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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
léto a prázdniny máme v plném proudu, a tak mi dovolte, abych vám na
úvod našeho zpravodaje popřál hodně sluníčka a letní pohody. Těm, kdo
budou odjíždět na dovolené, přeji příjemné cestování, šťastný návrat
a všem dětem přeji senzačně strávené prázdniny.
V minulém zpravodaji jsem se zmiňoval o tom, že se těšíme na nový
traktůrek, který nám umožní udržovat plochy veřejné zeleně. Traktůrek
máme koupený, a myslím, že výsledky práce s ním jsou vidět. Daří se nám
udržovat veřejné plochy ve stavu, v jakém dle mého názoru ještě nikdy
nebyly. Kde jsou ty doby, kdy se nedalo parkem nebo návsí ani projít, jak
byly tyto plochy zarostlé a zpustlé.
Koupě zahradního traktůrku byl pouze začátek v nákupech komunální
techniky určené ke zvelebení naší obce a pro potřeby našich občanů. Možná
si někteří z vás všimli, že na dvoře OÚ stojí červený traktor značky CASE.
Tento traktor již je náš. Jedná se o 6 let starý traktor, který byl využíván
soukromým zemědělcem při chovu ovcí na Šumavě. Traktor je vybaven
nástavbami, které nám umožní jeho univerzálnější využití při práci v obci
(čelní nakladač, stohovací vidle), dále jsme k traktoru dostali radlici na sníh
a ještě přivezeme i paletovací vidle. K dispozici máme také profesionální
štěpkovač
VANDAELE
160,
který
je
po
generální opravě.
Do poloviny července
přibude k traktoru na
dvůr OÚ ještě fekální
cisterna o objemu 5 m3.
Budeme tak vybaveni
a připraveni navážet na
ČOV splaškové vody od
těch
občanů,
kteří
nemohou být připojeni
na kanalizaci. S celým
systémem svozu splašků
na ČOV včetně plateb
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budete včas seznámeni. Od každého budeme vyžadovat doklad o likvidaci
splaškových vod. Měla by pomalu končit doba, kdy se splašky vypouští
a likvidují nelegálně, nejlépe do příkopu nebo sousedovi pod okna…
Do konce roku bychom chtěli ještě pořídit kontejnerový nosič včetně
minimálně dvou kontejnerů.
Veškerá pořízená technika bude k dispozici všem občanům obce,
samozřejmě za ceny dané sazebníkem. Vše bychom chtěli během prázdnin
připravit tak, aby pořízená technika mohla našim občanům začít sloužit co
nejdříve.
Také jste již určitě
zaregistrovali, že na
několika místech v obci
vznikly zpevněné plochy
ze zámkové dlažby, na
nichž stojí kontejnery
na odpad – v Hluboši
na Lipce, u prodejny
COOP,
kde
tento
prostor navazuje na
nově
vybudovaný
chodník
vedoucí
od prodejny k bývalému
statku, a na Kardavci
u novostaveb.
Vydlážděnou plochou se může pochlubit také autobusová zastávka na
Kardavci. Hlubošská autobusová zastávka zase dostala nový kabát. Je jen
škoda, že vnitřek zastávky po poslední výmalbě (v srpnu 2015) nevydržel
moc dlouho. Když někdo neví, jak se má chovat k cizímu majetku, je to
dost smutné zjištění. No, co se dá dělat. Vymalujeme znovu, umístíme do
zastávky monitorovací systém a uvidíme, kdo bude malovat zastávku
příště….
Na Kardavci se momentálně dokončuje oprava kapličky. Zbývá venkovní
nátěr a tato dominanta se představí v celé své kráse. Na základě úspěšně
podané žádosti o dotaci nám letos na opravu přispěl Středočeský kraj
částkou 50 tisíc Kč.

Bc. Jiří Čajan
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ZŠ A MŠ HLUBOŠ
Zápis dětí do mateřské školy
Pro nový školní rok bylo zapsáno do MŠ Hluboš 7 dětí. Tím bude téměř
naplněna kapacita mateřské školy.
Prázdninový provoz mateřské školy
V měsíci červenci a srpnu 2016 bude v Mateřské škole Hluboš
z organizačních a provozních důvodů přerušen provoz v době od 18.
července do 26. srpna.
Akce v ZŠ a MŠ Hluboš
V posledním čtvrtletí školního roku proběhla v ZŠ a MŠ celá řada akcí.
Ty hlavní vám stručně připomeneme v následujících fotografiích.

Den Země 2016 – čištění lesa
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Návštěva Hornického muzea Příbram

Ukázka integrovaného záchranného systému
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Besídka MŠ ke Dni matek

Den dětí s kouzelníkem
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Pohádkové představení Šípková Růženka
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Pokud chcete vidět více fotografií z těchto akcí, navštivte naše webové
stránky ZŠ a MŠ Hluboš www.zsamshlubos.cz.

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU
Do této školy jsme skoro jako všichni páťáci chodili i do školky. Teď už ale
jsme páťáci a budeme se loučit se školou Hluboš. Jako páťáci jsme si to tu
hodně užili, od první třídy až do teď. Paní učitelka, co nás učila tento rok, je
hodná. Jmenuje se Mgr. Marie Tetourová. A i tento rok jsme se zúčastnili
mnoho výtvarných soutěží, hodně výletů a projektů. Škoda že už budeme
odcházet na jinou školu. Páťáci ze základní a mateřské školy Hluboš:
Zuzana Bártová, Štěpánka Čepková, Filip Kraus, Josef Medal, Žaneta
Richterová a Jan Valvoda.

Štěpánka Čepková (5. ročník)
Už uběhlo těch 5 let od doby, kdy jsme byli ti malí prvňáčci, co se těší
na svůj první den školy. Už nám není 6 a život musí jít dál. Už umíme číst,
psát a počítat. Máme vše, co máme mít, a tak musíme dál. Z této školy si
neodnesu jenom znalosti, ale i vzpomínky a kamarády. S touto školou se
nerad loučím, a proto si užívám posledních dnů na této škole co nejvíce.
Už nám tato kapitola končí a nová musí začít.
Určitě se někdy vrátím
a budu vzpomínat.
Jak mi tehdy bylo šest
a začnu naříkat.
Už nejsem ten malý kluk, co psát se učí.
Nikdy to už nezažiju, čas mi za to ručí.
Tahle kapitola končí
a život už jde dál.
Čas už rychle kvapí,
musím sbohem dát.

Filip Kraus (5. ročník)
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Do téhle školy chodím už od školky. Vždycky jsem to tady měla ráda. Tento
rok jsme měli novou a moc hodnou třídní učitelku Mgr. Marie Tetourovou.
Mimo jiné jsme se tento rok hodně účastnili různých výtvarných soutěží
(tyto soutěže pořádala knihovna Jince). Nebo jsme zase kreslili do Pičína.
Bavilo mě to, protože ráda kreslím. Myslím si, že to, co jsem nakreslila
na začátku roku, se vůbec nepodobá tomu, co nakreslím teď. Tenhle rok
jsem si hodně užila. Byl to ten nejlepší rok! Je veliká škoda, že už musím
odcházet do jiné školy. Nejradši bych tu ještě jeden rok zůstala.

Zuzana Bártová (5. ročník)

PODBRDSKÉ MUZEUM V ROŽMITÁLE
POD TŘEMŠÍNEM
27. 5. jsme jeli na výlet do Podbrdského muzea. Hned jak jsme přijeli, tak
jsme si dali svačinu. Poté jsme šli do první části muzea, kde byly výrobky
dětí z jiných škol. Vyšli jsme nahoru a tam byly chráněné rostliny a zvířata,
které se vyskytují v chráněné krajině Brd. A potom jsme se dívali na
dokument. Také jsme se šli podívat do staré domácnosti. Poté jsme šli dál a
byli jsme v místnosti, kde jsme se mohli obléknout jako princezny a jako
rytíři. A šli jsme do hudební místnosti. Ale musím říct, že tam se mi nejvíce
líbilo. A šli jsme se také podívat na veterány. Poté jsme se rozhodovali, kdo
chce na hrad a kdo na hřiště. Asi 7 dětí šlo na hrad a zbytek na hřiště. Já
jsem šla také na hrad. Ten hrad se jmenoval Rožmitál, ale nesměli jsme
dovnitř. Pan ředitel nám pověděl něco o historii a kdo zde žil.

Žaneta Richterová (5. ročník)
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SOU HLUBOŠ
Střední odborné učiliště Hluboš je škola s dlouholetou tradicí
v dřevozpracujících a opravárenských oborech. V současné době se skládá
ze dvou pracovišť – v Hluboši a na Dobříši. Zřizovatelem je od roku 2000
Středočeský kraj.
Učiliště nabízí ke studiu maturitní obory pro chlapce i dívky – Kosmetické
služby a Operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Těžiště je v tříletých
učebních oborech se zaměřením na zpracování dřeva (Truhlář, Tesař,
Zpracovatel dřeva, Umělecký truhlář a řezbář, Truhlářská a čalounická
výroba) a opravárenství
(Mechanik
opravář
motorových
vozidel,
Opravář zemědělských
strojů,
Opravářské
práce, Strojní mechanik,
Karosář). Vysoký zájem
je také o obor Kadeřník,
který vyučujeme v plně
zrekonstruovaných
prostorách na Dobříši.
Pro držitele výučních listů dále nabízíme možnost získání maturity
v nástavbovém studiu denní nebo dálkové formy (obor Podnikání). Pro
širokou veřejnost dále nabízíme v prostorách pracoviště na Dobříši možnost
absolvovat svářečský kurz a v Hluboši pak kurz práce s motorovou pilou.
Dochází také k výrazné
modernizaci
prostorů
učiliště
tak,
aby
vyhovovaly
moderním
učebním i ekologickým
podmínkám
(výstavba
kadeřnických salónů na
Dobříši, modernizace dílen
i učebních prostor na
Dobříši,
zateplení
a
modernizace prostor dílen
v
Hluboši,
výstavba
pracovišť pro kosmetičky

v Hluboši).
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Naši žáci se zúčastňují republikových soutěží v jednotlivých oborech.
Nejlepších výsledků tradičně dosahují žáci oboru truhlář (2. místo na
regionálním kole v Českých Budějovicích), kteří pravidelně postupují do
národního a mezinárodního kola.

Součástí výuky jsou i pravidelné stáže v rámci projektu Erasmus, kdy žáci
dřevařských a opravárenských oborů vyjíždějí na měsíční pobyt do Prešova,
který je zajišťován našimi partnerskými školami. Vedle odborné praxe si své
obzory rozšiřují i o kulturní a estetické zážitky.
Úspěšně se rozvíjí rovněž spolupráce s obcí, zejména s mateřskou a
základní školou, především v podobě drobných oprav či výroby
jednoduchých výrobků.
V právě uplynulém školním roce 2015/2016 jsme spolupráci se základní
školou prohloubili o výuku anglického jazyka, která byla zajišťována našimi
učiteli.

Mgr. Milan Němec
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OKÉNKO DO HISTORIE OBCE
PIVOVAR V HLUBOŠI
Tak jako v každé větší vesnici stával kostel spolu se hřbitovem, tak ve
většině vesnic byl zřizován malý pivovárek s výrobou piva pro místní
obyvatele, či větší panský pivovar pro obyvatele nejbližšího okolí. Nejinak
tomu bylo i v obci Hluboš.
Historické literární prameny uvádějí vznik pivovaru v Hluboši před rokem
1710, údajně založen Janem ze Svárova. O tomto období vzniku pivovaru
se zmiňuje zápisem již Leopold Račín ve svém přiznání majetku pro berní
rulu z roku 1653, kde uvedl: „…při hlubošském statku je pivovar, v němž se
vaří 8 a půl sudů na 4 vědra“. Tento pivovar měl stát na severovýchodní
straně zámku, částečně na dnešní zahradě pod hostincem a na dnešní
silnici.

Pivovar následně vlastnili či provozovali tito majitelé: Karel ze Svárova, Petr
Vamberský z Rohatce, Adam, Petr a Hynek Štastný z Rohatce, Bedřich
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Hořčice z Prostého, Václav Šturm z Hyršfeldu, Albrecht Vtelenský ze Vtelna,
Karel Vtelenský ze Vtelna, královská komora, Václav st. Bechyně z Lažan,
Magdalena Bechynová z Olbramovic, Jan Humprecht z Račína, Kryštof
František a Jindřich Adam z Račína, Adam, Vilém Humprecht a Václav
Rudolf z Račína, Adam z Račína, Václav a František Bechynové z Lažan,
Hoberkové z Henrštorfu, Ludvík hrabě Pourtalés, František hrabě Pourtalés
a Karel kníže Oettingen-Wallerstein st.
Panství spolu s pivovarem, jako poslední jeho majitel, zakoupil v roce 1872
Karel kníže z Oettingen-Wallersteinu, který zámek přestavěl a přilehlé
hospodářské budovy i s pivovarem zboural spolu s hospodářskými
budovami v okolí zámku.
Jako rok zániku pivovaru je jedním literárním pramenem uváděn rok 1873
až 1875, druhým dostupným literárním pramenem je rokem zrušení uváděn
letopočet 1890, kdy měl být údajným posledním majitelem pivovaru kníže
Oettingen-Wallerstein st. (sládek a nájemce pivovaru Čeněk Korbelius)
s uváděným ročním výstavem piva mezi 2000 - 2977 hl. Není známo, že by
se dochovaly z pivovaru staré pivní lahve nebo pivní etikety.
Rozpory v uváděném letopočtu zániku pivovaru lze přičíst tomu, že pro
sládky je ukončením výroby uvaření poslední várky, pivovarské ročenky
často uvádějí jako konec produkce účetní likvidaci pivovaru, jiná literatura
až výmaz z úředních listin a pro kronikáře je často zánik pivovaru uváděn až
zbouráním daného objektu.

Bc. Aleš Zelenka
Použitá literatura a odkazy:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Janský M.: Pivovary a pivovárky (seznam pivovarů na území ČSSR) II. díl,
klub sběratelů kuriozit Kabát M.,: Z historie pivovarů díl I. - seznam pivovarů
na území ČSFR A až M, vlastním nákladem, Praha, 1992
Jákl P.: Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska I. díl Střední Čechy,
nakladatelství Libri, s.r.o., Praha 2004, ISBN 80-7277-226-0; ISBN 80-7277-225-2
(soubor)
Likovský Z.: České pivovary
1869 – 1900, výzkumný ústav pivovarský
a sladařský, a.s., Praha 2005, ISBN 80-86576-14-0
Ústředního kulturního domu železničářů, tiskem vlastní tiskárny, Praha, 1988, MK
ČSR 59-432-87
http://www.pivovary.info/historie/h/h.htm
http://www.hlubos.eu/assets/File.ashx?id_org=3968&id_dokumenty=32119
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SDH KARDAVEC
UKLIĎME ČESKO
Také členové SDH Kardavec se připojili k akci „Ukliďme Česko“. V neděli
17. 4. uklízeli předem stanovenou trasu mezi Hluboší a Kardavcem. Akce se
zúčastnili zástupci opravdu všech generací (ještě u maminky Veroniky
v bříšku i Nina Čepková).
Po poučení o významu této akce, včetně bezpečnostních pravidel, vyrazila
skupina pod vedením Jarušky Žůrkové z Hluboše směrem na Pičín. První
hromady nasbíraného odpadu byly odloženy na pičínské silnici U Kříže vedle
hlavní komunikace. Dále
jsme pokračovali lesem
na Kardavec. Trasa, která
by vzhledem ke své
atraktivitě (U Kříže – U
Obrázku – kaplička na
Kardavci – Školní cesta –
koupaliště atd.) mohla
být hojněji navštěvována,
byla poměrně čistá, ale i
tak zde zbyla nechtěná
památka po přítomnosti
neukázněných
lidských
návštěvníků – vše bylo
uklizeno.
Nejhorší
překvapení
čekalo na brigádníky za
Kardavcem, kde byla
objevena stará skládka.
Skládka byla zřejmě již z
dřívějších let, a proto
doufejme, že se v lese, i
vzhledem k možnosti
odvozu jak komunálního,
tříděného a nově i BIO
odpadu, již odpad objevovat nebude. Uklizením odpadu podél Školní cesty a
příchodem ke koupališti byla ukončena oficiální část pracovní neděle.
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Na koupališti, společně s dalšími účastníky akce z Hluboše, byla akce
ukončena a vyhodnocena. Nejlepším sběratelem byla vyhlášená Jana
Zelenková a o vítězství v naučném pexesu se podělila Simonka Čajanová
s Pavlíkem Štefány.

Akce byla ze všech stran zabezpečena, připravena a řádně organizována.
O tom, že splnila svůj význam – pomoci přírodě, nebylo při pečení vuřtů
nutné dále spekulovat.
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MALÍ HASIČI NA ŽELIVCE
Děti z oddílu Plamínek, který je součástí SDH Kardavec, vyhrály v soutěži
Škola do přírody a jako výhra pro ně byla připravena návštěva nově
vybudovaného Vodního domu a přilehlé hráze vodní nádrže Švihov (Želivka).
A tak se děti v pátek 22. dubna (na Den Země) vypravily na výlet.

Po prohlídce koruny hráze se děti přemístily do atria Vodního domu, které
symbolizuje vodní toky od pramene k ústí. Tady se mohly vyřádit při
ovládání různých čerpadel, pump a vodních mlýnků. V galerii pro ně byl
velmi zajímavě připraven interaktivní naučný program. Děti se společně
zaposlouchaly do zvuků přírody, popovídaly si o životě v různých lokalitách
a svými malbami v závěru „výuky“ vyjádřily, co je nejvíce zaujalo.

Při samotné prohlídce expozice o vodě a životě si děti vyzkoušely pomocí
měchů udělat kroužky z páry, degustaci pramenité a minerální vody, krmení
raků a prohlídli si další naučné sekce, ze kterých se na zpáteční cestu chtělo
jen málokomu.
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tradiční pálení čarodějnic v sobotu 30. 4. proběhlo také na Kardavci, a to
na zahradě u hospody. Po vybudování hranice, o kterou se zasloužili naši
hasiči, mohla naplno propuknout pravá Filipojakubská noc.

OSLAVA 71. VÝROČÍ DNE VÍTĚZSTVÍ
U pomníku obětem 2. světové války v Hluboši se konala v sobotu 7. 5.
pietně vzpomínková akce. Akci přišli podpořit i občané Kardavce a
kardavečtí hasiči již tradičně zaujali čestná místa při kladení věnců.
Překvapením pro všechny byla oficiální účast hasiček, moderátorky Zdenky
Peřinové a doprovodu státní vlajky Jany Zelenkové a Terezy Maškové.
Všechny byly totiž vzorně ustrojeny do vycházkových stejnokrojů. A že jim
to slušelo...
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KARDAVEČTÍ HASIČI OBSADILI
MEDAILOVÉ POZICE
Okrsková soutěž Memoriál Václava Soukupa se letos uskutečnila v sobotu
28. 5. v Sádku. Výsledky našich družstev byly vynikající.
4

Děti obsadily druhé místo za domácími, ženy tentokráte soutěžily (byť byly
doplněny pouze o Rudu Žůrka u savice a Pavla Štefányho u stanice) v
kategorii
mužů
a skončily na třetím
místě, když v druhém
rozběhu
dosáhly
druhý
nejrychlejší
čas! Na druhém místě
se umístili naši muži,
kteří předvedli dva
vyrovnané útoky a o
první
místo
je
připravil
vydařený
druhý
útok
SDH
Hluboš,
který
v
konečném
součtu
rozhodl v náš neprospěch. Všem družstvům k dosaženým výsledkům
blahopřejeme!
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ODPOLEDNE PREVENCE A OSVĚTY
Již druhé „Odpoledne prevence a osvěty“, určené nejen pro děti, proběhlo
v úterý 31. 5. na hlubošském koupališti. Akci uspořádali naši hasiči
za podpory obce Hluboš.
Na třech stanovištích si mohli účastníci vyslechnout, zhlédnout nebo
prakticky vyzkoušet například pravidla první pomoci, jak se chovat v Brdech,
záchranu tonoucího, způsoby hašení požárů, vyhledávání a záchranu osob
psy, a hlavně získat další důležité informace, díky kterým mohou předcházet
tragédiím.
Akci za aktivní účasti členů jednotky OSH Příbram, vojáků z 13.
dělostřeleckého pluku Jince, pyrotechniků z 15. ženijního pluku Bechyně,
hasičů z SDH Obecnice a Bratkovice a kynologů z Drahlína, navštívily nejen
děti z Kardavce a Hluboše, ale také z Čenkova, Bratkovic, Obecnice, Sádku,
Rožmitálu pod Třemšínem.
Při závěrečném opékání špekáčků poděkoval náměstek starosty OSH
Příbram František Polák dětem za účast na akci, pořadatelům z SDH
Kardavec a všem participujícím subjektům za smysluplnou náplň odpoledne.
Je škoda, že z celkového počtu zúčastněných dětí na akci byla účast dětí
z domovské Hluboše minimální.
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ČENKOVSKÝ CVOČEK PATŘIL
DRUŽSTVŮM Z KARDAVCE
Do soutěže v Čenkově se v sobotu 4. 6. aktivně zapojilo i SDH Kardavec, a
to družstvem dětí a mužů. A obě družstva vyhrála! Vozit 1. cenu z této
soutěže se kardavecké děti naučily už v minulosti, a proto, když na začátku
soutěže vracel velitel jednotky Pepa Mašek putovní cenu pořadatelům, bylo
to s přáním, odvézt si ji zpět. Dětská kategorie byla letos početnější než
obvykle, soutěžilo osm družstev, a tak si vítězství doopravdy zaslouží obdiv.
Mužská kategorie byla zase okořeněná náhle stoupající vodní hladinou
Litavky po přeháňce v Příbrami. I přes ztížené podmínky si nakonec naše
generačně obměněné družstvo doběhlo po suverénně nejrychlejším čase k
vůbec prvnímu titulu z klání o Čenkovského cvočka.
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O POHÁR HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO
KRAJE
3. ročník soutěže požárních družstev se uskutečnil v sobotu 11. 6.
na Kardavci. Soutěž se konala pod záštitou hejtmana Středočeského kraje,
jako zástupce kraje přijel podpořit hasiče krajský zastupitel MVDr. Josef
Řihák. Mnoho úspěchů popřáli všem soutěžícím také Bc. Václav Jankovský,
starosta OSH Příbram, a Bc. Jiří Čajan, starosta obce Hluboš.
Nově se bojů zúčastnilo družstvo z Jinec, ale ani ono nezabránilo spanilé
jízdě mužů ze Sádku, kteří opět pohár vyhráli a dokonce ve druhém
rozběhu vytvořili rekord – 48 sekund. Domácí skončili na krásném třetím
místě a potvrdili, že umístění našich družstev na stupních vítězů nejsou
náhodná.

Domácí družstvo těsně po odstartování...

Soutěž měla i letos spád a byla stejně jako vloni zpestřena vloženou soutěží.
Ta spočívala v transportu raněného pomocí improvizovaných nosítek (ruce
dvou osob) a vyhráli ji hasiči z Bratkovic. O poslední ceně rozhodovalo
umístění v poháru a vložené soutěži. A protože Sádek dosáhl na 3 body
stejně jako Bratkovice, muselo nakonec o tuto cenu (poukaz na sele na
rožeň) darovanou Vlastimilem Čuřínem a Josefem Maškem rozhodnout další
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klání, tentokráte lidský trakař. A tak ti, kteří se nejdříve na nosítkách nesli,
byli posléze hnacím kolem spřežení. Po zaváhání bratkovických těsně před
cílem vyhrálo hlavní cenu družstvo Sádku.

...a proudaři už běží k terčům

Vložená soutěž – trakař
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SDH KARDAVEC PODPOŘILO FONTÁNU
Obecnické SDH slavilo v sobotu 18. 6. 130. výročí svého založení. Oslav se
zúčastnili také naši zástupci – velitel Josef Mašek, starosta Vlastmil Čuřín a
Pavel Štefány st. Dopoledne bylo zahájeno výroční schůzí okrsku. Po obědě
oslava pokračovala pietním aktem položení věnců na hřbitově a u památku
padlých vojáků. V následujícím programu se představili psovodi a zásahová
jednotka Vězeňské služby, Vojenská policie apod. Atraktivní ukázkou bylo
hašení imitace domu za pomoci historické techniky – parní stříkačky z
Roztok u Jilemnice a také zásah Tatry domácích hasičů. A jak se říká, to
nejlepší nakonec. Po setmění domácí hasiči zorganizovali hasičskou fontánu
na koupališti. Na její realizaci se podílelo několik SDH z blízkého okolí,
včetně hasičů z Kardavce. A jak se povedla? To můžete posoudit sami na
http://obe.webnode.cz/.

Autorem článků SDH Kardavec je Josef Medal

DERBY HLUBOŠ – KARDAVEC 4:7
Fotbalové klání mezi Hluboší a Kardavcem se uskutečnilo v neděli
19. června. Družstva, která byla složena z hráčů všech věkových kategorií,
předváděla zajímavou podívanou. I díky hlasité podpoře skalních fanoušků
Kardavce po výrazně lepší druhé půli skončila ve prospěch kardaveckých
hráčů. Přes počáteční organizační rozpaky se nakonec sešlo dostatek jak
hráčů na obou stranách, tak diváků, kteří mohli vidět pěkný fotbal.
A tak doufejme, že tento fotbalový mač nebyl první a zároveň poslední.

Příprava na závěrečné penalty
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V DUBNU OSLAVILA
70 let

Marie RICHTEROVÁ, Hluboš 30

V KVĚTNU OSLAVIL
65 let

Jiří PROKEŠ, Hluboš 158

V ČERVNU OSLAVILY
80 let
70 let

Růžena KOCOVÁ, Hluboš 7
Růžena KRAHULÍKOVÁ, Hluboš 78

V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dosáhli věku 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více,
a kteří dali svůj písemný souhlas se zveřejněním.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Cvičení pro seniory…
…pokračuje i přes prázdniny ve stejné době (každou středu od 8.45 hodin v
„mládežáku“). Cvičení se uskuteční, pokud se sejde minimálně pět cvičenců.
Lekce trvá cca 1 hodinu a cena jedné lekce je 30 Kč za osobu. Jedná se
o nenáročné kompenzační a protahovací cviky pod vedením lektorky Boženy
Neubauerové. Více informací na tel.: 604 124 039.
Výlet pro seniory
Lektorka cvičení pro seniory připravila výlet k Pilskému rybníku. Na výlet se
můžete vypravit ve čtvrtek 21. 7. autobusem v 8.27 hodin z Hluboše, dále
linkou MHD č. 5 z autobusového nádraží do Kozičína a odtud pěšky směr
Pilský rybník. Zpět do Příbrami se vydáte opět MHD z Orlova na autobusové
nádraží, kde přesednete na autobus do Hluboše. Trasa pochodu je cca 5 –
6 km. S sebou si vezměte jídlo, pití, trekingové hole, sportovní obuv a
dobrou náladu.
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Na září chystá paní Neubauerová výlet do Prahy, podíváte se do zajímavých
míst na Starém Městě, na Loretánské náměstí, na Petřín. Více informací se
dozvíte na cvičení.
Obecní knihovna v provozu
V nově opraveném prostoru na obecním úřadě začalo opět fungovat
půjčování knih. Knihy jsou obměňovány a doplňovány z Knihovny Jana Drdy
v Příbrami. Prozatímní půjčovní doba je v pondělí a ve středu od 14.30
do 16.30 hodin.
MUDr. Kavková
V měsících červenec a srpen praktická lékařka MUDr. Kavková v Hluboši
neordinuje.

SOUTĚŽ

Poznali jste, kde byla vyfocena další soutěžní fotografie? Kdo hádal, že
na fotce je cesta od obchodu MABORA směrem ke škole, hádal správně.
Za kamennou zdí bývala tzv. štěpnice, v místech, kde dnes stojí bytovky,
býval teletník, na místě dnešní otočky u autobusové zastávky stávala
práškovna. Z druhé strany odděloval štěpnici od statku kravín, z něhož dnes
zbyla jen malinká část (vodárna).
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Ze správných odpovědí, kterých opět nebylo mnoho, jsme vylosovali: paní
Věru Procházkovou, paní Danuši Stašovou a paní Jitku Šimonkovou.
Výherkyním jsme poděkovali za snahu a předali jim drobné upomínkové
předměty.
A je tu další fotografie. Už víte? Své odpovědi posílejte na e-mail:
soutez.hlubos@seznam.cz, nebo ji spolu se jménem, telefonním číslem,
případně e-mailem napište na papír a vhoďte do schránky umístěné
v chodbě budovy obecního úřadu vedle vchodu do obřadní síně. Uzávěrka
pro poslání vašich odpovědí je 15. září.
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TJ SOKOL HLUBOŠ
TJ SOKOL HLUBOŠ/DRAHLÍN
MLADŠÍ ŽÁCI
Družstvo
Sokola
na 2. místě

Hluboš/Drahlín

skončilo

Tento ročník se dětem po uplynulých sezónách boje o přežití mládežnického
fotbalu v Hluboši doopravdy povedl, neboť si družstvo, obzvlášť v jarních
zápasech, vybudovalo respekt u týmů celého přeboru. Do závěrečných bojů
v nejnižší okresní soutěži bylo zařazeno bohužel od zeleného stolu, a to jen
díky horšímu skóre. Potvrdila se tak nepružnost Okresního fotbalového
svazu reagovat na změnu počtu týmů v soutěži, který se díky odhlášeným
týmům snížil. Soutěž tvořilo pouze pět týmů – kromě Sokola Hluboš/Drahlín
ještě Nová Ves pod Pleší, Obořiště, Tochovice a Kovohutě). Přišli jsme tak o
zápasy s rovnocennými soupeři, jakými pro nás byla družstva Pičína,
Obecnice, Višňové, ale i Milína, které vyšší soutěž dokonce vyhrálo.
Ale zpět od bafuňářů k soutěži dětí. Hrálo se systémem doma – venku.
Souboje začalo naše družstvo výborně a po první části ji dokonce vedlo.
Po smolné domácí prohře s Novou Vsí nakonec bralo krásné druhé místo.
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TJ Sokol Hluboš/Drahlín – Obořiště 11:0 (6:0)
Branky: Samková Alena, Krejčí Matyáš, 4x Záluský Michal, 2x Fiala Matěj,
3x Ježek Jaroslav
TJ Sokol Nová Ves pod Pleší – TJ Sokol Hluboš/Drahlín 1:1 (1:0)
Branky: Záluský Michal
TJ Sokol Hluboš/Drahlín – Kovohutě Příbram 8:1 (2:0)
Branky: 5x Záluský Michal, Krejčí Matyáš, Ježek Jaroslav, Vlasatý Martin
TJ Tochovice – TJ Sokol Hluboš/Drahlín 0:5 (0:3)
Branky: 3x Záluský Michal, Vlasatý Martin, Třesohlavý Jiří
Obořiště – TJ Sokol Hluboš/Drahlín 0:5 (0:4)
Branky: 4x Záluský Michal, Fiala Matěj
TJ Sokol Hluboš/Drahlín – TJ Sokol Nová Ves pod Pleší 1:3 (0:1)
Branky: Fiala Matěj
Kovohutě Příbram – TJ Sokol Hluboš/Drahlín 3:0 (2:0)
Branky: (za Kovohutě 1. Prokeš Dominik)
TJ Sokol Hluboš/Drahlín - TJ Tochovice 10:0 (3:0)
Branky: 4x Záluský Michal, 4x Ježek Jaroslav, Medal Josef, Fiala Matěj
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Družstvo, za které nastupovali Míša Záluský, Pája Štefány, Matěj Fiala, Andy
Vlasatá, Jára Ježek, Pepa Medal, Martin Vlasatý, Mates Míka, Maty Krejčí,
Alča Samková, Jirka Třesohlavý, Víťa Pokorný a Simča Čajanová, si zaslouží
absolutorium nejen za dosažené výsledky, ale hlavně za zápal k fotbalu a
vůbec za přístup k přípravě na zápasy. I proto se trenéři rozhodli v započaté
práci pokračovat a přihlásili družstvo dětí do soutěže pro příští sezónu.
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V případě, že budete mít zájem o smysluplné využití volna svých dětí,
neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám zodpovíme případné dotazy o průběhu
sezóny 2016/2017.
Josef Medal (tel. 723 592 756) a Petr Záluský (tel. 777 692 203), trenéři.
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STARÁ GARDA HLUBOŠ
Tlustice - Hluboš 1:3 (0:1)
Před pouťovým víkendem odehrála stará garda v pátek 20. května další
přátelské utkání v Tlustici. Utkání bylo vcelku jednoznačné – vyhráli jsme
3:1.
Nezapomenutelným zážitkem byl zápas určitě pro Jardu Bělohlávka, který
vstřelil gól svému mateřskému klubu na 2:0. Tímto mu blahopřejeme.
Nastoupili jsme v sestavě: Čajan Jiří – Urbánek Jiří, Hazucha Tomáš, Kolář
Václav, Hnízdil Miloš, Holan Míla, Havelka Martin, Hošťálek Jan, Vokurka
Richard, Pachole Michal – Prokeš Jan, Bělohlávek Jaroslav. Branky stříleli
Hošťálek, Bělohlávek (z penalty) a Prokeš.
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Turnaj v Tmani
V sobotu 18. června jsme se zúčastnili turnaje starých gard v malé kopané
v obci Tmaň. Ze základní skupiny jsme postoupili do čtvrtfinále, ale tam
jsme podlehli Loděnici a tudíž se s turnajem rozloučili.
Doplatili jsme bohužel na malý počet hráčů (hodně jich marodí nebo mají
jiné povinnosti). Museli jsme si půjčit Martina Šrámka z Drahlína a gólmana
Kafku z Hostomic. Mně se ozvalo staré zranění třísel, a tak jsem odehrál z
celého turnaje jen 2 minuty. Naštěstí ale nezklamala naše opora David
Procházka, který dorazil na kole a po prvním zápase mě vystřídal.
Klukům, kteří na turnaj dorazili, chci poděkovat, že i v tak malém počtu
hráli a bojovali. Turnaj byl skvěle zorganizovaný, potkali jsme se zde
manšafty, s nimiž vůbec nehrajeme, a bylo to super. Pokud nám bude
přáno, určitě zavítáme do Tmaně i příští rok.

Jan Prokeš
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MEMORIÁL PETRA DUŠKA
Memoriál Petra Duška v malé kopané pořádají fotbalisté z Hluboše letos již
po třinácté. Turnaj se uskuteční v sobotu 23. července od 9.00 hodin.
Několik technických údajů:
- družstvo tvoří 6 hráčů včetně brankáře - rozměry hřiště 40×30 m - rozměr
branky 2x5 m - doba hry 2x12 minut - startovné 1.000,- Kč
Předpokládaný systém:
- 2 skupiny po 4 mužstvech - první 2 týmy ve skupině postupují do bojů o
celkové umístění (při neobsazení turnaje 8 týmy si pořadatel vyhrazuje
právo změnit hrací systém)
Pro první čtyři týmy, střelce, brankáře a hráče jsou připraveny poháry
a další ceny, hlavní výhrou je desetikilová šunka.
Tým je na turnaj přihlášen, jakmile zaplatí startovné.
Závazně přihlášeny jsou zatím týmy: AC Hluboš, Dirtecho Sharks, AC Return,
Kafky z Podlesí. Dále účast přislíbili: SDH Hluboš, Alkoholika Drahlín,
Šalanda Příbram, SDH Bratkovice a Bellisima.
Bližší informace a přihlášky u pořadatele – Jan Peták, tel.: 607 711
105, e-mail: jan.petak@sokolhlubos.cz, skype: snozik007

Z loňského finálového zápasu – vítěz Dirtecho Sharks a AC Hluboš
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VLTAVA RUN 2016
2 dny, 360 kilometrů trati, 243 týmů, 2 834 běžců, 407 aut, 87 480 celkem
uběhnutých km – a jak jste si mohli přečíst v minulém zpravodaji, my jsme
byli u toho.
Vltava Run je unikátní nejen svou délkou, ale také vedením trati. Lokality
byly vybírány tak, aby si běžci užili zajímavé trasy, divokou přírodu a krásná
místa jižních a středních Čech. Týmy proběhly Národním parkem Šumava,
okolo Lipna, Orlíku nebo také přímo Českým Krumlovem.
Náš tým „Z brdských lesů“ složený z hlubošských běžců Jirky Čajana, Milana
Maláta, Petra Záluského, Vaška Duška, Luboše Kočího st., Luboše Kočího
ml., Romana Čípa, posílený o Dušana Mejzra, Fandu Bláhu, Jirku Vacka,
Honzu Javůrka a Michala Řeháčka jsme doplnili řidiči Martin Zítek, Zdenka
Peřinová a Láďa Petřík.
Ještě před samotným závodem se kluci podle náročnosti a délky etap
rozdělili do tří skupin. Každá skupina měla k dispozici auto s řidičem. Auto
sloužilo jako šatna, jídelna, noclehárna, ale hlavně muselo včas dopravit
závodníky na předávky jednotlivých etap. A to se našemu autu s posádkou
Jirka Čajan, Milan Malát, Vašek Dušek, Petr Záluský a Zdenka Peřinová díky
dvěma objížďkám hned při první předávce málem nepodařilo.
Jakmile odběhli všichni čtyři běžci z prvního auta, pokračovala posádka
druhého a pak třetího auta. Posádky, které neběžely, odpočívaly a nabíraly
síly na další etapy. Velice příjemnou regeneraci si dopřáli kluci v Komařicích
nedaleko Českých Budějovic. Luboš Kočí zde zajistil u svého kamaráda
kováře Jaromíra Čížka možnost osprchování, vyspání, občerstvení a hlavně
služby jinecké masérky Magdaleny Nesvadbové.
Po odpočinku v kovárně pokračovala naše posádka do Českých Budějovic,
kde měl v cca 20 hodin vybíhat směr Hluboká nad Vltavou Jirka Čajan.
Ještě cestou nám však pořadatelé oznámili STOP na 2 hodiny (kluci prostě
běželi moc rychle a pořadatelé neměli ještě připravené další předávky),
a tak jsme dvě hodiny za vydatného deště čekali na náplavce v Českých
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Budějovicích. Po desáté hodině, kdy Jirka startoval, byla sice už tma, ale
aspoň přestalo pršet. Po odběhnutí druhé série jsme se přesunuli téměř
domů. V neděli ráno byla první naše předávka v Líchovech, druhá na štole
Josef ve Smilovech, třetí na Živohošti a čtvrtá na Rabyni – tím mise pro naši
posádku skončila a už jsme mířili rovnou do cíle v pražském Bráníku, kde
jsme s napětím čekali na posledního běžce z týmu, na Luboše Kočího ml.
Z 241 týmů, které proběhly cílem, skončil tým „Z brdských
lesů“ na úžasném 74. místě s časem 31 hodin 2 minuty 36 sekund a ztrátou
485 minut na vítěze. Pro zajímavost čas vítězného týmu Beermental team
byl 22 hodin 57 minut a 16 sekund.
Vltava Run 2016 – ze Šumavy do Prahy za necelých 23 hodin aneb Víkend,
který nezapomenete, to není jen heslo z oficiálních stránek závodu, ale
opravdu nezapomenutelný zážitek a velká výzva do příštího roku.

Zdenka Peřinová

Nejstarší člen našeho týmu a iniciátor myšlenky zúčastnit se této netradiční štafety,
Luboš Kočí starší, si vychutnává zaslouženou odměnu v cíli.
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ZACHYCENO OBJEKTIVEM…

Vyčištěné koryto potůčku kolem koupaliště
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Komu vadilo hezké zátiší u rybníčka v Dubí? Bylo to nutné?
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DIVADLO

Původní úspěšný film byl před nedávnem adaptován pro divadlo. Lehká
komedie závažného obsahu, Co se stane, když člověk začne na svůj život
pohlížet očima těch druhých? Na počátku je pouhý omyl. Soukromý detektiv
si splete sledovanou osobu a místo manželky prominentního politika začne
sledovat úplně obyčejnou rodinu. Co se skrývá pod pokličkou zdánlivě
všedních dní všedního manželského páru středních let?

OBEC HLUBOŠ POŘÁDÁ
VE ČTVRTEK 15. ZÁŘÍ
ZÁJEZD DO DIVADLA ABC
NA PŘEDSTAVENÍ
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
SE SIMONOU STAŠOVOU A MICHALEM DLOUHÝM
V HLAVNÍCH ROLÍCH
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Začátek představení je v 19.00 hodin. Předpokládaný odjezd z Hluboše je
v 17.30 hodin. Prodej vstupenek po domluvě na tel. 777 659 019 –Zdenka
Peřinová.
Vstupenky za neodehrané představení v Českém Krumlově z důvodu
nepříznivého počasí jsme odeslali. Jakmile přijdou peníze zpět, budeme vás
informovat o jejich vrácení.
A další kultura na dohled – pokud vše dopadne podle plánu, můžete se těšit
na divadlo přímo u nás v Hluboši. V zámeckém parku by mělo příbramské
Divadlo A. Dvořáka odehrát v sobotu 3. září představení Balada pro banditu.
Opět vás budeme včas informovat prostřednictvím SMS zpráv, plakátů na
vývěsních tabulích, na webových stránkách obce, případně na facebooku.

CO NÁS ČEKÁ VE ZKRATCE
23. července, 09.00

13. ročník Memoriálu Petra Duška – turnaje
v malé kopané, centrální stadion

24. července, 8.00

Dětská firesport liga v Suchodole za účasti
družstva dětí z SDH Kardavec

3. září, 20.00

Divadelní představení Balada pro banditu,
zámecká zahrada

15. září, 19.00

zájezd do Divadla ABC na představení
Vím, že víš, že vím
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Kontakty na OÚ
Starosta – 724 180 539, jiri.cajan@centrum.cz
Místostarosta – 739 453 079, ma.sek@seznam.cz
Obecní úřad – 318 611 048, 603 147 315, ouhlubos@volny.cz
www.hlubos.eu,

www.kardavec.cz

Facebook/Hluboš + Kardavec

Hlubošský zpravodaj – vydává obec Hluboš jako svůj občasník.
Hlubošský zpravodaj je v elektronické podobě ke stažení na oficiálních
stránkách obce www.hlubos.eu. Náměty, příspěvky a podněty směřujte
na tel. 777 659 019 nebo na e-mail: perinka.z@seznam.cz.
Za poskytnutí fotografií děkujeme paní Janě Petákové, panu Miroslavu
Maršálkovi a panu Janu Stejskalovi.
Uzávěrka příštího čísla – 15. září 2016.
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