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

Číslo 2/2017, ROČNÍK VII.

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
právě držíte v rukách druhé letošní vydání Obecních novin. Na začátku roku jsme se Vám již v prvním
čísle pokusili nastínit některé projekty, které bychom rádi v letošním roce uskutečnili. A nyní přinášíme další
informace.
Díky přidělení dotace od Královéhradeckého kraje ve výši
400 000 Kč (za což velmi děkujeme), jsme mohli zahájit práce na
výstavbě nového objektu volnočasových aktivit na Horním Přímě.
Cena díla je podle projektu vyčíslena na 1 800 000 Kč. Díky výběrovým
řízením a výhodným nákupem materiálu by však skutečná cena
neměla překročit 1 300 000 Kč včetně DPH. Při odečtení dotace
by stavba měla stát obecní pokladnu cca 900 000 Kč. V současné
době je hotová hrubá stavba, včetně krovů a střešní krytiny. Pokud
vše půjde podle předběžného harmonogramu, měla by být stavba
kompletně dokončena na konci srpna.
Dalším téměř splněným úkolem je dokončení 1. etapy restaurování nástěnných maleb v presbytáři kaple
na Dolním Přímě. Malby jsou kompletně odkryty a praskliny ve zdi jsou vyplněny. V příštím roce dojde na
dokončovací práce týkající se retušování a impregnace maleb.
Ještě před zahájením nového školního roku bychom rádi dokončili již započaté úpravy sklepních prostor
v budově školy, kde vznikají nové toalety, které budou děti využívat při pobytu na zahradě, nebo na hřišti.
Také bych zde, jménem naší obce, rád poděkoval všem firmám, které nám věnovaly ceny do soutěže na
Obecní ples. Konkrétně to byli: PH Net Petr Hanka, NIVA s.r.o., TASSO s.r.o., VitalTech Rozběřice, Zámečnictví Jiří
Weishaupt, Autodoprava Ladislav Romof, Autodoprava Svatopluk Adamíra, Prima disky Jiří Veverka, Rostislav
Ševčík, Milan Kroupa, Diana Mlatečková, Ivo a Radek Pavlíkovi, Ilona Fišerová, Roman Fejfar.
Spolupráce se všemi firmami si velmi vážíme a jsme za ni vděční.
Jelikož se blíží letní dny, dovolte mi, abych Vám popřál příjemné prožití dovolených. Odpočiňte si a načerpejte
novou energii, ta je bohužel potřeba čím dál víc.

Přeji Vám klidné a pohodové dny.

Petr Švasta, starosta obce

AKTUÁLNĚ Z OBCE
Změna hranic mezi obcemi
Dolní Přím a Hrádek

Obec zakoupila novou techniku
na údržbu zeleně

Občané místní části Nový Přím byli začátkem letošního
roku možná trochu zaskočeni zprávou, že část jejich zahrad
patří do katastrálního území Hrádek. Naopak pozemky,
které leží v těsném sousedství Hrádku, patřily obci Dolní
Přím. Starostové a zastupitelé obou obcí se podrobně
seznámili se zápisem v katastru nemovitostí a poté mezi
sebou uzavřely dohodu o změně hranic pozemků.
V současné chvíli by již mělo být vše zapsáno a majetky
novopřímských už by měly být správně evidovány
v katastrálním území Dolní Přím.

Zastupitelé obce se v předjaří již tradičně zabývali kontrolou
techniky na údržbu veřejných prostranství. V letošním roce
bylo rozhodnuto o vyřazení a odprodání posledního ze
starých traktůrků a nákupem nového. Zakoupením traktůrku
na údržbu zeleně za 111 500 Kč od firmy VitalTech Rozběřice
byla kompletně dokončena obměna vozového parku. Obec
tedy v současné chvíli vlastní čtyři malé plně vyhovující stroje.
Zároveň bylo pořízeno nové žací ústrojí (mulč) za 24 200 Kč
a motorová pila s ochrannými pomůckami. Ta dosud
v majetku obce úplně chyběla.
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Opravy v obecních budovách

Oprava koupaliště

V jarních měsících se konečně dočkala opravy chodba
v přízemí na zámku. Její technický stav přestal dávno vyhovovat, byla zvlněná a na některých místech se propadala. Materiál byl pořízen přímým nákupem a položení nové
dlažby zajistila obec v rámci pracovní náplně svých kmenových zaměstnanců. Celkové náklady proto nepřesáhly
předem naplánovaných 50 000 Kč.
Podlahu bylo potřeba nechat opravit i v prostoru bývalé
lednice v obecním domku naproti obchodu na Dolním Přímu.
Nejprve byl zlikvidován starý propadlý beton, pak následovalo
zhutnění podkladních vrstev a zhotovení nové podlahy. V rozpočtu obce je počítáno i s výměnou vrat, okapů a jejich svodů
na objektu garáže u obecního domku. Uvedené práce bude
obec opět z velké části řešit v rámci pracovní doby vlastních
kmenových zaměstnanců a přímým nákupem materiálu.

Ani letos obec nezapomněla investovat další prostředky
do opravy koupaliště na Probluzi. Za opravy boční části
nádrže bylo letos zaplaceno 19 861 Kč. Opravu provedl ke
spokojenosti obce stejně jako v předchozích letech pan
Patrik Mňuk.

Rozšíření rozhlasu v osadě Bor
Naše obec se snaží při zvelebování svého majetku myslet
i na všechny své místní části. Pro osadu Bor je však z důvodů
polohy a nízkého počtu obyvatel prakticky nemožné udělat cokoliv užitečného. Letos jsme však mohli místním vyjít
vstříc alespoň rozšířením obecního rozhlasu, aby měli stejný přístup k informacím jako ostatní. Rozšíření rozhlasu do
Boru zařídila firma Bártek za cenu 21 000 Kč.

Horní Přím
Osvětlení zastávky Horní Přím (odbočka)
Chtěli bychom ještě jednou poděkovat Obci Dolní Přím
za již tak dlouho očekávané osvětlení zastávky na Horním
Přímě. Možná, že v těchto jarních a letních dnech se toto
osvětlení neukazuje jako potřebné, ale v období, kdy se brzy
stmívá, bude určitě více než vítané. Doufáme, že toto osvětlení přežije i zásah vandalů, sprejerů a podobných „individuí“.

Závěrem bych chtěla této příležitosti využít a poprosit
především občany Horního Přímu, aby vyjádřili svá přání
nebo nápady k využití této místnosti pro náš volný čas. Rádi
bychom věděli, zda by byl zájem o pořádání např. výtvarných a vzdělávacích kurzů pro děti i dospělé, o besedy nebo
jiné společenské aktivity. Rádi bychom nově vzniklý prostor
využívali co nejvíce a ke spokojenosti nás všech.
Na vaše nápady se budu těšit na emailové adrese:
HanaVycpalkova@seznam.cz.
Předem Vám všem děkuji za zaslané podněty.
Ing. Hana Vycpálková

Stavba nového zázemí pro volnočasové
aktivity v Horním Přímu
Počátkem května byla zahájena demolice stávající „autobusové zastávky“, která léta sloužila i jako volební místnost.
V několika posledních letech byla využívána i jako prostor pro
setkávání občanů. Nejvíce navštěvovanou akcí bylo tradiční
sousedské posezení u vánočního punče. Na malém prostoru
se zde sešla více než polovina obyvatel Horního Přímu.
Ale je potřeba říci, že stav této budovy byl již zcela nevyhovující a chybělo zde mimo jiné i sociální zařízení.
Jsme proto velice rádi, že se podařilo zastupitelstvu obce
zajistit dotaci na novou stavbu.
Z následující fotodokumentace je vidět, že práce pokračují mílovými kroky dopředu. Stavba by měla být dokončena
nejpozději do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny.
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Objekt pro volnočasové aktivity
na Horním Přímu v číslech
K dnešnímu dni byla na výše uvedenou stavbu schválena dotace ve výši 400 000 Kč od Krajského úřadu v Hradci
Králové. Za tuto dotaci Krajskému úřadu touto cestou velmi děkujeme.
Základovou desku (včetně přípojky na vodovod a kanalizaci) provedla firma Neumann s.r.o. za nabídkovou cenu
150 800 Kč bez DPH.
Zakázku na hrubou stavbu získala firma Petr Lacourt s nabídkovou cenou 439 020 Kč (včetně DPH). Na položení střešní krytiny byla vybrána firma Milan Halíř s cenovou nabídkou 26 544 Kč (vč. DPH). Veškerý materiál na stavbu si zajistí
obec přímým nákupem. Okna a dveře včetně montáže dodá
firma Samat za cenu 90 915 Kč.

Vnitřní rozvody vody a kanalizace pro objekt zajistí firma
Jiří Neumann, instalatérské a topenářské práce za cenu
30 651 Kč bez DPH.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků
První březnovou sobotu jsme opět přivítali naše nejmladší občánky. Jsme rádi, že se nám daří tuto tradici neustále
udržovat a že se naše obec neustále „omlazuje“. Jako vždy
tato událost proběhla v naší krásné zrestaurované kapli za
účasti dětí z mateřské a základní školy Probluz a jejich pásma básniček a krátkého hudebního programu zobcových
fléten a akordeónu. Myslím, že jsme naše nové občánky
Lucii Prokešovou a Veroniku Soukupovou přivítali se ctí.
Přejeme našim nejmladším hodně zdraví a štěstí na jejich
cestě životem!
Ing. Hana Vycpálková

Svá významná
životní jubilea
od 1. června do 30. září 2017
oslavili a oslaví:
František Martinů, Horní Přím
Ladislav Soukup, Probluz
Alexandr Krejsar, Probluz
Jindříška Fejfarová, Dolní Přím
Miroslav Midloch, Nový Přím
Arnošt Kříž, Horní Přím
František Volt, Nový Přím
Kristina Doležalová, Dolní Přím
Josef Blažej, Dolní Přím
Jaroslava Martinů, Probluz
Lenka Junová, Dolní Přím
Milan Podsadlo, Dolní Přím
Oslavencům přejeme
hodně zdraví, lásky, štěstí
a životního optimismu!

Antonín Čermák
Nela Švastová
Rodičům srdečně blahopřejeme!

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.

Marie Tichá, Probluz
Ivan Štěpina, Dolní Přím
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Ukliďme svět - ukliďme Česko
Jarní úklid okolí obce má na Dolním Přímě již dlouholetou
tradici. Letos se poprvé hasiči zapojili do celorepublikové
akce „Ukliďme svět - ukliďme Česko“. Organizátor nás
vybavil pytli na odpadky. Za odměnu děti, kromě guláše
v hospodě od pana starosty, dostaly také diplom od
organizátorů akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko“.

!! Přes prázdniny necvičíme. Budu se na vás těšit v září !!

Přímský běh
27. května se v rámci oslav dne dětí uskutečnil již 2. přímský běh. Na děti čekala u zámku běžecká dráha s různou délkou
dle věkové kategorie jednotlivých závodníků. Běhu se bohužel zúčastnilo pouhých 20 dětí, z toho asi čtvrtina přijela z okolí.
Tým organizátorů připravil kromě samotného závodu i několik zábavných sportovních disciplín, k dispozici byla po celou
dobu trampolína a skákací hrad. Pro každého sportovce čekalo u registrace tričko a v cíli krásná dřevěná medaile, pro
nejlepší i diplom a odměna. Po odběhnutí si děti mohly ve výtvarné dílně tričko ozdobit barvami na textil podle své fantazie.
Po celou dobu konání akce bylo k dispozici občerstvení a domácí koláče a sladkosti od paní Adamírové a pana Kroupy.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Martinka Nováková, Eliška Hanková, Daniel Tichý, Jindřich Fejfar, Mikuláš Ryba a Tadeáš Boniš.
Bc. Ladislava Tichá

ZŠ A MŠ PROBLUZ
V jarním období se děti naší základní i mateřské školy
opět zúčastnily různých akcí.
V březnu jsme byli v Jiráskově divadle v Novém Bydžově.
Koncem března děti MŠ vystoupily na soutěži v recitaci –
„Stěžerská básnička.“
V dubnu se žáci základní školy zúčastnili Velikonočního
turnaje ve vybíjené v Malšově Lhotě.
Naši školu také navštívil malý cirkus, kde děti zhlédly
vystoupení žongléra, kouzelníka a zvířátek, o kterých se
dozvěděly spoustu zajímavých věcí. Nejvíce je zaujala
opička, kterou si mohly i pohladit.
Začátkem května družstvo žáků ZŠ dobývalo pevnost
Habrman, což je soutěžní hra, kterou pořádá ZŠ Habrmanova v Hradci Králové. V rámci Helicopter show bylo pro školy pořádáno branné dopoledne na letišti v Hradci Králové,
kterého se žáci naší školy zúčastnili a zhlédli zde ukázky záchranných akcí.
V květnu byly děti MŠ na výletě v ZOO ve Dvoře Králové
a zúčastnily se Olympiády, kterou pravidelně pořádá
mikroregion Nechanicko. Pro žáky ZŠ pořádá mikroregion
i turnaj ve vybíjené, kterého se naši žáci také zúčastní.
V červnu pojedou žáci ZŠ na školu v přírodě opět na
Klučanku v Dědově a v MŠ proběhne již tradičně rozloučení
s předškoláky, kteří navštíví jezdecký oddíl pana Duška,
budou hledat poklad a opečou si buřty.
A potom se již budeme všichni těšit na prázdniny.
Kolektiv ZŠ a MŠ Probluz
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SPOLKOVÁ ČINNOST
SDH Dolní Přím
Dětský karneval

Okrsková soutěž

Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s Obcí Dolní Přím
uspořádal 11. března karneval pro děti.
Ze 41 masek porota složená ze zástupců spolků
působících v obci vybírala ty nejhezčí. Diplom, dort nebo
bonboniéru si odnesly tyto děti:
1. místo Potápěči Matyáš a Tobiáš Daňkovi
2. místo Ženich a nevěsta
		 Šimon Vyčítal a Karolínka Doležalová
3. místo Kostlivec Eliška Hanková
4. místo Pes
Simona Veselá
5. místo Beruška Nela Novotná

V sobotu 6. 5. 2017 vyrazila všechna naše družstva na okrskovou soutěž, kterou pořádalo SDH Lodín. Soutěž byla pro přímské hasiče úspěšná. Vyhráli jsme v kategorii muži, ženy a mladí
hasiči kategorie mladší. Pohár za 3. místo si odvezlo družstvo
mladých hasičů v kategorii starší. Na naše nejmenší družstvo
zbylo 4. místo. Se svým časem si určitě ostudu neudělali.
Předposlední květnový víkend začala pro naše družstvo
žen Východočeská hasičská liga. Letos má liga 14 kol. Hned
z prvního závodu v Rohovládové Bělé si bohužel hasičky
přivezly neplatný pokus. V neděli si polepšily a skončily na
krásném 2. místě s rekordním časem 17,55 s.
Jana Burketová

Oddíl mladých hasičů – DRAKOUŠI
Mladí hasiči se schází v hasičské klubovně celoročně. Čas,
kdy nemůžeme běhat venku s hadicemi, věnujeme přípravě
vystoupení na výroční valnou hromadu, tvoření příspěvků do
literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, tréninku na pohárovou soutěž, kterou každoročně organizuje SDH
Nechanice v kulturním domě. Letos jsme do Nechanic vyslali
dvě družstva mladších. Byl z toho pohár a dort za 1. místo pro
družstvo „A“. Na dortu jsme si pochutnali všichni společně.
Chceme, aby naše děti jako správní hasiči znaly základy
požární ochrany, a proto se každoročně připravují na plnění odznaků odbornosti. Zkoušky znalostí se konaly pro celý
okres Hradec Králové v MŠ v Sedlicích 18. března.
Zkoušky na preventistu juniora úspěšně složili:
Tomáš Kroupa, Vítek Hosa, Natálie Polívková, Liliana Stránská
Zkoušky kronikáře úspěšně složili:
Zuzana Soukupová, Daniel Tichý

et D´extinction du Feu což je mezinárodní technický výbor
pro prevenci a hašení požárů.
Tato disciplína je pro naše děti náročná, protože nemáme prostor ani materiál pro její trénování. Dráha dlouhá
400 m je rozdělena do 9 úseků. Na každém úseku 9 členů družstva plní různé úkoly. Základem pro určení pořadí
je dosažený čas od startu po proběhnutí cílem. K dosaženému času jsou připočteny trestné sekundy. Za každé
nesprávné provedení nebo jenom vyšlápnutí z dráhy se
připočítává 10 trestných sekund.

PLAMEN
Družstvo mladých hasičů reprezentuje Dolní Přím v kategorii mladší v okresním kole hry PLAMEN, která letos slaví
45. výročí svého založení. V sobotu 13. května se konala jarní část na hřišti v Myštěvsi. Po odběhnutí všech 4 disciplín
a započtení závodu požárnické všestrannosti z podzimu
jsme obsadili celkové 3. místo z 12 družstev hradeckého
okresu. Největší radost nám děti udělaly prvním místem ve
štafetě CTIF - Comité Technique International de Prévention

AFK Probluz
Fotbalové jaro jsme začali se čtyřmi družstvy – „A“, „B“, starší přípravka a mladší přípravka. Ještě než nám začaly soutěže, aktivně jsme
se zúčastnili úklidu příkopů podél silnic kolem
obce. Po brigádě na nás čekalo občerstvení
v hostinci na Dolním Přímu, které zajistil obecní úřad a za které dodatečně děkujeme.
V současnosti hýbe celým fotbalovým hnutím aféra nejvyšších představitelů Fotbalové asociace ČR kolem dotací
pro kluby.
Podle našich posledních informací by náš klub krácení
dotací nemělo potkat. Ani částka, o kterou bychom mohli přijít, by neohrozila chod našeho spolku. Naše činnost je
financována především pomocí členských příspěvků, příspěvků od obce Dolní Přím a dalších obcí a též od drobných
sponzorů. Všech si velice vážíme a uvádíme je na svých
webových stránkách www.afkprobluz.estranky.cz jako
naše sponzory.
Jak bylo uvedeno výše, činnost klubu není ohrožena ne-

obdržením dotací, ale spíše bojujeme s malou členskou základnou. Především mladší ročníky se moc nechtějí věnovat
sportu. To je ale problém celospolečenský. Každý rok, před
zahájením soutěží se pokoušíme doplnit kádr, ale je to rok
co rok složitější a náročnější.
V soutěžích OFS HK se nám přesto daří a naše mužstva
se pohybují kolem středu, ale spíše v horních patrech svých
soutěží.
Dále se také snažíme ve spolupráci s obecním úřadem
Dolní Přím a panem Havrdou z Probluze, od kterého je pronajat pozemek na hřiště, zlepšovat prostory areálu i okolí
hřiště. To je přístupno vždy a všem, kteří mají zájem o hraní
fotbalu a nejen fotbalu. Případní zájemci o zapojení se do
fotbalového života v obci se mohou přijít podívat buď na
mistrovská utkání, na tréninky nebo se přihlásit u některého
z činovníků klubu. Vše o dění v klubu se také dozvíte na našich webových stránkách.
Za výkonný výbor AFK PROBLUZ z.s.
Stanislav Bednář a Radek Boniš
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Myslivecké sdružení BOR Probluz
Myslivci Mysliveckého spolku BOR v Probluzi strávili jarní
měsíce jednak hodnocením své činnosti za předchozí rok
a zároveň uplynulé zimní období. Jako u všech spolků i u nás
se konala výroční členská schůze s hodnocením naší práce.
Mohli jsme konstatovat, že s výsledky můžeme být spokojeni. Podařilo se nám odchovat a vypustit do honitby bažanty, udržet dobrý zdravotní stav srnčí a daňčí zvěře v honitbě
a to zejména kvalitním zimním přikrmováním. Dne 30. března jsme společně s předsednictvem Honebního společenstva v Probluzi, jako pronajímatelem honitby, kterou náš
spolek využívá, vyhodnotili dosavadní spolupráci. Vyskytlo
se několik připomínek ze strany malých zemědělců z Chaloupek, kteří měli výhrady proti zimování stáda srnčí zvěře
na poli za lesem Bor - pod vysílačem. Zejména měli obavy,
že zde budou značné škody na zaseté řepce. Vyskytovaly se
názory, že se srnčí zvěř v honitbě přemnožila. Jak je vidět,
současná populace má čím dál menší znalosti spojené s přírodou. To, že se srnčí zvěř na zimní měsíce sdružuje do stád
a takto společně přečkává mrazy a nedostatek potravy, je
přírodní zákonitost, kterou má zvěř zakódovanou v genech
a nelze na tom nic změnit. Spíše se zamyslet nad tím, zda
je pro nás v přírodě přijatelnější srnčí stádo, než obrovské
žluté lány řepky. Nakonec stejně jarní měsíce ukázaly, že na
porostech žádné škody nevznikly. Je poněkud paradoxní
současný přístup ke zvěři. Každý kus země je využíván k zemědělské produkci, půda i rostliny jsou masivně ošetřovány
chemickými prostředky, zvěř marně hledá louky a pastvu.
Zvěř však vadí i v lese, protože ten je obsazen pejskaři (viz.
pražské problémy s divočáky), houbaři, cyklisty, motorkáři či
jezdci na koních atd. Jediným prostorem, kde se zvěř může
napást, jsou pak příkopy okolo silnic. Zde však dochází ke
střetům s auty. Jak takový střet zvěře s autem dopadá, je vidět na přiloženém snímku. Není divu, že se zvěř stahuje do
blízkosti měst a obcí, kde má více možností pastvy a klidu.
Mohu ocenit, že na území naší honitby jsme schopni dosáhnout velmi dobré spolupráce s velkými zemědělskými
podniky, které si jsou vědomi svého dluhu vůči přírodě. Nemáme důvody k řešení „škod způsobených zvěří na zemědělských plodinách“, naopak se nám dostává podpory při
zimním přikrmování. Za to patří dík vedení zemědělských
podniků ze Všestar a Mžan.
Podpory se naší činnosti opět dostává i od vedení Honebního společenstva v Probluzi a to podporou při nákupu medikované soli/lízu pro zvěř, rekultivaci napajedla či krmiva
pro bažanty. Individuální podpory se dostalo i osobně od
člena výboru Honebního společenstva pana Havrdy, při výměně rozvodu vody v bažantnici. Bez jeho bagru bychom
rozvody kopali ještě dnes. Jménem všech myslivců za jeho
pomoc děkuji.
V letošním roce budeme opět umísťovat okolo hlavní
komunikace před i za Dolním Přímem - pachová zradidla,
nebo také pachové ohradníky.

Jejich nákup dotuje Královéhradecký kraj, prostřednictvím
Okresního mysliveckého spolku v Hradci Králové. Doufám,
že jejich aplikací se podaří snížit počet zabité zvěře při střetech s motorovými vozidly. Ostatně se tak chrání i majetek
řidičů. U nich je však ještě potřeba se více věnovat dění
okolo silnice a lehčí nohu na plynu.
Svou činnost bude dne 16. června 2017 hodnotit rovněž
okresní sněm Okresního mysliveckého spolku v Hradci Králové. Tohoto jednání se budou účastnit zástupci všech mysliveckých spolků okresu a doufám, že zde pro naši činnost
budou příznivé zprávy. Jednu z nich již známe dnes a týká se
celé spolkové činnosti, tzn. bezprostředně se dotýká spolkové činnosti v obcích, a to je posun hranice povinnosti evidence tržeb z vedlejší činnosti v systému EET.
V současné době je pro nás hlavní náplní zajištění dostatečného množství násady bažantích vajec pro líhnutí bažantíků.
Věnujeme chovnému hejnu v bažantnici maximální péči,
kvalitní krmivo a doufáme, že nás nezklame ani počasí. Na
úspěšnosti této činnosti je závislé podzimní vypouštění bažantů do přírody.
K 16. květnu začala pro myslivce rovněž lovecká sezona
srnce obecného. Je proto potřeba být obezřetný při pohybu
v lesích a to jak ze strany myslivců, tak i ze strany občanů.
Nejčastější dobou, kdy jsou myslivci na posedech, jsou brzké ranní hodiny, nebo čas před setměním.

To, že lov srnčí zvěře je nezbytností, je pro většinu veřejnosti snad nepochybnou věcí. Tam, kde není přirozený nepřítel, jako je dnes například na Broumovsku vlk nebo rys,
musí korigovat počty zvěře člověk a to právě pomocí myslivosti. Lov zvěře však není žádnou anarchii, kde si každý
může střílet, jak chce. Jsou dána velmi přísná pravidla, která
jsou kontrolována orgány státní správy, zástupci pronajímatele honitby a v konečném důsledku i Policii ČR z hlediska
používání zbraní. Přes to všechno jsem přesvědčen o tom,
že v naší přírodě je dostatek místa pro všechny, a je jen na
nás, abychom si byli vědomi nutnosti vzájemné tolerance.
Za Myslivecký spolek BOR v Probluzi
JUDr. Václav Gadlina – předseda

ZKO Dolní Přím-Probluz
Milí čtenáři,
máme za sebou výcvikový tábor Pecka 2017, velmi krásný
víkend plný zábavy a hlavně výcviku. Během celého víkendu jsme zažili různé počasí: teplo, zimu, bouřku i slunce, ale
užili jsme si to. Páteční večer byl seznamovací a vydařil se.
V sobotu ráno někteří zahájili nácvikem stop, jiní dospávali pracovní týden. Dopolední program zahájili Klára Svobodová, Veronika Ouhrabková a Aleš Ouhrabka, kteří pro
nás připravili Coursing. To je sport, při kterém pes na volno
honí uvázaný střapec na lanku, který se pohybuje rychle
jako králík. Rychlost se přizpůsobuje temperamentu a velikosti psa. Tento sport již známe, je každoročně na Pecce,
ale letos byl vyznačený prostor opravdu veliký, asi přibližně
300 metrů. Ale protože pes je tvor mazaný, při opakovaných

pokusech již věděl, kudy střapec pojede a snažil se ho nadběhnout. Před polednem nás čekaly ještě obrany a to díky
Alešovi Markovi a Milošovi Rohlenovi. Následoval dobrý
oběd a polední pauza. Po ní pro nás Renča Nováková připravila závod „pes + psovod“ a to do kopce, po vrstevnici
a z kopce, zde jsme plnili intelektuální a fyzické dovednosti.
Výběh byl velmi náročný a jistě si dokážete představit ty výsledky při pulsu 150 a odkrveném mozku, ale zvládli jsme
to. Po večeři nás čekal táborák a opékání buřtů.
Neděle začínala opět, dle chuti, stopami a snídaní. Následoval celotáborový výlet na hrad Pecka. Po poledním
odpočinku jsme opět soutěžili. Jana Suchardová a Pavel
Kalina nás zasvětili do dogtretingu, který oba provozují.
A abychom si ho mohli také vyzkoušet, připravili nám jeho
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mini podobu. Sport je prováděn se psem na vodítku. Začínali jsme navlečením těžkého batohu, pak jsme museli
nasadit psovi botičky, zdolat překážku a nakonec dopravit
do cíle psa na stavebním kolečku. To bylo nejobtížnější, ale

byli i tací borci, kteří to dokázali. Kdo neměl psa, použil svoje
děti. Během celého tábora náš tým agility, zastoupený několika psovody, trénoval tento sport standardně, tedy přes
překážky a nestandardně přes lidi. Bylo to super. Odpoledne
byly opět obrany a navečer táborový oheň.
V pondělí ráno jsme byli všichni již notně unaveni, dokonce už ani psi neštěkali. Dopoledne jsme trénovali individuální výcvik poslušnosti, relaxovali, balili a po obědě se rozjeli
domů. Byl to super víkend a myslím, že jsme si ho všichni užili.
Proto bych chtěla touto cestou poděkovat hlavní organizátorce Renatě Novákové a všem jejím pomocníkům za
skvěle zvládnutou organizaci celého tábora. Naše poděkování patří také sponzorům firmě EMINENT a firmě HUSSE,
kteří věnovali dary na odměny za naše, bezpochyby, jedinečné výkony při soutěžích.
Markéta Pavlíková

Tajný výlet ZKO Dolní Přím – Probluz
Dne 13. května 2017 pořádala naše organizace tradiční
tajný výlet. Výlet byl opravdu tajný, jedinou indicií bylo –
kdo má, vezme si přilbu na motorku. Takže se dalo očekávat
cokoliv.
Autobus byl jako vždy přistaven u kostela, kde jsme se
všichni v dobré náladě „nalodili“ a vyrazili. Cesta nebyla
dlouhá. Přivítalo nás příjemné město Rychnov nad Kněžnou
a pěkné slunečné počasí. Cíl cesty byl
po příjezdu na místo jasný – sportovní
areál Jámy Rychnov nad Kněžnou. Areál
slouží k využití volného času pro širokou
motoristickou veřejnost jako půjčovna
motokár, čtyřkolek a motokrosových
motorek. Areál se rozkládá na 6 ha v klidném prostředí podhůří Orlických hor,
na okraji města Rychnov nad Kněžnou
u řeky Kněžny. Plocha je rozdělena na tři
na sobě nezávislé dráhy - motokárovou, čtyřkolkovou a motokrosovou. Nás čekala dráha motokárová s délkou 850 m.
Dráha má časomírou AMB pro zpracování výsledků závodů
a individuálních jízd.
Po příjezdu nás přivítal majitel firmy, byli jsme poučeni o bezpečnosti a seznámeni s provozem na motokárové
dráze. Pak jsme se rozdělili do 9 družstev. Každé družstvo
mělo 3 členy. Dostali jsme 20 minut na zkušební jízdy a pak
už jsme jezdili na „ostro“ a musím říci, že adrenalin v žilách
všech účastníků rychle stoupal. Je to opravdu zábava pro

malé i velké. Zvláště pánové byli ve svém živlu, ale ani ženy
se nenechaly zahanbit. Závod nám velmi rychle uběhl a pak
nás již čekal oběd – výborný gulášek v malém bochníku
chleba a následovalo vyhodnocení na stupních vítězů.
A protože jsme měli s sebou i děti různého věku, tak následoval závod pro děti. Děcka nejdříve jezdila opatrně, ale
za pár minut už „řezala“ zatáčky jedna radost.
No, a protože se to některým moc líbilo, tak si ještě půjčili individuálně silnější
motokáry a jelo se znovu.
Prostě byl to krásně strávený den a už
se těšíme na další ročník.
Vytvořila: Hana Stříhavková

Velikonoční jumpy 2017
Na Velikonoční pondělí 17. 4. 2017 jsme uspořádali neoficiální závody agility v areálu cvičiště ZKO Dolní Přím – Probluz.
Na startovní listině bylo přihlášených 60 týmů ve třech výkonnostních kategoriích: začátečníci, pokročilí a veteráni.
Začátečníci jsou týmy, které běhají agility, ale nemají výkonnostní průkaz, který jim umožňuje start na oficiálních závodech (stáří psa, výkonnost, handicap).
Pokročilí – to jsou týmy, které mají VP a startují na oficiálních závodech pod registrací KAČRu (Klub agility České republiky).
Veteráni – to je kategorie, ve které rozhoduje věk psa (malá a střední plemena od 9 let,
velká plemena od 8 let).
Dále jsou týmy v kategoriích rozděleny podle velikosti psa na SA (small), MA (medium)
a LA (large).
Na závodech jsme si vedli úspěšně. Odměnou nám byly krásné kokardy a věcné ceny. Jen
počasí nám poprvé nevyšlo. Pršelo, bylo chladno, ale kolem poledne se vyčasilo se a bylo
příjemně.
A co je agility? Jeden ze psích sportů, se kterým se můžete setkat nejen na závodech, ale
i na předváděcích akcích. Na parkuru s různými překážkami je pes pod vedením psovoda
překonává v určeném očíslovaném pořadí (většinou jich je 20). Podle druhu překážek se
parkury dělí na Jumping a Agility (Open). Rozdíl mezi nimi je ten, že v Agility jsou zónové
překážky (kladina, áčko, houpačka). Podle výkonnosti týmy běhají v kategorii A1, A2 a elitní
třídě A3, podle velikosti již ve zmíněných kategoriích SA, MA a LA.
A co nás na tom baví? Společně strávený čas se psy, měření výkonnosti mezi týmy
a výzva, že nikdy nepoběžíte dvakrát stejný parkur.
za skupinu agility ZKO Dolní Přím – Probluz
Ing. Marcela Červená
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CO SE PRO VÁS CHYSTÁ
Pozvánka na podzimní zájezd do divadla
Ač je to s velkým předstihem, nezapomeňte si poznamenat do svých kalendářů důležitý termín 25. 11. 2017,
pojedeme opět do divadla!
Tentokrát jsme pro vás vybrali kus s názvem

VÁNOČNÍ KOLEDA.
Výpravný příběh Vánoční koleda, na motivy proslulé povídky
Charlese Dickense představuje neopakovatelný zážitek na pomezí divadla, koncertu a muzikálu. Nechte se unést atmosférou a mystikou vánočního Londýna první poloviny 19. století.
Stanete se svědky přeměny, vykoupení a nápravy mrzoutského
nelidy a lakoty Scrooga v jedinečném podání Karla Rodena.
V roli ducha Vánoc se představí Ivana Chýlková.
Za doprovodu živého orchestru Kryštofa Marka zazpívají
Václav Noid Bárta, Zuzana Mauréry a Marina Vyskvorkina.
Vstupenky je možné jako vždy rezervovat
u Laďky Tiché na tel.: 604 915 503.
Ceny vstupenek a čas odjezdu
budou včas uveřejněny na plakátech.

Amfiteátr Chlum - Harmonogram akcí na rok 2017
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