prostředí.
Žáci základní školy měli radost z nové šatny, která výrazně
zlepšila prostředí naší školy. Při tělesné výchově a pobytu
ve školní družině děti využívají školní hřiště, které dostalo
nový umělý povrch, branky a sítě, za což děkujeme Obci
Dolní Přím.
Kromě klasické školní výuky se děti i v tomto školním
roce zúčastní různých kulturních, sportovních a dalších
akcí. První se uskutečnila již v polovině září, kdy žáci ZŠ
společně s předškoláky MŠ navštívili Jičín - město pohádky. V září také proběhla beseda s Policií ČR, kde byly děti
seznámeny s pravidly chování a bezpečnosti v silničním
provozu i jiných oblastech, prohlédly si výzbroj a výstroj
a vybavení policejního auta.

Víceúčelové hřiště u školy
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Jičín - město pohádky

V říjnu naši školu navštívili zástupci ČSOB s projektem
finanční gramotnosti pro žáky prvního stupně ZŠ, kde byli
žáci poutavou a srozumitelnou formou seznámeni s důležitými tématy této oblasti, která je součástí výuky.
V říjnu opět na naší škole začaly fungovat zájmové kroužky - kroužek juda pro děti MŠ a mladší žáky ZŠ, výtvarný
kroužek a kroužek hry na flétnu pro žáky ZŠ.

Jičín - město pohádky

Beseda s Policií ČR

Kolektiv ZŠ a MŠ Probluz

Úspěchy našich mladých nadějných sportovců
Dan Pulec se v letošním roce stal mistrem republiky
v taekwondu ve své kategorii (1. místo na 24. ročníku
otevřeného mistrovství České republiky pod názvem Czech
Open 2017).
Jeho sestra Darinka Pulcová na stejném mistrovství
skončila na 3. místě (ve své kategorii).
Z dalších letošních úspěchů sourozenců Pulcových
můžeme zmínit například:
1. místo pro oba na turnaji pod názvem Cobra Cup, který
se konal v Praze (26. 2. 2017), opět každý zabodoval ve své
kategorii.
Dan zároveň krátce - teprve od ledna letošního roku
- chodí na thaibox, kde se mu hned podařilo vybojovat
2. místo na Mistrovství ČR.

Další neméně úspěšnou sourozeneckou dvojicí jsou
Vítek a Miky Rybovi, kteří září na florbalovém poli. Vítek
byl oslovený florbalovým klubem, aby jel s FBC Hradec
Králové reprezentovat na prestižní mezinárodní florbalovou
soutěž Nisa Open 2017, kde následně dosáhli na zlato.
Miky se probojoval v regionálním kole do výběru
„dvanáctky“ nejlepších hráčů florbalu královéhradeckého
kraje a mohl se tak zúčastnit Olympiády dětí a mládeže 2017
v Brně. Ze 14 krajů se hradečtí florbalisté umístili na 7. místě.
Olympiády se účastnilo 3600 sportovců ve věku od 12 do
16 let, kteří se utkali celkem ve dvaceti dvou sportovních
odvětvích.

Dan (vpravo)

Vítek

Darinka (vpravo)

Miky
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Svá významná
životní jubilea
od 1. října do 31. prosince 2017
oslavili a oslaví:

Anežka Černá, Horní Přím
Adam Vejman, Dolní Přím
Jacob Lacourt, Dolní Přím
Rodičům srdečně blahopřejeme!

Vlasta Horáčková, Dolní Přím
Jaroslava Matějková, Dolní Přím
Jana Špačková, Probluz
Lenka Podsadlová, Dolní Přím
Ladislav Benda, Dolní Přím
Arsen Kostanjan, Dolní Přím
Teofil Benkovič, Dolní Přím
František Homoláč, Jehlice
Libor Novotný, Probluz
Milada Malá, Probluz

Arnošt Kříž, Horní Přím
Václav Vondra, Probluz
Božena Hejcmanová, Probluz
Věra Doubravská, Dolní Přím

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

Reklama v Obecních novinách
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.

SPOLKOVÁ ČINNOST
TJ SOKOL PROBLUZ – ženy
Milí spoluobčané,
tímto si dovolíme Vás v krátkosti seznámit s nejvýznamnějšími událostmi a zajímavostmi, které nás již v tomto roce
potkaly a jež nás ještě čekají.
Jednou z nich byla sletová štafeta, které se naše jednota
také zúčastnila. Letos se uskutečnila již potřetí v novodobé
historii České obce sokolské, a to ve dnech 22. – 24. září.
Oficiálně zahájila sletový rok a zároveň se stala pozvánkou
na XVI. všesokolský slet.
Celková trasa štafety měřila téměř 5 200 kilometrů, zapojilo se do ní všech 42 sokolských žup, které donesly do Prahy
svá sletová poselství. V rámci žup se štafety účastnilo zhruba
430 tělocvičných jednot. Letos byla výrazná účast zahraničních sokolů – několik tras startovalo na Slovensku a v lužickosrbském Budyšíně (Německo), svůj štafetový kolík, resp.
sletovou stuhu doručili i sokolové z USA, Kanady, Švýcarska,
Francie a ze Sokola Mnichov. Letos byla štafeta dostředivá
– vedla po čtyřech hlavních trasách, z nichž jedna byla páteřní do Prahy. Takzvaná páteřní trasa začala v Bratislavě už
ve čtvrtek 21. září a na naše území se dostala v Hodoníně
o den později v Hodoníně. Postupně se napojily přípojky ze
severní a jižní Moravy. Trasa pak postupovala do Prahy přes
Vysočinu a východní Čechy. Náš pobočný spolek TJ Sokol

Probluz byl součástí přípojky páteřní trasy, a to z Chlumce
nad Cidlinou, přes Nechanice, Probluz, Těchlovice, Pražské
Předměstí v Hradci Králové a odtud sokolové přenášeli
sletový kolík na Nový Hradec a odtud do Prahy. Další trasy
směřovaly ze severu, západu a jihu Čech. Na řadě míst, jimiž štafeta probíhala, se rovněž konaly různé doprovodné
akce. Štafeta putovala pěšky (během), na koni, po vodě, na
kolech, ale také na motorce a historickou tramvají. Štafeta
naší TJ Sokol Probluz jela v pátek večer dvěma auty. Sletová
štafeta vyvrcholila v podvečer 24. září, kdy kurýři závěrečných úseků hlavních tras doběhly do Tyršova domu, aby své
župní štafetové kolíky připojili k centrálnímu štafetovému
kolíku. V Tyršově domě byl rovněž připraven doprovodný
program. V závěru slavnostního dne vystoupila starostka
ČOS sestra Hana Moučková. O závěrečnou tečku se postaralo vypuštění „balónku štěstí“ se sletovým poselstvím, doprovázené „miniohňostrojem“.
V prvním červencovém týdnu 2018 vyvrcholí v Praze XVI.
všesokolský slet. Význam tohoto sletu umocňuje i skutečnost, že se koná v roce stého výročí vzniku našeho novodobého státu, o nějž se také Sokol nezastupitelně zasloužil.
Další příjemnou událostí tohoto roku byl náš tradiční
výlet. Tento rok jsme v termínu od 8. do 10. září odjely

-4-

v počtu deseti žen na třídenní sokolský výlet do Penzionu
Na Kopečku v Lázních Libverda. Počasí nám přálo, krásně
svítilo sluníčko a cesta, převážně vlakem, nám hezky ubíhala.
Ještě v pátek jsme se vydaly na krátkou procházku k výletní
restauraci Obří sud. Rády bychom zmínily pár zajímavostí
o této netradiční stavbě.

Obří sud je výletní restaurace vybudovaná roku 1931 severně od obce Lázně Libverda. Sud dosahuje výšky 11,40 m,
a je celý postaven z borového dřeva. Součástí restaurace
Obří sud je i MINI ZOO. Měly jsme možnost si ve voliérách
prohlédnout hrdličky chechtavé, papoušky, korely, rýžovníky hnědé a pozorovaly jsme i Osmáky degu. Z automatu na
granule jsme krmily kamerunské a holandské zakrslé kozy.
Po návštěvě MINI ZOO jsme se vydaly na vyhlídku „Dobrého ducha MUHU“. Procházka se skládá z pěti zastavení
v místech nabízejících výhled nejen na vlastní obec, ale i do
krajiny na Jizerské hory či na blízké obce.
Zastavení „Dobrého ducha MUHU“ je umístěno východně
od restaurace Obří sud. Na informační tabuli je popis přírody Jizerských hor spolu s pověstí o vzniku dobrého ducha
MUHU, což je ochránce Jizerských hor, kterého vyčaroval
Krakonoš (ochránce Krkonoš) po domluvě s Rampušákem
(ochráncem Orlických hor).
Při návratu do penzionu jsme ještě navštívily druhou vyhlídku s názvem Vyhlídka „Libverdských pramenů“.
V sobotu ráno jsme se vydaly do vedlejší obce Hejnice,
kde jsme navštívily Chrám Navštívení Panny Marie, jenž je
významnou církevní památkou a známým poutním místem i s přilehlým františkánským klášterem. Cestou k chrámu jsme se zastavily u další libverdské vyhlídky „Hejnické
madony“.
Odpoledne jsme ještě navštívily lázeňskou kolonádu

a rovněž zhřešily v místní cukrárně. Tento náš hřích jsme ještě stihly napravit, a to na šesti venkovních fitness strojích v
lázeňském fitparku. To se všem ženám moc líbilo, vyřádily
jsme se na strojích jako za mlada a stalo se naším snem mít
v naší obci některý z fitness strojů.
V neděli jsme vstaly do uplakaného rána a již nám nezbývalo, než oželet poslední dvě libverdská zastavení, a to vyhlídku „Pekelské sázky“ a vyhlídku „Hájníkova kohouta“. Po
snídani jsme se tedy přichystaly na zpáteční cestu domů.
Pak jsme ještě rychle nakoupily lázeňské oplatky, jakožto
sladkou vzpomínku na krásně prožité 3 dny ve společnosti
báječných žen.

A na závěr tohoto našeho příspěvku bychom i touto
cestou ještě chtěly poděkovat zastupitelům naší obce za
schválení částky na nákup devíti permanentek na ochotnická divadelní představení v Nechanicích. Sokolky z naší jednoty se těší, že si s ochotnickými spolky v kulturním domě
v Nechanicích řádně procvičí své bránice. My prostě cvičíme
rády a stále.
Tělocvičná jednota Sokol Probluz

ZKO Dolní Přím-Probluz
Vážení a milí příznivci naší organizace. Chtěla bych vás
seznámit s našimi aktivitami v průběhu léta 2017. Mnoho
jich nebylo, přeci jen byla doba dovolených. Přesto jsme
si je dokázali pořádně užít. V červnu jsme si uspořádali

již druhý ročník Her bez zábran pro naše členy. I když byl
zájem menší, než jsme očekávali, zažili všichni účastníci
spoustu zábavy. Opět jsme plnili rozmanité úkoly s našimi
mazlíčky, kdy ne vždy bylo jasné, kdo je čí pán. Úkoly byly
vskutku netradiční: hledání pána ukrytého ve spacáku, jízda na kole po strništi, fotbalová abeceda, společné plazení
pod překážkou, minové pole v podobě pneumatik, žebříky
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pro pána i psa, pití nápoje metrovým brčkem se zavěšenýma nohama na lanech
a nakonec obří skluzavka, po jejímž sjetí
jsme, ještě udýchaní, museli dokázat nafouknutím balónku, kolik vzduchu nám
zbylo v plicích. Myslím si, že pro ty, co závodili, to bylo super, a pro ty, co se přišli
jen podívat, to byla kupa zábavy na účet nadšenců, co si
dokáží užít krásného odpoledne se svými psy. Poděkování
patří všem, co se na přípravě akce podíleli a hlavně našim
sponzorům firmě Krmiva Salaš a Drogerii Holubec Praskačka. A ti, co nepřišli, mohou jen závidět, případně se těšit na
možnost si to s námi užít příští rok.
Markéta Pavlíková

Agitity
Dne 10. 6. 2017 jsme pořádali letní probluzské dvojzkoušky - oficiální závody agility. Posuzování přijal mezinárodní rozhodčí Petr Rybář a připravil závodníkům a jejich
čtyřnohým parťákům velmi zajímavé parkury. K přátelské
atmosféře těchto závodů přispělo mimo jiné i velmi dobré
počasí. Firma Weber Mlýn se postarala o pěkné a bohaté
ceny pro vítěze. Barvy ZKO Probluz hájilo několik účastníků, kteří se umístili na předních místech. Nejvíce bodovaly Veronika Tobolková v MA1 a SA3, Barbora Podrazilová
v kategorii MA1 a Michaela Dvořáková v MA3 a SA1. Závodníci odjížděli spokojeni a to je vždy ta nejlepší odměna
pro pořadadatele.

Myslivecké sdružení BOR Probluz
Činnost myslivců z mysliveckého spolku Bor v Probluzi se
opět dostala do poslední čtvrtiny kalendářního roku. Toto
období bývá v přírodě to nejkrásnější jak svou barevností,
tak i přípravou zvěře na zimní období. S tím souvisí i činnost
myslivců, která směřuje k veškeré pomoci jak zvěři přilepšit,
aby zimu skutečně přečkala. Tato příprava znamená zajištění dostatečného množství sena do krmelců, obilí do zásypů,
ale i soli pro líz. Zde nám jako každoročně pomáhají nejen
zemědělské podniky působící v naší honitbě, ale i děti z mateřské a základní školy v Probluzi. Z jejich strany je to každoroční sběr kaštanů, kterými při zimním přikrmování, přilepšujeme zejména daňkům. V letošním roce je obzvláště těžké
nasbírat dostatečné množství kaštanů, neboť se jich urodilo
velmi málo. Za snahu školákům děkujeme.
Dne 13. října 2017 se naší honitbě konal lov skupiny sokolníků. Vznik sokolnictví je znám již od druhého tisíciletí
před našim letopočtem. Klub sokolníků Českomoravské
myslivecké jednoty byl založen 11. listopadu 1967. Ke
stejnému datu byla zahájena tradice každoročního mezinárodního setkání sokolníků. V letošním roce se konalo již
50. mezinárodní setkání sokolníků. Součástí těchto setkání
je již po léta rovněž spolupráce klubu sokolníků s uživateli
honiteb ve východočeském kraji. Jedním ze stálých partnerů je rovněž náš myslivecký spolek.

Do naší honitby zavítala skupina sokolníků s orly. Mezi
nimi byli sokolníci z Čech, Moravy a rovněž z Francie. Lov
s dravci je pro sokolníky odměnou za celoroční práci, která
je založena nejen na odchovu dravců, ale působí i v oblasti
ochrany přírody nebo ochrany životů lidí. To je zejména
ochranou letištních ploch a letadel před možností střetu
letadel a ptáků. Podílejí se na ochraně městských center
před přemnožením holuby. Sokolníci rovněž odchovají
značné množství mláďat kriticky ohrožených druhů dravců,
jako je sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní a další druhy,
a podílejí se na vypouštění uměle odchovaných mláďat

do volné přírody. V roce 2010 bylo sokolnictví zapsáno na
seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva organizace
UNESCO (organizace Spojených národů pro výchovu, vědu
a kulturu).
Letošní rok byl ze strany přírody a klimatických podmínek
více než podivný. Od počátku roku se střídaly mrazy, kroupy,
deště i sucha, a to vždy s extrémními projevy. Přestože ze
strany občanské veřejnosti byly poslední týdny hodnoceny
pozitivně a to zejména hojností hub v lesních porostech,
pro zvěř to nebylo období klidu. V lesích bylo soustavně více
lidí než zvěře. V současné době se již začíná srnčí a daňčí
zvěř shromažďovat do stád pro snadnější přezimování.
Přitom zvěř aktivně přechází přes komunikace. V posledních
dnech dochází k častým střetům motorových vozidel se
zvěří. Za tyto střety zvěř prakticky vždy zaplatí životem.
Na motorových vozidlech rovněž vznikají značné škody.
Na hlavních komunikacích jsme za přispění Krajského
úřadu KHK instalovali „pachové ohradníky“. Nelze je však
umístit i na místní komunikace. Stačí si však povšimnout,
jakým způsobem se změnila doprava na „místních“
komunikacích. Ve značném počtu se zde objevují těžké
kamiony, s nimiž mají i ostatní vozidla problém se vyhnout.
V místě bažantnice v osadě Bor, taková komunikace
prochází bezprostředně kolem bažantnice a lesem. Tyto
těžké kamiony střet se zvěří ani nezaznamenají. Naopak
řidiči osobních vozidel zaznamenají škody velmi bolestně.
V posledních dnech došlo k usmrcení srnčí a daňčí zvěře
v Probluzi, Boru, Chaloupkách, Třesovicích, Střezeticích a na
dalších místech. Na nás pak zbývá již jen, na výzvu Policie
ČR, jet sraženou zvěř uklidit. Přitom by stačilo jen více
ohleduplnosti a předvídání. Ve městě na vás zajíc, srnec
nebo daněk z příkopu či kukuřice nevyskočí. V okolí našich
obcí však s velkou pravděpodobností ano.
Tímto bych chtěl poděkovat všem našim členům myslivcům, že vykonávají vše potřebné pro radost a ve
prospěch všech. Doufám, že nám tato motivace vydrží.
JUDr. Václav Gadlina – předseda
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SDH Dolní Přím
125. výročí založení sboru na Dolním Přímě
V červnu jsme soutěží starostů Obce Dolní Přím a SDH
Dolní Přím v požárním sportu „O hasičskou sekerku“ oslavili
125. výročí založení sboru na Dolním Přímě.
Na louku pod Dolním Přímem se sjelo dvacet sedm soutěžních družstev v šesti kategoriích. Naše SDH mělo zastoupení ve všech kategoriích – nastoupilo družstvo mužů, žen,
veteránů i veteránek, mladých hasičů (v kategorii mladší
i starší) a také jsme měli speciální kategorie rodinných a přátelských týmů.

Pro všechny přítomné
jsme připravili netradiční hasičský dvojboj, při kterém si
každý mohl za malou odměnu vyzkoušet práci s hadicí
a proudnicí.
S ohlasem se setkala výstava hasičské výstroje a výzbroje a také DVD s videem, které
shrnovalo oslavy založení sboru v roce 1992, 2002 a 2012.
Počasí nám přálo a setkání hasičů se vydařilo.
Jana Burketová

Oddíl mladých hasičů – DRAKOUŠI
V letošním roce se nám podařilo pro oddíl mladých
hasičů získat dotaci MŠMT (ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy) z Programu VIII. na podporu sportu.
Peníze jsme využili na nákup nových dresů a na podzimní
soustředění, které se tradičně koná jako příprava na závod
požárnické všestrannosti.

Soustředění jsme měli dvě. Jedno víkendové v rekreačním
středisku Alegro v Dachové u Hořic a druhé jednodenní na naší
louce pod Dolním Přímem.
Na závody do Smržova 14. 10. odjely 4 hlídky mladých hasičů.

Na trať dlouhou 2 nebo 3 km (podle kategorie) vyběhly plnit
úkoly na šesti stanovištích tři hlídky mladší a jedna hlídka starší.
Dvě soustředění a intenzivní trénink se vyplatily. Hlídka č. 1
se umístila na 1. místě ze 24 hlídek královéhradeckého okresu
s nejnižším počtem trestných bodů. Sedm trestných bodů
obdržely děti pouze při střelbě ze vzduchovky. Ostatní kontrolní
stanoviště - uzle, požární ochranu, topografii, zdravovědu
i překonání překážky - absolvovaly bez chyby.
Radost nám udělala i hlídka č. 2, která se i přes nějaké
nasbírané trestné body umístila na 6. místě.
Naše nejmladší hlídka č. 3, která závod běžela spíš pro
zkušenosti než na umístění, doběhla na 20. místě. V kategorii
mladší běhají dětí od 5 do 11 let. Hlídka č. 3 byla složena
z pětiletých až sedmiletých dětí.
Stále přetrvávají problémy s počtem dětí v kategorii starší.
Družstvo tvoří 10 členů. Soustředění se zúčastnilo a na tréninky
pravidelně chodí pouze 5 členů. Do závodu nastoupila pouze
jedna pětičlenná hlídka. Přes nějaké chyby a trestné body
obsadili celkově 6. místo z 24 hlídek. Letos se závodu účastnil
stejný počet hlídek v kategorii mladší i starší.
Radostí pro nás bylo krásné 3. místo a medaile Zuzky
Soukupové v běhu jednotlivců na 60 m v kategorii starších
dívek. Blahopřejeme jí.
Jana Burketová

Amatérský sportovní tým SDH Dolní Přím
Hasičky dokumentovaly letošní soutěžní sezónu na facebookové stránce. Jejich postřehy a komentáře
byly bezprostřední. Zachycují sezónu dokonale, a proto je předkládám i vám, čtenářům Obecních novin.
6. květen - Sezónu jsme odstartovaly jako každý
rok na okrskové soutěži, tentokrát v Lodíně. Odjíždíme s 1. místem a s chutí do dalších závodů.
20. květen - První závody v Rohovládově Bělé nedopadly podle našich představ. Strojnici nevyšlo
céčko a tak odjíždíme s neplatným pokusem.
21. květen - Druhé kolo VCHL se uskutečnilo
ve Velkém Třebešově. Spravily jsme si chuť a vybojovaly druhé
místo za čas 17:55 s!!!
13. červen - V sobotu naše kroky vedly do Trnova na 3. kolo
VCHL. Celkem se na start postavilo 18 týmů žen. Náš tým svůj
pokus ukončil s časem 17:62 s na L proudu (PP: 16:95 s!). Celkově
to pro nás bylo 5. místo a 3 body. V neděli se konalo 4. kolo VČHL
v Myštěvsi, zde jsme opět obsadily 5. místo a získaly 3 body.
19. červen - Máme za sebou další závodní víkend, který přinesl
nečekaně bodů a radosti. V sobotu jsme vyjely na závod do Horního Třešňovce. Svůj pokus jsme dokončily s časem 18:42 na pravém proudu (17:99 na LP). Odvážíme 2. místo a 8 bodů. V neděli
jsme zamířily do Bystřece. Nemáme žádná očekávání, hlavně dokončit a získat body. Oboje se nám podařilo a s časem 17:49 s na
levém proudu (17:14 s na PP) si odvážíme 6 bodů za 3. místo. Po
víkendovém klání jsme na průběžném 2. místě s 28 body.
26. červen - JE TO TAM!!! - 17:17 (16:69 PP)!!! Náš nový osobáček,
který jsme přivezly ze včerejších závodů v Nepomukách a k tomu
krásné 3. místo a 6 bodů do sbírky. Jedeme dále s průběžným

2. místem hned za holkama z Letohradu Orlice.
5. červenec - Co sudičky přály nám, kdo to ví, to
nám ani ďábel sám nepoví - my už to ale víme!
Osud si pohrál s naší Ájou na rozdělovači a po
menším zdržení při zapojování béčka, odvážíme z dnešního 8. kola VČHL v Roudnici 6. místo
za čas 18:41 a 2 body do tabulky.
16. červenec - Včera jsme se vydaly na 9. kolo VČHL do Dubence.
Na závody jsme vyvezly i naši bývalou košařku Simču, které bychom chtěly moc poděkovat, že se uvolila jet s námi. Po velkém
boji na rozdělovači svůj pokus vzdáváme a končíme s neplatným
pokusem (N).
25. červenec - Na celý víkend jsme se vydaly do Letohradu (sobota - Kunčice, neděle – Orlice). V sobotu to bylo za „N“ a v neděli
to samé „N“ (kdybychom zůstaly doma, tak by to vyšlo na stejno).
Další závody nás čekají v září, tak teď nezbývá než pořádně zabrat.
11. září - Kategorie žen již má jasné své mistryně Letohrad Orlice a vícemistryně Myštěves. O bronzové medaile za rok
2017 bude bojovat 5 týmů! Hrobice (39b), Nepomuky (39b),
Dolní Přím (39b), Libuň (38b) a Chrášťany (30b).
16. září - Dnes závěrečné kolo Východočeské hasičské ligy!
Bude to boj o třetí místo! Hoja hoj, hoja hoj... tak jsme celkově
páté, víc k tomu již nejde dodat! Ted míříme na opékání kýty
a trochu tu letošní sezónu oslavíme. Děkujeme všem příznivcům – bez Vás by to nešlo!

Za tým hasiček ve složení: Simča Havlínová, Verča Hloušková, Ája Burketová, Kaťa Burketová, Šárka Burketová, Kristýna Soldánová, Renďa
Burketová, Denča Weishauptová, Lucka Tichá, starostka SDH Dolní Přím Jana Burketová (podobnost příjmení je čistě náhodná)
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Co se pro vás chystá

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.
Redakční rada: Ilona Fišerová, Ladislava Rajnltová, Ing. Hana Vycpálková, Petr Švasta
Grafická úprava: Markéta Nývltová
Tisk: ALKAPRESS, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové
NEPRODEJNÉ, náklad 300 výtisků Registrováno Ministerstvem kultury ČR E 20025

-8-

