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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostal se vám do rukou výtisk Hlubošského zpravodaje, ve kterém bychom
vás chtěli informovat o dění v obci, a to jak ze strany obecního úřadu, tak i
základní a mateřské školy a zájmových organizací působících v naší obci.
Tento zpravodaj chceme vydávat pravidelně čtyřikrát ročně tak, abychom
v něm vždy shrnuli dění v obci.
Na úvod tohoto vydání mi dovolte informovat vás o činnosti v uplynulém
období a zároveň nastínit některé naše plány do budoucna.
Na podzimním ustavujícím zasedání dne 10. listopadu 2014 všichni noví
zastupitelé složili slib, zvolili jsme nové vedení obce, místostarostou obce se
stal Josef Mašek, do pozice starosty jsem byl zvolen já. Je to pro mne velká
čest, obrovský závazek a slibuji, že budu dělat vše pro to, abych vás, kdo
jste mi dali svou důvěru, nezklamal. Zbytek listopadu byl pro všechny
hlavně seznamující a pro mne dost náročný v tom, že jsem musel dostát
svým závazkům u svého dosavadního zaměstnavatele a na plný úvazek pro
výkon funkce starosty jsem byl uvolněn až od 1. prosince 2014. Všichni
začali pracovat s velkou chutí, a tak se nám podařilo během 14 dní
zorganizovat zahájení adventu a slavnostně rozsvítit vánoční strom. Tato
akce měla pozitivní odezvu a přál bych si, abychom se při této příležitosti
setkávali každoročně.
Od nástupu do vedení obce máme velkou snahu najít co nejefektivnější
a nejoptimálnější využívání finančních prostředků, které jsou k dispozici.
Zde musím podotknout, že všichni zastupitelé a členové výborů se vzdali
svých odměn a činnost vykonávají bezplatně. Ze zastupitelstva jsem plně
placen pouze já. Místostarosta se vzdal velké části odměny, na kterou měl
ze zákona nárok, a je placen víceméně symbolicky. Jelikož peněz není nikdy
dost, snaha hledat možné úspory se nevyhnula ani obecnímu úřadu, kde
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proběhl personální audit. Výsledky auditu projednalo ZO dne 30. března
2015 a vyvodilo z něho závěry.
V rámci hledání úspor jsme se zaměřili i na smlouvy uzavřené s dodavateli
služeb pro obec. Tyto smlouvy, uzavírané před mnoha lety za podmínek
v současné době nevýhodných, byly přehodnoceny, dodatkovány, popř.
uzavřeny nové s výhodnějšími podmínkami.
O naší snaze intenzivně pracovat svědčí i to, že ač jsme neměli k dispozici
žádnou projektovou přípravu z minula, podařilo se nám zpracovat projekty
a zažádat o následující dotace:
 Úprava veřejného prostranství
 Revitalizace školní zahrady pro environmentální vzdělávání
 Oprava místních komunikací
 Oprava kapličky na Kardavci



Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

To, zda se nám podaří uspět v dotačním řízení, již není plně v naší moci, ale
snaha o získání peněz z dotačních titulů je více než zřejmá.
Od března funguje kulturní a sociální výbor, který
našim jubilantům a taktéž zorganizoval zájezd
Brzobohatého v Praze. Předpokládám, že se akce
a těším se, že z podobných akcí vznikne další příjemná

zajišťuje blahopřání
do Divadla Radka
setká s úspěchem,
tradice.

Pokud zde chválím činnost zastupitelstva včetně výborů, bohužel musím
podotknout, že zástupce za SNK–ED se nezúčastňuje ani pracovních ani
veřejných jednání zastupitelstva, a tato strana se tedy na práci
v zastupitelstvu nepodílí.
Kdo sleduje obecní webové stránky, také musel zaznamenat výraznou
změnu. Stránky jsou přehlednější, aktuálnější a graficky daleko lépe
zpracované. K úplné spokojenosti se vzhledem a hlavně obsahem stránek
však zbývá ještě hodně práce.
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Další změny, které jsou dle mého názoru nepřehlédnutelné, se týkají oblasti
údržby veřejného prostranství. Během zimních měsíců došlo k výraznému
vyřezání náletových dřevin v obci i jejím okolí. A to je pouze začátek. Věřím,
že až budeme potřebovat pomoc s úklidem obce, většina z vás se zapojí,
abychom to v obci měli hezké.
Věcí, o kterých by se dalo ještě dlouho psát, je hodně, ale o tom zase
příště. Pokud vás něco zajímá, máte zájem o dění v obci, přijďte se zeptat,
zavolejte nebo pošlete e-mail. Rád si s každým o jeho nápadech, námětech
nebo připomínkách ke zlepšení života v obci promluvím.
Ještě jednou bych chtěl poděkovat za vaši důvěru, pomoc a podporu. Budu
je potřebovat i nadále, neboť práce nás čeká ještě hrozně moc.

Bc. Jiří Čajan, starosta

I takhle vypadala budova obecního úřadu
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INFORMACE Z ÚŘADU
VÍTE, JAK ZAPLATIT POPLATKY?
Vybrané druhy poplatků pro rok 2015
Odpad (termín pro zaplacení byl 31. března)
720,- Kč za osobu/rok
720,- Kč za rekreační dům/rok
2.100,- Kč za popelnici/rok pro podnikatele
Stočné (termíny pro zaplacení 31. května / 31. října)
1320,- Kč za osobu/rok – stejné jako v loňském roce
Psi (termín pro zaplacení byl 28. února)
a) za prvního psa 100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu 50,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle
písm. c) tohoto ustanovení 150,- Kč
Veškeré poplatky je možné zaplatit:
1) Osobně na OÚ Hluboš
2) Složenkou na poště
3) Bezhotovostně na účet 4423211/0100
Stočné
Variabilní symbol (VS)
2321211
Specifický symbol (SS) číslo domu u osob trvale hlášených v Hluboši
10 a číslo domu evidenčního (chataři) v Hluboši
Odpad
Variabilní symbol (VS)
1340
Specifický symbol (SS) číslo domu u osob trvale hlášených v Hluboši
10 a číslo domu evidenčního (chataři) v Hluboši
20 a číslo domu u osob trvale hlášených na Kardavci

30 a číslo domu evidenčního (chataři) Kardavec
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Psi
Variabilní symbol (VS)
Specifický symbol (SS)

1341
číslo domu u osob trvale hlášených v Hluboši
20 a číslo domu u osob trvale hlášených na Kardavci

Detailně jsou veškeré místní poplatky řešeny v obecně závazných
vyhláškách
obce
uveřejněných
na webových stránkách
obce
www.hlubos.eu.

ÚŘEDNÍ HODINY NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Pondělí:
Středa:

8:00 - 17:00 (polední přestávka 11:30 - 12:30)
8:00 - 17:00 (polední přestávka 11:30 - 12:30)

NĚCO MÁLO ČÍSEL
K 31. prosinci 2014 v obci žilo 605 obyvatel.
Během roku se odhlásilo 7 obyvatel a naopak, což je potěšující, se 17 lidí
k trvalému pobytu přihlásilo.
V obci se v roce 2014 narodilo 8 dětí, 5 spoluobčanů zemřelo.
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ZŠ A MŠ HLUBOŠ
V naší škole se za poslední dobu událo mnoho nového. Největší změnou
pro nás všechny bylo nové hřiště, které jsme dostali darem od zastupitelů
obce Hluboš. Děti si pobyt na zahradě opravdu užívají a celkově využití
zahrady se rázem zásadně změnilo.
V rámci vyučování pokračujeme v projektech, které mají v naší škole již
tradici, jako například: plavecký výcvik, návštěvy v solné jeskyni,
absolvování různých výukových projektů s ekologickou tematikou, putování
za Bílou paní, vystoupení pro rodiče, prarodiče a přátele školy, masopustní
průvod, zahradní akademie, projekt Hravé lyžování, který získal mezi žáky
a rodiči velkou podporu. Vánoční koncert v hlubošském kostele
organizujeme a připravujeme s nadšením, a proto se také radujeme z toho,
že nám, Vy, jako nejlepší publikum na světě, tleskáte a že nás podporujete.
Každoročně pořádáme zotavovací pobyt u Orlické přehrady, který si náležitě
užíváme. Několikrát do roka se vypravíme také na společný výlet.
Spolupráce základní školy a mateřské školy je pro nás zásadní a vztah obou
škol pečlivě rozvíjíme. Nabízíme kroužky pro žáky základní i mateřské školy.
Do školy zveme přednášející se zajímavými tématy, jako například Vesmír
(navštívilo nás dokonce i mobilní planetárium), zdravý životní styl (Veselé
zoubky) apod.
Snažíme se, aby žáci získali co nejkvalitnější výuku a byli rozvíjeni všemi
směry, aby tak v budoucnu uspěli v dalším studiu a odnesli si z naší školy
a školky pevný základ. Na jedné straně podporujeme, rozvíjíme
a znovuobjevujeme staré české tradice, na straně druhé chceme, aby
do školy přicházely nové impulzy, nové výzvy. V rámci výuky anglického
jazyka slavíme různé světové svátky, jako např. St. Patrick's Day (Den sv.
Patrika), Halloween, Pancake Day a další.
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Škola se zapojila do projektu EU Cizí jazyky pro život, a získala tak
jedinečnou možnost: na škole působí rodilý mluvčí anglického jazyka, pan
Jason Johnson, a pozitiva jeho působení nenechala na sebe dlouho čekat.
Žáci nejen že zdokonalují své schopnosti a dovednosti v anglickém jazyce,
ale vzdělávají se v nových projektech, které pro ně pan Johnson
ve spolupráci s učiteli školy přichystali.
Základní škola a Mateřská škola je naší srdcovou záležitostí, práce s dětmi
nás baví a vážíme si podpory obce Hluboš, jako našeho zřizovatele, a všech
rodičů, prarodičů a přátel školy. Děkujeme Vám. Těšíme se na společné
setkávání s Vámi. Bližší informace o našich aktivitách společně s fotogalerií
najdete na našich webových stránkách: www.zsamshlubos.cz.

Tým zaměstnanců školy

Žaneta Richterová, 4. ročník
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD 2015
Na masopustní úterý, dne 17. února 2015, jsme se téměř všichni sešli
v maskách ve škole. Po svačině jsme se vydali na průvod obcí, který nám,
po vyslyšení naší veršované žádosti, povolil pan starosta.
Nejdříve jsme navštívili prodejnu COOP, dále pak obecní úřad a poštu.
Potom náš průvod zamířil do firmy Montcar a do Zámecké krčmy. Navštívili
jsme také obchod Maboru, místní Domov pro seniory a domy v ulici
směrem ke kostelu. Všude, kde se náš průvod zastavil, jsme dostali nějakou
sladkost a do kasičky peníze za naše vlastnoručně upečené masopustní
koblížky a vyrobené jitrničky.

Část dětí z masopustního průvodu obcí
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Průvodu se zúčastnilo velké množství masek. Kromě tradičních
masopustních masek, jako je například medvěd s medvědářem, bába s nůší
nebo červený „turek“ byly k vidění i další. Nechyběla ovečka Shaun, brouk
Pytlík, sněhuláci, vodníci, piráti, Pipi dlouhá punčocha, berušky, patron Brd
Fabián a spousta dalších masek.
Užili jsme si krásné dopoledne a doufáme, že jsme naší návštěvou potěšili
i ostatní obyvatele obce. Nám páťákům je líto, že další průvod nezažijeme,
protože příští rok už budeme navštěvovat jinou školu.

Žáci 5. ročníku

Julie Průšová, 1. ročník
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KROUŽKY V ZŠ
Práce žáků 4. a 5. ročníku v rámci předmětu informatika
Anglický kroužek
Vedoucí kroužku: paní ředitelka
Jiřina Maříková, Jason Johnson,
Malvína Koutová (AJ pro žáky
mateřské školy a 1.-3. ročník ZŠ)
Kroužek je zaměřený na angličtinu.
Učíme se nová slovíčka a hrajeme
hry (bingo atd.).
Nejvíce nás bavilo bingo, hry,
soutěže.

Farmářský kroužek
Vedoucí kroužku: paní učitelka Jitka Melicharová
Kroužek je zaměřen na seznámení
dětí s životem na farmě a také
s farmářskými výrobky (máslo, sýr,
pomazánka atd.)
Děti zde hrají různé hry nebo také
vyrábějí různé produkty a jiné.
Nejvíce nás bavilo vyrábění másla a sýru. Navíc jsme byly odměněny
lahodným sýrem a máslem namazaným na rohlíku.
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Přírodovědný kroužek
Vedoucí kroužku: paní učitelka Ivana Krejčová
Kroužek je zaměřený na přírodu,
přírodovědné
pokusy
apod.
Chodíme do lesa nebo vyrábíme
různé věci.
Nejvíce nás baví vycházky do
lesa a stavění domečků z mechu
a klacíků.

Taneční kroužek
Vedoucí kroužku: paní
učitelka Jitka Melicharová
Kroužek je zaměřen na
moderní tance.
Vytváříme taneční sestavu
a pak možná pojedeme na
závody.
Pojedou
Žanetka
R.,
Anetka K., Janička L.,
Julinka P., Nellinka V.,
Barunka N., Terezka S.

A občas si tam hrajeme.
Baví nás, že jsme tam všichni a všichni tančíme.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zastupitelstvo obce Hluboš rozhodlo, že bude blahopřát k životnímu jubileu svým
spoluobčanům, a to při dosažení věku 65, 70, 75, 80, 85, 90 let a poté každý rok.

BLAHOPŘÁLI JSME
V únoru oslavili
75 let
70 let

Jaroslav BURIAN, Hluboš 32
Vít KRAHULÍK, Hluboš 78

V březnu oslavili
65
70
75
90
85

let
let
let
let
let

Jana FILLOVÁ, Hluboš 56
Růžena KŘÍŽOVÁ, Hluboš 76
Hana HORNOVÁ, Hluboš 55
Marie KRÁKOROVÁ, Hluboš 82
Milena DORTOVÁ, Hluboš 55

NARODILI SE
Patricie KOVÁCSOVÁ, Kardavec
Jan MOZOL, Hluboš

V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dali svůj písemný souhlas ke zveřejnění.
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PUTOVÁNÍ S KOVÁŘEM
Pod tímto názvem pro vás
bude hlubošský kovář Luboš
Kočí

připravovat

zajímavé

různě zaměřené pochody a
výlety.
První vlaštovkou byl na Nový
rok

pochod

na

rozhlednu

Studený vrch. Pod rozhlednou
se

nás

sešlo

asi

dvacet

Hlubošáků a dva psi (na fotce
nejsou

všichni).

rodiče s

Převážně

malými

dětmi

se

přiblížili pod rozhlednu auty,
zdatnější

jedinci

šlapali

z Hluboše na Studený vrch
a zpátky po svých.
Další

možnost

na rozhlednu

podívat

Studený

se
vrch

máte v sobotu 11. 4., kdy vás
Luboš zve na pochod PUTOVÁNÍ ZA TRAMPINGEM V BRDECH. Sraz je
v 7.45 hodin na vlakovém nádraží v Jincích. Vlak odjíždí v 7.57 hodin z Jinec
směr Lochovice – Osov. Na trase, která je dlouhá cca 16 km, projdete Velký
Chlumec, hájovnu Jelení palouky, trampské osady Sone Hell, Naděje.
Vyšlápnete si na rozhlednu Studený Vrch, kde bude malá zastávka s možností
občerstvení a setkání s účastníky pochodu Memoriálu Honzy Zajíčka. Pokračovat
budete dále k osadě Zlatá Bleskovka, okolo partyzánských křížů, přes
Chaloupka, osady Three Boys a Old Drsno do Čenkova a do Jince.

Pochod se uskuteční za každého počasí, proto vhodné oblečení, pevné boty
a batoh dobré nálady s sebou.

Zdenka Peřinová
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O LIDECH, KTERÉ JE TŘEBA ZNÁT
Není mezi obyvateli naší obce mnoho osob, které měli ten dar šířit slávu
naší vlasti i na tak významné akci, jakou jsou olympijské hry. Kardavecká
obyvatelka paní Vlasta Šrámková se může pochlubit velkým úspěchem
na olympijských hrách v Římě. V oštěpařském sektoru tehdy nestačila
pouze na tři závodnice – reprezentantky Sovětského svazu Ozolinovou
(1. místo) a Kalėdienėovou (3. místo) a Danu Zátopkovou, která v italské
metropoli vybojovala stříbrnou medaili. „Bramborová“ medaile za výkon
52,56 metrů zbyla na tehdy dvaadvacetiletou rodačku z Příbrami, Vlastu
Peškovou. Psal se rok 1960, který byl ve sportovní kariéře této závodnice
naprosto klíčový.
Právě v tomto roce si Vlasta Šrámková, tehdy ještě soutěžící pod svým
rodným příjmením Pešková, stanovila svůj osobní rekord na úrovni 56,21
m, ještě krátce předtím v Berlíně poprvé v kariéře porazila matadorku Danu
Zátopkovou. „Pamatuji si, že Dana byla tehdy naštvaná, mně zase všichni
fandili,
abych
ji
porazila. To mi jí bylo
až líto,“ říká paní
Šrámková.
A
další
úspěch
na
sebe
nenechal dlouho čekat,
mladá
závodnice
si
mohla
užívat
účast
na olympijských hrách.
Dobový tisk se radoval,
Dana Zátopková našla
konečně
nástupkyni
a může ve svých 38
letech
s vrcholovým
sportováním s klidným
srdcem skončit. Vlasta
Pešková ale neměla v Daně Zátopkové jen kolegyni a soupeřku, ale
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i dobrou kamarádku. „U Zátopkových jsem občas i přespávala. Měla jsem
moc ráda Emila Zátopka, byla s ním obrovská legrace,“ vzpomíná
na legendárního běžce.
Talent měla od pánaboha, poprvé držela oštěp v ruce až těsně před
maturitou, z tohoto faktu můžeme usuzovat, že kariéra Vlasty Peškové
nabrala hodně strmý vzestup. „V roce 1956 jsem jela na své první závody,
ještě jako dorostenka, a hned jsem hodila nový československý rekord
v této kategorii. Když mi dali oštěp do ruky, bez většího tréninku jsem
porazila i oštěpařky, které se tomu věnovaly mnohem delší dobu. Tím to
všechno začalo.“ Velmi jí pomohla i průprava v dalších sportech. „Začala
jsem jako gymnastka, hrála jsem i házenou. Byla jsem nejlepší střelkyně,
s příbramskými děvčaty jsme vyhrály republikový přebor. Házená mě
obrovsky bavila, tam jsem
se
mohla
pořádně
vybouřit. Ale jelikož jsem
se při házené zranila,
atletická sekce mi tento
sport zakázala.“
Nebylo jí však dopřáno
těšit
československé
fanoušky atletiky dalšími
skvělými výkony. „V roce
1962 zemřel první manžel,
bylo to 14 dní před
narozením
mé
dcery.
Je pak jasné, že jsem se
musela vydělávat peníze,
sport šel na druhou kolej.
Poté
jsem
jezdila
na závody jen na pozvání,
když
v týmu
nikoho
neměli. Moc jsem už netrénovala, trochu na louce v Příbrami na Sázkách.
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Kdyby to byla dnešní doba, určitě bych sportování tak rychle neopouštěla,
protože bych nemusela vydělávat na živobytí jinde.“ Tehdejší poměry
vrcholových sportovců se totiž nedají vůbec srovnávat s těmi dnes.
Sportovci dostávali spíše jen symbolické odměny, což potvrzuje i paní
Šrámková: „Odměňování sportovců nebylo tehdy zvykem, například za titul
mistra sportu jsem dostala tepláky s chlupem, jindy zase dřevěný oštěp,
který jsem ale musela půjčovat dorostenkám, ty mi ho samozřejmě hned
zlomily.“

Telegram od spolupracovníků s gratulací do Říma
Sportovní duch v dnes 77leté dámě ovšem stále přebývá, sport sleduje
především v televizi: „Dívám se na všechny sporty, jen u fotbalu moc
nevydržím, ten sleduji jen ve zprávách. Syn mě často zkouší, jestli jsem se
dívala, tak mu musím mít co odpovědět.“ Se začínajícím jarem ji stále
častěji můžete potkat v lese a na loukách, odkud si přináší bylinky, jež
zpracovává do všelijakých mastí a nápojů. „Moc se těším zase do přírody,
v dubnu vyrazí petrklíče a jiné bylinky,“ dodává s plnou dávkou životního
optimismu Vlasta Šrámková.
Mgr. Jan Novotný
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TJ SOKOL HLUBOŠ - FOTBAL
Vážení příznivci hlubošské kopané, máme za sebou polovinu sezóny, kdy
náš klub odehrál spoustu pěkných utkání. Ať už se jedná o A-tým, který
hraje svá utkání ve IV. třídě, nebo o tým hlubošských žáčků, kteří společně
s drahlínskými dětmi hrají dvě soutěže: okresní přebor mladších žáků
a okresní přebor starších přípravek. Všichni během podzimu šlapali naplno
pro radost svých fanoušků a rodičů.

Vzhledem k nedostatku dětí a po několikaletém „azylu“ v oddílu Trhových
Dušník jsme museli tým žáků spojit s oddílem Sokola Drahlín.
Podzimní část sezóny hodnotí trenéři obou týmů, Petr Záluský a Michal
Pachole, relativně uspokojivě: „S mladšími žáky jsme se na podzim umístili
na pěkném 20. místě s 6 body a skóre 28:2. První zápasy v soutěži
mladších žáků končily vysokými prohrami, až dvoumístnou číslicí, např.
zápasy s Rožmitálem či Březnicí. Ve druhé části podzimní sezóny jsme se
z herního hlediska zlepšili a dokázali jsme se vyrovnat i silnějším soupeřům,
což dokládá zápas se Spartakem Příbram.
Zimní přípravu absolvovaly oba celky společně ve sportovní hale místního
učiliště. „Tímto bychom chtěli poděkovat řediteli SOU Hluboš za poskytnutí
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haly, dále všem dětem a především jejich rodičům za to, že vedou děti
ke sportu, pravidelnosti a disciplíně a také za to, že svůj volný čas obětují
právě našemu oddílu kopané,“ dodávají závěrem trenéři.
A jak hodnotí podzim trenér mužského týmu Jan
Prokeš?
„V podzimní části sezóny 2014/15 jsme odehráli 11
mistrovských utkání, 6x jsme vyhráli, 1x remízovali
a 4x prohráli. Nejpovedenější utkání podzimu byla proti
hráčům Rosovic B (výhra 5:0), Klučenic (9:1) a týmu
Sedlice (6:0). Naopak se nám příliš nepovedla utkání s
Drahlínem (3:4) a se Zduchovicemi B (1:7). Zapracovat
musíme především na účasti v trénincích a v zápasech
(chodí nás málo)! V dnešní době mají do fotbalu chuť
jen hráči kolem 35 let, mladí se musí přemlouvat, což je tou největší bolestí
současného fotbalu. Nejen fotbalu, ale i dalších sportů na nižších úrovních,
kde hrozí zánik místních tradičních klubů!“
Tabulka A-týmu po podzimní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Litavan Bohutín B
Spartak Rožmitál B
Sokol Pičín B
TJ Zduchovice B
SOKOL HLUBOŠ
TJ Sedlice
SK Březnice 1918 B
AC Jablonná
Sokol Drahlín B
SK Klučenice
Vrtule Láz B
Rosovice B
Dolní Hbity B

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

11
12
12
12
11
12
12
11
12
12
12
11
12

8
8
6
7
6
6
6
5
5
4
3
3
0

1
0
4
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1

2
4
2
4
4
5
5
3
6
6
8
7
11

46:21
52:24
47:20
33:30
41:28
32:26
31:31
31:23
31:45
33:39
16:33
20:42
16:67

25
24
22
22
19
19
19
18
16
14
10
10
1
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Utkání jarní části
Neděle 29. 3. od 15.00
Sokol Vrtule Láz B - Sokol Hluboš
Neděle 5. 4. od 16.30
Sokol Hluboš - SK Březnice B
Neděle 11. 4. od 16.30
AC Jablonná - Sokol Hluboš
Neděle 19. 4. od 17.00
Sokol Hluboš - Rosovice B
Sobota 25. 4. od 17.00
TJ Sedlice - Sokol Hluboš
Neděle 3. 5. od 17.00
Sokol Hluboš - Sokol Drahlín B
Neděle 10. 5. od 17.00
Sokol Pičín B - Sokol Hluboš
Neděle 17. 5. od 17.00
Sokol Hluboš - Litavan Bohutín B
Neděle 24. 5. od 17.00
Sokol Hluboš - TJ Zduchovice B
Neděle 31. 5. od 17.00
Dolní Hbity B - Sokol Hluboš
Neděle 7. 6. od 17.00
Sokol Hluboš - SK Klučenice
Neděle 14. 6. od 17.00
Spartak Rožmitál B - Sokol Hluboš
Budeme rádi, když nás přijdete podpořit.
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SOUSTŘEDĚNÍ TJ SOKOL HLUBOŠ
Od 5. do 8. 3. 2015 se A-tým Sokola Hluboš zúčastnil náročné přípravy
na jarní část sezóny. Po pěti letech jsme se rozhodli znovu zavést tradici

zimních soustředění, která náš tm absolvoval pravidelně od roku 2003
do roku 2009. Letos poprvé padla pro oživení volba na jiný kraj, než jsme
bývali zvyklí. Šumavu nahradila Rokytnice nad Jizerou a krásné lyžařské
středisko v Krkonoších. Oficiální program byl stanoven od čtvrtka do soboty,
ovšem byli i takoví jedinci, kteří přijeli o dva dni dříve, či pokračovali v
lyžování i v neděli před návratem domů. Během tří dnů jsme stihli vystřídat
spoustu sportovních aktivit, které, jak doufáme, přispějí k dobrým jarním
výsledkům. Po čtvrtečním příjezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny. První
šla prozkoumat běžecké tratě a druhá pro změnu sjezdové svahy, každý
chtěl vložit nejvíce energie do sportu, který nejlépe ovládá.
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Na pátek byl připraven společný dopolední program, a to fotbalový trénink
v místní sportovní hale a odpoledne jsme strávili opět na běžkách nebo
na sjezdovkách. Ve večerních hodinách jsme k regeneraci sil využívali
blízkého plaveckého bazénu a sauny. Někteří regeneraci nepotřebovali
a absolvovali ještě večerní lyžovačku. V sobotu nás všechny čekal celodenní
výšlap na běžkách. Během tohoto výletu, kdy jsme překonali výstup
do 1250 m n. m. na Voseckou boudu a poté sestup zpět do Harrachova, si
někteří z nás sáhli na opravdové dno. Doufám, že podobné soustředění
zopakujeme i v příštím roce a že bude přínosem pro naše fotbalové výkony.

Ing. Jan Peták, hospodář TJ SOKOL
Podrobné informace o našem týmu naleznete na FACEBOOKU - TJ SOKOL
HLUBOŠ a našich webových stránkách fotbal.sokolhlubos.cz.
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TJ SOKOL HLUBOŠ - STOLNÍ TENIS
Ve stolním tenisu reprezentuje Hluboš tým ve složení Karel Brajer, Zdeněk
Vlasák, Vladimír Kovalčík, Karel Čajan, Jan Vlasák a Petr Čajan. Své zápasy
hrají v soutěži Regionální přebor I. Po sezóně 2014/2015 obsadili hráči v
konečné tabulce 9. místo.

Tabulka:
1.
TJ Slavoj Obecnice B
2.
Sehaz Příbram
3.
TJ Spartak Rožmitál C
4.
TJ Spartak Rožmitál B
5.
TJ Spartak Čenkov B
6.
TJ Tatran Sedlčany D
7.
TJ Tatran Sedlčany C
8.
TJ Sokol Voznice A
9.
TJ Sokol Hluboš
10. SK Březnice C
11. TJ Sokol Drahlín A
12. SK Březnice D

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

22
13
12
12
12
8
8
7
7
7
7
3
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0
3
3
3
2
5
1
3
3
3
2
0

0
6
7
7
8
9
13
12
12
12
13
19

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

281:115
222:174
218:178
212:184
222:174
186:210
186:210
193:203
162:234
184:212
180:216
130:266

66
42
39
39
38
29
25
24
24
24
23
9

SDH KARDAVEC
Být hasičem znamená být připraven pomoci svým spoluobčanům, když se
ocitnou v krizové situaci, ať vlastní vinou nebo vlivem rozmaru počasí či
v důsledku živelné pohromy.
Naše SDH pracuje aktivně již řadu let, patříme mezi úspěšná hasičská
sdružení v okrese. Máme celkem 40 členů. Naši členskou základnu tvoří 16
mužů, 16 žen a 8 dětí. Za posledních pět let jsme si pořídili z vlastních
finančních zdrojů stříkačku a hasičské auto, z čehož máme velkou radost.
Hasičská činnost
Zúčastňujeme se soutěží v okrsku, ale i mimo okrsek. Soutěží družstvo
mužů, žen i dětí. Za největší hasičskou akci v loňském roce považuji
uspořádání soutěže hasičských družstev "O pohár hejtmana Středočeského
kraje". Byla to velká akce, která zviditelnila nejen hasiče, ale i naši obec.
Veřejně prospěšné práce
Naši členové v loňském roce odpracovali celkem 2 504 brigádnických hodin,
z toho 1 640 hodin v hasičské činnosti a 864 hodin pro obec. Zúčastňujeme
se brigád na úklid zeleně a veřejného prostranství na Kardavci i v Hluboši.
Svépomocí jsme opravili kapličku na Kardavci. Díky přivedení elektřiny se
z kapličky každý den v sedm hodin ráno, v poledne a v sedm hodin večer
ozývá zvonění. Hodnota oprav dosáhla přes 200.000 Kč. Zbývá dodělat
ještě několik drobných oprav a fasádu. Chybějící peníze na dokončení
máme přislíbené od obecního úřadu.
Práce s dětmi
Dětské hasičské družstvo připravujeme na hasičské soutěže, např.
v Suchodole, kde dosahují dobrých výsledků. Pro děti dále pořádáme
"Loučení s prázdninami" - odpoledne plné her a atrakcí, v prosinci
Mikulášskou besídku. Dětmi oblíbený je také vodácký výlet na řeku
Berounku, kde se děti několik dní seznamují s tím, jak se chovat na vodě,

25

v přírodě, např. jak postupovat při rozdělávání a také uhašení ohně, jak se
zachovat v případě úrazu, jak zachránit tonoucího apod.
Kulturně společenská činnost
Do této oblasti patří pořádání tanečních zábav, pálení čarodějnic,
velikonoční koleda nejen dětí, ale i dospělých mužů a na přestupný rok žen.
Zúčastňujeme se kulturních akcí sousedních hasičských sborů. V lednu
letošního roku proběhla výroční valná hromada SDH, kde jsme zhodnotili
činnost v loňském roce, co se nám povedlo, co méně, co je třeba vylepšit.
Na valnou hromadu zavítali vzácní hosté: Josef Řihák, bývalý hejtman
Středočeského kraje, Václav Černý, zástupce Okresního sdružení hasičů v
Příbrami, Jiří Čajan, starosta obce Hluboš, Miroslav Maršálek, zástupce
týdeníku Periskop. Zvolili jsme si zástupce na okresní valnou hromadu a
také nový výbor SDH na další volební období. Po oficiální části následovalo
občerstvení, diskuse s hosty a volná zábava. Vše proběhlo ve velice
příjemné a přátelské atmosféře.

Zasloužený odpočinek po vykonané práci
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V březnu jsme uspořádali oslavu MDŽ. Popřáli jsme našim členkám, předali
kytičku a poděkovali za jejich aktivní činnost ve sboru. Při zábavě, která
byla letos v duchu karaoke, jsme si zazpívali a užili spoustu legrace.
Děkuji tímto všem členům našeho SDH za jejich příkladný přístup při plnění
svěřených úkolů, jejich partnerům za podporu a toleranci.

Vlastimil Čuřín, starosta SDH Kardavec

SDH HLUBOŠ
Výroční valná hromada SDH Hluboš se konala v sobotu 10. ledna 2015
v salonku Motorestu. Díky výpadku elektrické energie, který způsobil silný
vítr a popadané stromy, proběhla valná hromada poprvé v historii
při svíčkách. Přivítali jsme mezi sebou hosty – starostu obce Jiřího Čajana
a starostu okrsku Josefa Maška. Zhodnotili jsme činnost sboru za rok 2014
a projednali plány, které máme do nového roku.
V loňském roce jsme zrekonstruovali
požární stříkačku z roku 1887.
Usilujeme o dotace na chybějící
požární auto a novou stříkačku. Mezi
akce, které již tradičně pořádáme,
patří
dětský
karneval,
pálení
čarodějnic. V letošním roce bychom
chtěli uspořádat okrskovou soutěž
Memoriál Václava Soukupa. Převzali jsme patronát nad budoucím novým
dětským hřištěm a nad přilehlým prostranstvím.
Chtěli bychom provést částečnou rekonstrukci požární zbrojnice –
rekonstrukci zasedací místnosti, zateplení, výměnu oken, rekonstrukci
nevyhovujícího komína a parket. Rádi pomůžeme i při dalších akcích, které
se budou v obci konat. Naší největší prioritou je v současné době rozšíření
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členské základny. Chtěli bychom sestavit družstvo žen a dětí. Kdo má
zájem, hlaste se na tel. 602 487 306.
V roce 2017 oslaví SDH Hluboš 130 let založení sboru a rádi bychom
v požárním sportu již předvedli tři secvičená družstva ve všech kategoriích –
muži, ženy, děti.

Josef Zejda, hospodář SDH Hluboš

DĚTSKÝ KARNEVAL
Dětský karneval, který již několik let pořádá SDH Hluboš, se letos uskutečnil
v neděli 22. února. Sešlo se 26 dětí z Hluboše i z Kardavce v doprovodu
svých rodičů, babiček, dědečků, tetiček i strýčků. O zábavu a příjemně
strávené odpoledne se postarali Michal a Gábina Hurtovi, Olina Kožíšková,
Míša Hurtová s Kačkou Palánovou, za což jim patří dík.
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Maminky si daly záležet a s výrobou
masek opravdu si vyhrály. Všechny
masky byly moc pěkné, a bylo těžké
vybrat ty nejhezčí. První místo obsadili
Kubík Horáček a Karolínka Bartošová za
masky Rumcajse a Manky. Cenu
za druhé místo získal Mraveneček v
podání Jiříka Benáka a jako třetí nejhezčí
masku vybrala porota Myšku, z které se
vyklubal Jáchym Ritschl.
Dorty pro vítěze z hlubošské prodejny
Coop nejen moc pěkně vypadaly, ale
i chutnaly přímo pohádkově.

Zdenka Peřinová
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MASOPUSTNÍ PRŮVOD DĚTÍ OBCÍ
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LOUČENÍ SE ZIMOU A VÍTÁNÍ JARA
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ZDE MŮŽE BÝT V PŘÍŠTÍM ČÍSLE VAŠE REKLAMA

Děkujeme firmě Periskop Příbram, s.r.o., která toto vydání
Hlubošského zpravodaje vytiskla zdarma jako sponzorský dar.

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.
Dobové fotografie poskytla Jana Petáková.
Uzávěrka příštího čísla 15. června 2015.

32

