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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
jaro je tady a spolu s ním přichází i první letošní Hlubošský zpravodaj.
Pokusím se v úvodním slovu shrnout události právě uplynulého čtvrtletí
a lehce nastínit události očekávané a plánované.
Nejprve navážu na témata, se kterými jsem vás seznámil v minulém vydání
zpravodaje, a podělím se s vámi o informace v jejich vývoji.
Škola a školní zahrada
Výběrové řízení na dokončení zahrady, které probíhalo v prosinci 2015, bylo
nakonec zrušeno, protože jediný zhotovitel, který se přihlásil, stanovil cenu,
kterou jsme nemohli akceptovat. Tím padla poslední šance na čerpání
dotačních peněz. Dotaci jsme tedy nakonec nečerpali. Jediné peníze, které
obec do této akce investovala, byla zálohová faktura zhotoviteli ve výši 180
tis. Kč, dotační peníze obec nečerpala.
Bohužel jsme se dočkali dalšího nepříjemného překvapení v „kvalitě
odvedené práce“ zhotovitele zahrady. Zjistili jsme, že při výkopu nové
plynové přípojky přetrhl splaškovou kanalizaci a nenamáhal se nikomu nic
oznámit, natož opravit. Výkop zahrabal a celá záležitost vyšla najevo na
konci ledna, kdy jsme řešili, proč ve škole přestala splašková kanalizace
odtékat. Dohledání problému a následná oprava nás stála cca 60 tis. Kč.
Pokud se někdo ptá, co dělal technický dozor stavby, jak probíhaly kontrolní
dny a zda nebylo možné nekvalitní práci zhotovitele odhalit a zastavit včas,
přijďte a já vám rád předložím veškerou spisovou dokumentaci, která se
této záležitosti týká. Tloušťka spisové dokumentace k této kauze je cca
15 cm, počet stran spočítaný nemám. Dokážu si představit, že spousta lidí
má naprosto jasno, aniž viděli jeden jediný papír a nemají o této záležitosti
jednu jedinou relevantní informaci, ale tak už to bývá. Hospodské řeči zde
ale nehodlám nijak komentovat. Kdo má zájem se s problematikou školní
zahrady blíže seznámit, má možnost, stačí se jen domluvit na termínu
a přijít.
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Vzhledem k tomu, že se jedná o „obecní“ peníze a došlo k porušení smlouvy,
z níž plyne smluvní pokuta, není jiná cesta než soudní spor o vymáhání této
smluvní pokuty. Ve středu 6. dubna proběhla schůzka s právníky protistrany
a bude podána žaloba. O dalším vývoji vás budu určitě informovat. Zahrada
bude dětem zpřístupněna, i když v omezeném rozsahu. V nejbližších dnech
dojde na zahradě k takovým úpravám, aby splňovala veškeré legislativní
požadavky a mohla být předána do užívání.
Když už jsme u školy, rád bych se zde zmínil o tom, že jsme nechali
na začátku ledna zateplit foukanou izolací stropní dutinu mezi posledním
patrem a půdou. Od tohoto opatření si slibujeme snížení nákladů
na vytápění. Návratnost investice je spočítána na 3-4 roky.
Odpady
Od 1. ledna byla rozšířena stanoviště pro sběr a svoz tříděného odpadu.
V Hluboši přibyla místa u DPS a v „koutě“, na Kardavci u vjezdu do nové
zástavby na začátku osady. Chtěl bych tímto všechny Hlubošáky poprosit,
aby nová místa začali využívat a nejezdili s tříděným odpadem pouze
na místo, na které byli léta zvyklí (u COOPu). Dochází totiž k tomu,
že u COOPu jsou kontejnery plné a na ostatních místech prázdné. Týká se
to hlavně plastů a papíru. Svoz je koncipován tak, že na zavolání svozová
firma sveze všechny nádoby daného druhu odpadu najednou. Pokud ale
budou plné pouze nádoby na jednom místě, ztrácí tento systém efekt
a smysl. Neradi bychom nakonec všechny kontejnery zase sestěhovávali
na jedno centrální místo. Smyslem vytvoření více sběrných míst bylo,
abyste nemuseli s tříděným odpadem chodit daleko. Využívejte prosím tedy
ty sběrné nádoby na tříděný odpad, které jsou pro vás nejblíže.
Veřejná prostranství
Po dobu zimních měsíců docházelo k úpravě veřejných prostranství hlavně
tím, že jsme vyřezávali náletové dřeviny z míst, která již dlouhá léta byla
zpustošená a zanedbaná, např. cesta od domu čp. 168 směrem
k bratkovické silnici, dále cesta z bratkovické silnice dolů směrem
k bratkovickému nádraží a chodník podél silnice 118 k motorestu, kde došlo
i na opravu zábradlí. V první polovině dubna zde bude také opraven
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asfaltový povrch, který je právě v místě zábradlí dost poničený a při chůzi
po chodníku hrozí úraz špatným došlápnutím.
Prořezali jsme stromy v sadu, některé jsme porazili proto, aby byla možná
lepší údržba těchto ploch technikou. Pořídili jsme traktůrek na sekání
travních ploch, takže už se těšíme, až budeme moci s novou technikou
vyrazit. Při prořezávání a porážení stromů v sadu přiložili ruku k dílu také
členové místního SDH pod vedením nového starosty Václava Nováka. Místní
hasiči byli také nápomocni při kácení lípy před obecním úřadem, kdy
pomáhali s regulací, resp. zastavením, dopravy na hlavní komunikaci
a následným úklidem dřevní hmoty. Celá akce za pomoci traktoru
objednaného od Lesů ČR, technického vybavení Václava Nováka a díky
dřevorubeckému umění Josefa Maška netrvala déle než 45 minut, z toho
doprava na hlavní komunikaci nestála déle než 5 minut. Prázdné místo
po lípě před OÚ bude osázeno okrasnými dřevinami, květinami a dojde i na
opravu kříže s kamenem. Lípa byla poražena na základě posudku, který
jsme nechali udělat a kde je uvedeno, že lípa je již svým stavem
nebezpečná pro své okolí.
Na Kardavci jsme vyčistili a upravili prostor okolo vodárny, dále prostor
pod hrází rybníka, byla opravena studna v těchto místech se nacházející
a v neposlední řadě bylo upraveno a zpevněno stání pod kontejnery
na tříděný odpad.
Společenské události
V sobotu 5. března 2016 se po dlouhých letech opět konala akce „Vítání
občánků“. V obřadní síni místního obecního úřadu bylo mezi obyvatele
Hluboše přijato 5 nových občánků. Celou akci podpořili kulturním
programem žáci místní ZŠ pod vedením pana ředitele a svých učitelek. Více
informací o akci je v samostatném článku na dalších stranách zpravodaje.
Já bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kdo se na přípravě a zdárném
průběhu akce podíleli.
A co se bude dít v nejbližší době?
Máme vybraného dodavatele na vybudování nového chodníku mezi bývalým
statkem a COOPem, kde zároveň dojde i ke zpevnění a ohrazení stání pro
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kontejnery na tříděný odpad. Zpevněna bude také plocha pod kontejnery
na Kardavci u nové zástavby. Zároveň necháme vydláždit prostor
autobusové zastávky na Kardavci. Autobusová zastávka v Hluboši se také
dočká změn. Došlo na opravu oplechování a okapu a nyní se dodělává
oprava vnější omítky. Do půlky dubna bychom měli mít v Hluboši
„novou“ zastávku.
Dalším místem, kde se něco děje, je OÚ. Z nevyužívané místnosti, která se
v současné době opravuje, bude knihovna s daleko větším knižním
vybavením, než můžeme poskytnout nyní a také s daleko příjemnějším
prostředím pro výběr knih.
A na závěr Vás chci seznámit s plánem, jehož realizace nebude vůbec
jednoduchá, ale snad se nám ji povede uskutečnit. Chtěli bychom
v zámecké zahradě uspořádat divadelní představení „Balada pro
banditu“ v podání herců Divadla Antonína Dvořáka Příbram. Majitelé zámku
souhlasí, technicky to není problém ani pro divadelní soubor. Největší
problém je zajištění dostatečného počtu laviček na vybudování hlediště.
Pokud vás myšlenka divadla v Hluboši zaujala a chtěli byste pomoci,
materiálně nebo finančně, s přípravou této akce, přihlaste se prosím na můj
telefon nebo se za mnou zastavte na úřadě. Budeme rádi za jakoukoliv
pomoc a radu, jak tuto myšlenku dotáhnout do zdárného konce.

Bc. Jiří Čajan

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Místní poplatky
Splatnost poplatků za odpad a psy již uplynula, do konce května je nutno
uhradit alespoň polovinu poplatku za stočné. Částka na rok činí 1320 Kč
za osobu, úhrada je možná následujícími způsoby:
1) Osobně na OÚ Hluboš
2) Složenkou na poště
3) Bezhotovostně na účet č. 4423211/0100
 Variabilní symbol (VS): 23212111
 Specifický symbol (SS):
o číslo domu u osob trvale hlášených v Hluboši
o 10 a číslo domu evidenčního (chataři) v Hluboši
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ZŠ A MŠ HLUBOŠ
KDO JE A KDO NENÍ KRÁL…
…je název výtvarně-literární soutěže.
Knihovnice dětských oddělení
ze Sedlčan, Milína, Dobříše, Příbrami to neměly vůbec lehké. V kategorii
výtvarných prací se jich sešlo více než 100, přesto 6. bodované místo
obsadila Sofinka Bažantová z 1. třídy ZŠ Jince, na 5. místě skončil jinecký
Ludvík Pokorný (3 roky), o 4. místo se podělili Filip Kraus z 5. třídy
ZŠ Hluboš a Lucie Pokorná ze 3. třídy ZŠ Jince. První tři místa patřila
dětem z Dobříše a Příbrami. V kategorii literárních prací se umístily děti
z Příbrami. Odměnou pro soutěžící byl výlet do Prahy. Co všechno prožili?
O tom nám napsal sám Filip.
Praha
Ráno kolem 8. hodiny jsme se sešli před sportovní školou v Příbrami. Když
všichni dorazili, tak pro nás přijel autobus a do něj jsme všichni nastoupili.
Cesta ubíhala docela rychle, ale i tak bylo dost volného času. Každý trávil
tento volný čas jinak. Já si například povídal nebo si kreslil. Po příjezdu
do Prahy jsme se šli projít po Karlově mostě. Celý jsme ho prošli a pak jsme
šli zpátky.
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Z něho jsme sešli k muzeu Karla Zemana. U muzea jsme se vyfotili
a chvilku jsme tam čekali, protože muzeum otevíralo až v 10.00 hodin (my
jsme tam byli v 9:45). Poté každý dostal pracovní list s tužkou. Tento
pracovní list byl o jednom z filmů Karla Zemana: Vynález zkázy.
Když jsme pozorně četli informace (popisky) a všechno si prohlédli, tak
jsme všechny informace zjistili. Bylo zde i pár videí, která jsme si mohli
zhlédnout.
V muzeu se dal i názorně vyzkoušet jeden z filmových triků (napodobení
létání – jedna osoba si sedla na létající přístroj a mávala s jeho křídly
a druhá osoba pohybovala s pozadím). Když jsme správně vyplnili pracovní
list, obdrželi jsme rádiovou stanici.
Tu jsme naladili na starém rádiu a poslouchali. Za chvíli jsme dostali zprávu,
která nám říkala, že v muzeu je někde truhla a kód k ní je ***. Po nálezu
byla truhla odemčena a poté jsme dostali knížku. Truhlu jsme zavřeli
a zamkli, aby si ji odemkli i ostatní.
Na konci muzea byl takový koutek, kde jsme si nastavili, ve které scéně
filmu chceme být a šli jsme před kameru (např. jsme si mohli vybrat scénu
z filmu Cesta do pravěku, kde za námi stál dinosaurus.). Toto video jsme si
mohli zaslat na e-mail.
Potom jsme se nasvačili a odešli. Protože jsme měli ještě dost času, šli jsme
k Pražskému hradu. Schody jsme počítali. Po chvilce dohadování, kolik jich
bylo, jsme dospěli k číslu 209. Když jsme došli k Pražskému hradu, tak jsme
se šli podívat na Katedrálu Sv. Víta. Po prohlídce jsme se šli najíst
do McDonaldu. Každý si zde objednal, co chtěl, a když jsme se najedli, šli
jsme k autobusu.
Asi za hodinu jsme dojeli k dobříšské knihovně. Tam nás paní knihovnice
provedla a vše nám ukázala. A každý si tam mohl vybrat jednu knížku a tu
si vzít domů. Také jsme tam dostali malou taštičku s dárky. A pak už všichni
postupně odcházeli a i já jsem jel domů. Den byl plný zážitků a moc jsme si
to užili.

Filip Kraus, 5. ročník ZŠ Hluboš
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Hravé lyžování na Monínci

Emil Ritschl s papouškem při akci „ukázka ptactva“
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VÝTVARNÉ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZŠ HLUBOŠ
Velmi dobrých výsledků dosahují v tomto školním roce naši žáci v oblasti
výtvarné výchovy pod vedením paní učitelky Mgr. Marie Tetourové. Žáci se
pravidelně zúčastňují celé řady výtvarných a literárních soutěží.
V soutěži „Bílá je dobrá“ pořádanou Místní lidovou knihovnou Jince (leden
2016, 38 odevzdaných prací) byly oceněny práce těchto našich žáků: Nella
Váchová (3. ročník), Tereza Kabylová (4. ročník), Filip Kraus (5. ročník),
zvláštní cenu získal David Procházka (4. ročník) a Žaneta Richterová (5.
ročník), cenu poroty obdržela Zuzana Bártová (5. ročník) a Jan Valvoda (5.
ročník).
V soutěži „Masopust a tradice“ (únor 2016, 24 odevzdaných prací) byly
oceněny práce Davida Procházky (4. ročník) a Štěpánky Čepkové (5. ročník).
Zvláštní cenu získala Nella Váchová (3. ročník), Tereza Kabylová (4. ročník)
a Jan Valvoda (5. ročník). Cenu poroty obdržel Martin Kyrián (4. ročník).
V březnové výtvarné soutěži knihovny Jince na téma „Velikonoční svátky
v barvách“ získali opět ocenění naši žáci Nella Váchová (3. ročník), Tereza
Kabylová (4. ročník), Josef Medal (5. ročník) a Zuzana Bártová (5. ročník).
Z úspěchů našich žáků máme radost a děkujeme za úspěšnou reprezentaci
školy!

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ
Dne 28. ledna 2016 proběhl ve škole zápis dětí do 1. ročníku. Zapsáno bylo
10 dětí.
Doufáme, že všechny zapsané děti v září usednou do lavic naší školy, a že i
v příštích letech nám budou ve škole děti jen a jen přibývat.

ZÁPIS DO MŠ
Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská
škola Hluboš, Hluboš čp. 116, 262 22 Hluboš, v souladu s § 34 odst. 2
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zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanoví následující
upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
do mateřské školy:
Kritéria k zápisu a přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání
pro Mateřskou školu Hluboš pro školní rok 2016/2017:
-

předškolní děti v posledním roce před nástupem povinné školní
docházky (dle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon v platném znění)

-

děti s trvalým pobytem v obci Hluboš (včetně Kardavce), které
dovrší k 1. 9. 2016 tří let věku

-

děti s trvalým pobytem v obci Bratkovice (včetně Dominikálních
Pasek), které dovrší k 1. 9. 2016 tří let věku

-

ostatní děti, které dovrší k 1. 9. 2016 tří let věku

-

děti mladší tří let mohou být přijaty výjimečně na základě
individuálního posouzení

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hluboš pro školní rok
2016/2017 se koná v prostorách mateřské školy v úterý 26. dubna 2016
v době od 10.00 do 16.00 hodin.
Rodiče přinesou k zápisu svůj občanský průkaz a rodný list dítěte,
dokumenty budou zkontrolovány a bude jim přiděleno registrační číslo, pod
kterým bude žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské
škole Hluboš vedena.
U zápisu rodiče odevzdají vyplněný formulář (možno vyplnit na místě)
„Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání“ včetně přílohy potvrzené
dětským lékařem, Evidenční list dítěte a Prohlášení rodičů.
Formuláře
jsou
umístěny
www.zsamshlubos.cz.

na
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webových

stránkách

školy:

Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
Naši dvoutřídní školičku v Hluboši navštěvuje celkem 37 dětí. Ve třídě
„Berušek“ vyučují stále paní učitelky Ilona Nováková, Dis., a Jitka
Bardoňová, ve třídě „Koťátek“ vyučují paní učitelky Jana Baštářová a Marie
Pavlásková.
Po zářijovém pláči a zvykání si na společný režim ve školce jsme vyhlásili
veselou soutěž ve výrobě draků, a tak budova rozkvetla pod jejich výstavou
od vestibulu, chodeb a šatny. Ač největší soutěže nás teprve čekaly, když
v říjnu na novém multifunkčním hřišti proběhly tradiční Olympijské hry.
Plavecký výcvik je pro nejstarší děti také velkou zábavou.
Depistáž, fotografování, výchovné programy Záchranářské stanice pro
zvířata z Hrachova jsou pro děti velmi poučné. Podzimní procházka
s lampióny vesnicí s pátráním po Bílé paní a skřítkovi měla velkou účast,
jakož i Mikulášská besídka s vystoupením dětí. Maškarní karneval plný her
a soutěží, tance a veselí nemohl samozřejmě také chybět.
V současné době děti navštěvují solnou jeskyni v Příbrami, a tak ať je jaro,
léto, podzim, zima ve školce je pořád prima!

Jitka Bardoňová, učitelka MŠ Hluboš

12

O LIDECH, KTERÉ JE TŘEBA ZNÁT
V nenápadném domku uprostřed Hluboše najdeme sídlo multifunkční osoby
jménem Daniel Terč. Tento letos dvaačtyřicetiletý rodák z Příbrami se totiž
zabývá několika různými řemesly – od sochařství přes výrobu filmových
a divadelních rekvizit a dekorací, návrhy interiérů, vzdělávacích
interaktivních výstav, restaurátorských prací až po malbu.
K umění přičichl již v mládí, jak jinak si vysvětlit fakt, že si po základní škole
vybral kamenosochařskou školu v Hořicích v Podkrkonoší, kde se vyučil
uměleckým kameníkem. Poté se přesunul za studiem do Prahy, tam si
vybral obor umělecký design na Soukromé mistrovské škole uměleckého
designu. Po několika letech v Praze zatoužil po přesunu na venkov, proto si
v inzerátu otištěném v novinách vybral domek právě v Hluboši, přičemž
k prvnímu setkání s jeho současným domovem se váže jedna zajímavá
příhoda: „Když jsme u domu poprvé zastavili, andulky, které jsme měli
s sebou v autě, začaly vesele prozpěvovat. Tak jsme to brali trochu jako
znamení, že by se nám tady mohlo líbit. A dům samotný se nám během
prohlídky skutečně zalíbil, a tak jsme se na podzim roku 2002 rozhodli
ke změně. Nastálo jsme se sem přestěhovali v roce 2003.“
Od té doby své nápady realizuje jak v ateliéru-dílně přiléhajícím k domku,
tak i ve větších prostorách v Praze. V těchto místech tak mohly vznikat jeho
díla, jako je například soubor soch, které vytvořil v rámci uměleckého
sympózia v šumavské vsi Prášily, kde o několik let později přibyla i jeho
další socha, jež připomíná historii prášilské brány. Dan se podílel také
na přípravě divadelních představení – vytvořil kostýmy pro muzikál Kočky,
který byl prvním muzikálem v nedávno otevřeném Novém divadle v Plzni,
pravidelně přispěje k zajímavým dekoracím a kostýmům při tradičních
Letních Shakespearovských slavnostech, spolupracuje i s bratry
Formanovými. Během své práce si mohl vyzkoušet, jaké je to pracovat
pod taktovkou takové osobnosti, jakou je režisér Jiří Menzel.
Má zkušenosti i s reklamní branží, v rámci reklamy na Jägermeister, která
se nakonec vysílala mj. v Británii, měl s kolegy za úkol na kraji lesa u
nedalekých Rosovic postavit jedenáctimetrovou sochu jelena. Socha byla
v rámci reklamy zapálena, čemuž asistovali rosovičtí hasiči. „Nadneseně
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můžu přiznat, že je s mým
jménem
spojeno
určité
prokletí, jelikož jsem se
etabloval jako tvůrce až
monumentálních
objektů.
Takže
pokud
někdo
potřebuje vyrobit cokoliv
menšího, než 3 metry,
málokdy
se
na
mě
obrátí,“ s úsměvem dodává
Daniel Terč.
Mezi další zajímavé Terčovy
počiny
můžeme
řadit
desetimetrovou klouzačku,
která baví děti v plzeňské
Techmanii,
figuríny
Napoleona ve slavkovské expozici slavné bitvy, voskové figuríny do
známých muzeí nebo tvorbu interiéru pro výstavu Zdeňka Buriana
v Jízdárně Pražského hradu. Ve Strahovském klášteře pak jsou umístěny
jeho sochy, které jsou oblečeny do historických rouch. Tyto postavy nesou
nosítka s ostatky sv. Norberta. „U této zakázky znělo zadání jasně – nosítka
nesmějí nikdy spadnout,“ dodává Daniel Terč.
V nejbližším okolí se můžeme s výsledky jeho práce setkat například
v kadeřnickém salonu v příbramské Dlouhé ulici, pro nějž navrhl celý
interiér, foyer hotelu Belvedere pak zdobí jeho socha. Na hlubošském
zámku měl před deseti lety dokonce výstavu, společně s malířem Milošem
Kouteckým. Právě zde dostali Hlubošáci poprvé šanci poznat blíže jeho
tvorbu.
Naopak nejdále dílo Daniela Terče odcestovalo do čínské Šanghaje, kde jím
vytvořené kopie soch Matyáše Brauna (Láska a Upřímnost z cyklu Alegorie
ctností a neřestí) zdobí kašnu v tzv. Pražské čtvrti. Důvod, proč zrovna
v Šanghaji, je docela prostý: „Pro Šanghaj projektoval architekt Doubner
celé sídliště, kam právě byly tyto sochy umístěny. Je zajímavé vidět
na desce pod těmito sochami vlastní jméno napsané v čínštině,“ dodává
Terč.
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Další z jeho velkých
děl, tentokrát hlava
Jana Křtitele, bylo
součástí
scény
Straussovy
opery
Salome ve Finské
národní
opeře
v Helsinkách.

Díky své tvorbě má
možnost porovnávat chování hvězd a hvězdiček českého filmu a divadla.
Setkal se s celou řadou herců, za všechny lze jmenovat Bolka Polívku či
Pavla Nového. Právě k Novému se váže zajímavá příhoda: „Na hlavu pana
Nového jsem nasadil hlavu kozoroha, kterou jsem vytvořil. Pavel Nový se se
zvědavostí zeptal, kde jsem tuto hlavu vyráběl. Když jsem odpověděl, že
v Hluboši, zavedli jsme rozhovor na téma našeho regionu, přičemž další
příliš nevěděli, o čem se bavíme,“ vzpomíná Daniel Terč. Právě divadlo je
pro Terče místo, které si zamiloval. Okouzlila ho atmosféra divadla,
fungování celého organizmu, což je dle jeho slov „unikum, které nikde jinde
nenajdete“.
Z jeho současných aktivit můžeme jmenovat instalaci třímetrového
budovatelského sousoší, které se stalo součástí scény filmu Child 44. Sám
Daniel zmiňuje také sochu robota, která zdobí novou laser game arénu
v Praze, spolupráci na reklamách pro Fio banku či společnost Siemens. Nyní
připravuje renovaci starých barokních váz, které budou umístěny
na historické budově v Dlouhé ulici v Příbrami. Do Hluboše by rád
ve spolupráci s kovářem Lubošem Kočím umístil dílo, které nese prozatím
pracovní název „Strážce fantazie“. Mělo by jít o určité místo setkání, které
bude plnit jak estetickou funkci, tak i tu praktickou. Ulici, kde dnes
s rodinou žije, plánuje v nejbližší době ozvláštnit vázou, která dle jeho slov
bude hlavně sloužit pro pozitivní vnímání prostoru a naladění všech
obyvatel. Ke vztahu lidí ke svému domovu dodává: „Lidé by si možná měli
trochu více vážit místa, kde bydlí, a ne se upínat k věcem, které si pořídí či
přímo koupí vlastně pouze na dobu určitou.“
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Uprostřed Hluboše ale už nyní můžeme Terčovo dílo potkat. Jedná se
o objekt na návsi, které před cca 10 lety vybudoval za významné podpory
Jindřicha Dvořáka, Michala Hurta, Pavla Štefányho, Luboše Kočího či rodiny
Kolaříků. Objekt, který nese název „Game“, byl zde cíleně umístěn jako
plastika, ne jako dětské hřiště, tudíž nebylo nutné řešit normy
pro bezpečnost. Sám Daniel Terč nepředpokládal, že toto dílo bude na návsi
stát celých 10 let, spíše věřil, že bude v krátké době nahrazeno skutečným
dětským hřištěm. V souvislosti s tímto objektem lituje, že se také setkal
s negativním přístupem, kdy lidé řeší na první pohled malicherné
nedostatky, místo toho, aby ocenili, že v obci něco vyrostlo díky
dobrovolnému přispění několika ochotných občanů.
Pokud se chcete s prací Daniela Terče blíže seznámit, můžete jej navštívit
v jeho dílně-ateliéru, který se nachází ve stodole u domku, kde dnes
s rodinou bydlí. Například mateřská škola z Čenkova jej už v ateliéru
navštívila, děti si vyzkoušely odlévání soch ze sádry. „Ze stodoly bychom
chtěli vytvořit jakýsi multifunkční prostor, kde by si návštěvníci mohli
vyzkoušet různé techniky tvorby,“ dodává něco ze svých cílů. K dalšímu
významnému předsevzetí patří dle jeho slov i harmonizace rodinných
vztahů, což je velmi náročné, pokud musíte pracovat 364 dní v roce, tou
jedinou výjimkou je jen Štědrý den.
S tvorbou Daniela Terče se můžete také seznámit i na jeho webových
stránkách www.danielterc.cz.

Mgr. Jan Novotný

OKÉNKO DO HISTORIE OBCE
V této rubrice přinášíme nahlédnutí do jednotlivých úseků historie naší obce.
V následujících odstavcích najdete přepis části z díla pana Saxla „Dějiny
hlubošského panství“, autor čerpal ze zápisků a pamětí svého otce Karla
Saxla a děda Antonína Saxla, z knihy J. Zikána, farské kroniky a z informací
od příbramského historika p. Bezděky.
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Co víme o vesnicích patřících k panství Hluboš – 1. část
Kardavec až do odkoupení pičínského panství panstvím hlubošským, asi
r. 1742, patřil k panství pičínskému. Přední Kardavec vznikl až někdy
r. 1636, kdy jej založili němečtí zaměstnanci povolaní do železárny
v pičínském mlýně na místě vykáceného lesa. Proto se dědina jmenovala
Paseky, a protože tam byli osazeni samí Němci, tak Německé Paseky.
Zadní část Kardavce však byla mnohem starší, protože každý chodec, který
šel tamtudy do Příbrami, nikdy neřekl, že šel přes Paseky, ale vždy přes
Kardavec, jak byl zvyklý to místo pojmenovat. O tomto pojmenování se
udržují různé verze. Jedna také uvádí, že v době třicetileté války, kdy byl
i násilně odháněn dobytek, byly utvořeny ozbrojené čety, které se
jmenovaly gardy.
Tak také na Kardavci. Když i jim dobytek odehnali, pronásledovala je jejich
garda a dohonila je až u Dušník a tam mezi nimi došlo k bitvě, a sice u
dušnícké fořtovny. Mrtví, kteří tam zahynuli, jsou prý pochováni na místě
onoho parčíku s dřevěným křížem a Kardavec nazván Garda ves, z čehož
vzniklo pojmenování Kardavec.
Nepočítám to ale za pravdivé, protože od té doby neuplynula tak dlouhá
doba, aby se o tom neudrželo více zpráv a Kardavec se tak jmenoval již
před touto dobou. Dle velkých hald sesbíraného kamene v lese
na Punčochářce musely býti v těchto místech polnosti. Zadní Kardavec byl
asi rozsáhlé sídliště a není vyloučeno, že onen Jan Punčochář, který se
uvádí v r. 1653 mezi jičínskými sedláky, měl na tom místě i statek.
Proto ono místo svoje pojmenování podrželo.
U žírovského rybníka byl prý dle Štědrého vykopán žárový hrob, což by
ukazoval na osídlení v době před naším letopočtem. I Žírovy poukazují
na žírové pohřby.
Roku 1916 byl odebrán na válečné účely z kardavecké kapličky zvon
s nápisem, že jej darovali Dominik a Eva Kropáčovských, majitelé mlýna
čp. 2. Krátkou dobu byl na Kardavci i dvůr zvaný nový a ovčín. Ten byl
pravděpodobně při potůčku a loučce pod zadním Kardavcem. Při koupi
pičínského panství připadl k Hluboši i Kardavec.
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SDH KARDAVEC
NA KARDAVCI SE BILANCOVALO
Výroční valnou hromadu hasičů z Kardavce navštívili v sobotu 23. ledna
významní hosté, a to zástupce OSH Ladislav Kokštein, velitel okrsku Petr
Juříček, velitel SDH Obecnice Petr Zima a v neposlední řadě starosta obce
Jiří Čajan. Po úvodním slovu starosty SDH Vlastimila Čuřína byli přítomní
členové seznámeni s hospodařením SDH a se splněním úkolů stanovených
členskou základnou v minulém roce. Promítaná fotogalerie, která
doprovázela prezentaci uskutečněných aktivit, nejlépe vyjádřila úsilí
vynaložené všemi členy SDH nejen ve prospěch svůj, ale hlavně ve
prospěch obce a jejích občanů. O tom, že se nejedná pouze o uším dobře
znějící fráze, se zmínili ve svých vystoupeních výše uvedení hosté.
Pan Kokštein vyjádřil obdiv nad péčí, kterou SDH věnuje mládeži, pan
Juříček vyzdvihl spolehlivost místního SDH a starosta obce poděkoval za
akce a brigádnické hodiny provedené pro obec. Miroslav Maršálek, který
jako dopisovatel pro různá periodika navštívil nejednu akci pořádanou SDH,
ocenil pracovní a hlavně přátelské prostředí, které pořádané akce doprovází.
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V příštím roce členové SDH, jejichž základna se rozrostla o další nové členy,
chtějí pokračovat v nastaveném trendu a do plánu akcí na rok 2016
zahrnuli opět brigádnické hodiny ve prospěch obce, ale i další aktivity, které
doplňují kalendář akcí obce: Den prevence, Loučení s prázdninami,
Posvícenskou zábavu, Mikulášskou nadílku a hasičské soutěže včetně té O
pohár hejtmana Středočeského kraje. Samostatná kapitola byla věnována
účasti na soutěžích dětí. A to ještě nesmíme opomenout navýsost
významnou událost – 80. výročí založení místního sdružení!

HASIČI DĚKOVALI
Jestli pořádat MDŽ nebo ne, nad tím se na Kardavci nepřemýšlelo. Místní
hasiči v minulém roce uskutečnili mnoho akcí, při kterých právě ženy, jako
nedílná součást členské základny, velkým dílem přispěly k jejich úspěšnému
průběhu (nehledě na spoustu mravenčí práce potřebné pro zabezpečení
činnosti SDH). A bylo na místě, byť jen symbolicky, jim poděkovat.
Tentokrát tedy muži od brzkého rána chystali oslavu. Úklid a nápaditá
dekorace prostorů, příprava občerstvení, jak v kuchyni, tak na ohni, to vše
muselo být dokončeno do zahájení vlastní akce. Podařilo se a po
občerstvení u ohně pod širým nebem mohla oslava propuknout naplno.
Květiny, které starosta Vlasta Čuřín a velitel jednotky Pepa Mašek
s poděkováním hasičkám a pozvaným podporovatelkám za hasiče předávali,
jako by byly předzvěstí dalšího povedeného večera...
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DEN ZEMĚ SE BLÍŽÍ
Mezi novodobé významné události patří zcela jistě Den Země, který je
datován ke dni 22. dubna. Je symbolické, že právě v tento den pojedou děti
z SDH Kardavec a ZŠ Hluboš na návštěvu Vodního domu na Želivce.
Návštěva nově vystavěné atrakce a hráze s průvodcem je další z cen
za výhru Plamínků v soutěži s názvem Škola do přírody (více jsme psali
v předchozích vydáních).
Ještě než se zúčastní výletu, mohou děti společně s rodiči přispět svou
aktivní účastí při akci nazvané Ukliďme Česko. A že je v lokalitě Hluboš
o tuto akci doopravdy zájem, svědčí i skutečnost, že kromě SDH Kardavec
se k akci přihlásili i hasiči z Hluboše i členové místního Sokola. Ti, kdo
nejsou členy žádného z uvedených spolků, se akce mohou zúčastnit
pod hlavičkou obce Hluboš. „Ukliďme Česko“ bude probíhat ve dnech
16. – 17. 4. a bližší informace (od kdy, kde apod.) budou na webových
stránkách obce.

ODPOLEDNE PREVENCE A OSVĚTY
V květnu hasiči z Kardavce ve spolupráci s 3. okrskem
OSH, kynology, zdravotníky či dalšími složkami IZS
a vojáky a za přispění obce Hluboš opět uspořádají
pro děti, dospívající a samozřejmě dospělé zájemce
z obce
a přilehlého
okolí,
již
druhý
ročník
„Dne prevence a osvěty“. Ten se uskuteční v úterý
31. května od 16.00 hodin v okolí koupaliště. Den
prevence bude opět zaměřen na chování dětí v době blížících se prázdnin,
jak pomoci druhému v nouzi apod. Nejen děti si tak budou moci zopakovat,
popřípadě se seznámit se zásadami chování v situacích, které bychom, ať
chceme nebo ne, neměli opomíjet.
Na závěr bohatého odpoledne se účastníci mohou těšit i na požární útok
vedený družstvem kardaveckých dětí. Případní zájemci budou mít možnost
si vyzkoušet práci s hasičskou technikou. A na úplném konci se všichni
dočkají i zasloužené odměny u táboráku.
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SDH HLUBOŠ
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Na výroční valné hromadě se členové bývalého výboru rozhodli přenechat
činnost mladším a uvolnili své funkce. Starostou SDH Hluboš byl zvolen
Václav Novák, zástupcem starosty Jiří Urbánek, velitelem se stal Jakub
Prokeš. Do funkce jednatelky byla zvolena Kateřina Čiháková a jako
pokladník bude působit Gabriela Hurtová.

Z ČINNOSTI SDH
Pomalu pokračujeme v práci na úpravě hasičské zbrojnice. Vymalovali jsme
zasedací místnost, kuchyňku, toaletu i vstupní chodbu. Všechny práce jsme
prováděli za podpory obecního úřadu a pana starosty, který nám ve svém
volném čase zrekonstruoval rozvody elektřiny, za což mu velmi děkujeme.
Do budoucna plánujeme ještě úpravu okolí hasičárny.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Jak už se stalo tradicí, i letos jsme pořádali maškarní karneval pro děti.
Účast dětiček a jejich rodičů byla naprosto nad očekávání. O to větší
poděkování patří nejen těm, kteří celou akci organizovali, ale i rodičům
a dětem, kteří vše zvládli s nadhledem a velkou trpělivostí. Doufám, že si
všichni i přes drobné nedostatky karneval užili, zasoutěžili si, prostě strávili
příjemné odpoledne.
Děkuji tedy všem, kdo se podíleli na přípravě karnevalu, Olině Kožíškové,
Gábině Hurtové, Michalu Hurtovi, Katce Čihákové, Pavlínce Kočové
za zdárný průběh celého odpoledne, Aničce Kočové za focení dětí.
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Další akcí, kterou připravujeme, je pálení čarodějnic. Letos se budou
čarodějnice pálit na louce pod kostelem. Pokud vše vyjde podle plánu,
chtěli bychom připravit malý doprovodný program. Přijďte v sobotu
30. dubna, budeme se na vás těšit.

Václav Novák, starosta SDH
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V LEDNU OSLAVILI
70 let

Karel ČAJAN, Hluboš 167

85 let

Miluška NAJBRTOVÁ, Hluboš 55

V ÚNORU OSLAVILA
70 let

Marie ČERVENKOVÁ, Hluboš 101

V BŘEZNU OSLAVILI
65 let

Imrich VESZELOVSZKI, Hluboš 212

70 let

Zdenka BROŽOVÁ, Hluboš 133

65 let

Marie ŠTEFÁNYOVÁ, Kardavec 19

65 let

Hana FUHRMANNOVÁ, Kardavec 9

91 let

Marie KRÁKOROVÁ, Hluboš 82

65 let

Bohumil PLECITÝ, Kardavec 1

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.

NARODILA SE
Victoria MATYAŠOVÁ, Hluboš
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Tuto slavnostní událost má většina z nás spojenou s předrevoluční dobou.
Jsou města či obce, které ve vítání svých nejmladších občánků nikdy
nepřestaly nebo je brzy obnovily. V Hluboši usnulo vítání občánků na více
než dvacet let.
Od úplně první myšlenky na vzkříšení této tradice k jejímu uskutečnění
uplynulo téměř půl roku a v sobotu 5. března jsme v obřadní síni obecního
úřadu přivítali pět našich nejmenších občánků. Pozvání přijali rodiče Věra
a Jan Mozolovi se synem Honzíkem, Alena a Tomáš Horáčkovi se synem
Davídkem, Jiřina a Jiří Plecitých s dcerou Verunkou, Michaela Fikarová
a Libor Dvořák se synem Liborkem a Veronika Matyašová s dcerou
Victorkou.

Po uvítání rodičů a dalších hostů přispěly ke slavnostní atmosféře svým
vystoupením děti ze základní školy. Svým nástupcům a jejich rodičům
přednesly básničky a zazpívaly písničky, které se za pomoci svých učitelů
naučily.
A naše slavnost pokračovala proslovem starosty obce. Ten poděkoval
rodičům, že se přišli podělit o štěstí, které je v narození jejich dětí potkalo,
ale také připomněl, že je před nimi nelehký úkol – vychovávat své děti, být
jim příkladem i vzorem, dobře se o ně starat a dobře je připravit pro jejich
budoucí samostatný život. Dále pokračoval slovy: "Vážení rodiče, výchově
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svých nejmenších věnujte všechnu svoji péči a lásku. Připravujte své
ratolesti zodpovědně pro budoucí samostatný život. Nelitujte žádných
prostředků na jejich vzdělávání. Vychovejte je lásce k přírodě, ke svým
bližním, vychovejte je lásce k poctivé práci. Učte děti milovat pravdu,
spravedlnost, a vychovejte v nich poctivé občany naší vlasti. Vytvořte svým
dětem šťastný a harmonický domov plný lásky a vzájemného porozumění,
nedopusťte, aby poznali, co je zloba, zášť a nenávist. Ubezpečuji vás, že
i já, společně se zastupitelstvem naší obce, sdílíme s vámi společnou
odpovědnost za budoucnost vašich nejmenších. Odpovědnost spočívající
ve vytváření dobrých podmínek pro klidný a spokojený život v naší obci“.

Podpisy rodičů do pamětní knihy obce Hluboš, předání pamětních listů,
dárečků pro děti a kytiček maminkám zakončily celou slavnostní událost.
Nezbývá tedy než doufat, že se bude naše obec rozrůstat a že se při této
krásné příležitosti opět brzy setkáme.

Zdenka Peřinová

Děkujeme firmě MABORA za poskytnutí
finančního daru na zakoupení dárků pro děti.
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SOUTĚŽ
Tentokrát jsme se s naší fotosoutěží přesunuli na Kardavec. Že je na
fotografii rybník na kardavecké návsi poznali jistě všichni místní, ale jistě i
hodně Hlubošáků.
Ale bohužel, jak už jsem si stěžovala v minulém zpravodaji, odpovědí, ať už
e-mailem nebo ve schránce, je stále poskrovnu. Vím, že keramický
zvoneček s obrázkem Hluboše a posezení v motorestu nebo v Zámecké
krčmě není žádná závratná výhra a že někomu z vás nestojí za to, aby
poslal svou odpověď, ale věřte, nám by to udělalo velkou radost.
Dost stěžování, a k samotné soutěži. Ze správných odpovědí, které nám
došly, jsme vylosovali tři výherce – Pavlu Novotnou a Aleše Zelenku
z Kardavce a Hanu Duškovou z Hluboše. Sešli jsme se v salonku motorestu,
kde jsme předali ceny a poděkovali za účast v naší soutěži.
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Pokud poznáte, kde se nachází místo na další fotografii, nenechávejte si
svoji odpověď pro sebe, ale pošlete nám ji na e-mail:
soutez.hlubos@seznam.cz, nebo ji spolu se jménem, telefonním číslem,
či 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. června.

CVIČENÍ PRO SENIORY
Od 24. února probíhá v „mládežáku“ pravidelně každou středu od 8.45
hodin cvičení pro seniory. Lekce trvá cca 1 hodinu, 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.
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TJ SOKOL HLUBOŠ
TJ SOKOL HLUBOŠ/DRAHLÍN –
MLADŠÍ ŽÁCI
Děti Sokola Hluboš se na turnaji neztratily
V hale místního učiliště pořádali fotbalisté z Pičína turnaj pro děti v kategorii
do 13 let. Družstvu Hluboš/Drahlín byla ve skupině přisouzena tato
družstva: Pičín A, Obecnice, Kovohutě, Dublovice a Milín. První dva zápasy
sehrály naše naděje ve vysokém tempu, ale štěstí se od nich odklonilo. Oba

zápasy s družstvy Obecnice a Pičína prohrály svorně 0:1. Trpělivý a kvalitní
výkon, ve kterém děti pokračovaly, nakonec přinesl ovoce v podobě
vítězství, nejprve 3:1 nad věčným rivalem ze Lhoty, 2:0 proti šikovným
hráčům z Dublovic a v rozhodujícím souboji 2:0 nad ambiciózním Milínem.
Strhující nasazení poslalo děti do podvečerních bojů o medaile.
Do semifinále se z druhé skupiny probojovaly týmy Březnice a Nového
Knína. A právě prvně uvedený tým byl naším semifinálovým soupeřem.
Hala zaplněná do posledního místečka hnala naše děti za úspěchem, a když
Míša Záluský vstřelil první gól, propukla v jásot. Udatná bitva pokračovala,
ale dva slepené góly Březnice nás bohužel poslaly do zápasu o třetí místo.
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Tam se do cesty dětem postavilo družstvo Nového Knína. A hlubošští
příznivci opět vytvořili atmosféru, kterou by mohlo závidět i družstvo
dospělých na stadiónu 1.FK v Příbrami. O výsledku utkání nakonec rozhodly
penalty v náš neprospěch, a tak jsme brali neoblíbené bramborové medaile.
I tak to bylo veliké překvapení, protože naše družstvo v dlouhodobé soutěži
figuruje v dolní polovině tabulky a najednou za ním zůstali, školně
vyjádřeno, premianti. Ne nadarmo byl Míša Záluský vyhlášen nejlepším
hráčem turnaje. Ale absolutorium za předváděný výkon a nasazení zaslouží
i ostatní hráči našeho týmu, stejně jako diváci za neutichající podporu.
Poděkování patří i pořadatelům z Pičína za bezchybnou organizaci soutěže.
Hlubošáci na „bedně“
Děti fotbalového družstva Hluboš/Drahlín jely tentokráte na turnaj do haly
učiliště v Dubně, který pořádali fotbalisté z Višňové v sobotu 27. února.
Ve skupině, která byla pouze jedna, a o pořadí tak rozhodovala společná
utkání, se postupně utkaly s družstvy Pičína, Kovohutí, Nového Knína,
Kamýku a pořádající Višňové. Turnaj byl jak na houpačce. V prvním zápase
výhra 2:0 nad Pičínem díky gólům Míši Záluského, v druhém prohra 0:1
s Kovohutěmi (gól za Kovohutě střílel Dominik Prokeš). A pak už výhry –
2:0 s Novým Knínem (Matys Míka a Míša Záluský), stejně jako nad
Kamýkem (Pepa Medal a Matys Míka). Devět bodů ve vyrovnaném turnaji
dělalo z našich dětí favority na vítězství. K tomu bylo nutné minimálně
remizovat s Višňovou. Zápas za podpory rodičů byl nervy drásající a
nakonec nešťastně vstřelený gól višňovských hráčů 9 sekund před koncem
zápasu znamenal pro naše děti třetí místo. Ale i tak děti dokázaly, že se
fotbalem baví a úspěch v podobě třetího místa patřičně oslavily. Navíc, Míša
Záluský byl opět vyhlášen nejlepším hráčem turnaje a Víťa Pokorný převzal
ocenění pro nejmladšího hráče.
Další výhra ve Višňové
Že je fotbalové družstvo dětí Sokola Hluboš/Drahlín zatím lepší na turnajích
než v dlouhodobé soutěži, se potvrdilo na turnaji čtyř týmů ve Višňové
v neděli 13. března. Po úvodní prohře 0:1 s Kovohutěmi následovalo
vítězství 2:1 nad Višňovou. Vzhledem k dalším výsledkům zápasů mohl náš
tým výhrou proti Pičínu vyhrát celý turnaj. A po perfektním výkonu všech
hráčů a dvou vstřelených brankách se děti dočkaly úspěchu v podobě

31

vítězství celého turnaje. Konečně se tak zúročila jejich píle a úsilí, které
fotbalu věnují. Z hlubošských dětí se na úspěchu velkou měrou podíleli Míša
Záluský, Matějové Fiala a Krejčí a Pepa Medal, z Kardavce pak Pája Štefány.
Nejen výsledky ale hlavně dobrá parta a smysluplná činnost již 15 let
trvajícího dětského fotbalu v Hluboši má tak nové nástupce, mezi nimiž
klidně mohou být další, třeba i vaše děti. V případě zájmu se na nás přijďte
podívat.
Bližší informace rádi předají trenéři Petr Záluský st. nebo Josef Medal st.
Milín-Hluboš 3:3
Zimní příprava přinesla kýžené ovoce. Tak by se jednoduše dalo shrnout již
popisované vystoupení našich dětí před prvním jarním utkáním v přeboru
mladších žáků. Milín, jeden z favoritů přeboru, doma působil sebejistým
dojmem, ale dobře organizovaná obrana pod taktovkou Járy Ježka mu
způsobovala problémy v rozehrávce. A vyplatilo se, dva rychlé údery Míši
Záluského určily vedení 2:0 do přestávky. Po ní se domácí naplno snažili
ukázat svou sílu a třemi slepenými góly se jim podařilo obrátit skóre ve svůj
prospěch. V tu chvíli se již zdálo, že náš tým nenajde sílu odpovědět, ale
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bylo tomu naopak. Po jednom z protiútoků a dalším útočném napadání
bránících hráčů Milína se podařilo parádní střelou, zvonící o horní konstrukci
branky, vyrovnat Matysovi Fialovi. Po závěrečném hvizdu si tak připsal náš
tým složený z kluků a holek Hluboše a Drahlína zasloužený bod.
Rožmitál-Hluboš 1:4
Poslední zápas v rozřazovací skupině zvládli mladší žáci Hluboše/Drahlín na
výtečnou, když pokořili Rožmitál na jeho hřišti. Představení Míši Záluského,
který vsítil všechny naše branky, bylo okořeněno kompaktním výkonem
všech zbývajících hráčů. V konečném zúčtování tato výhra znamenala
posun v tabulce o jedno místo před Kovohutě Příbram a potvrdila, že
v dalších kláních okresní soutěže by se neměly naše naděje vůbec vytratit.
Popřejme jim proto do nastupující soutěže dobré výsledky a hlavně stejnou
radost z fotbalu.

Na fotografii vidíme zaslouženou pozápasovou oslavu vítězství dětí
z Hluboše, Drahlína a dalších obcí
Více informací o soutěži naleznete na
https://souteze.fotbal.cz/turnaje/homepage/1529.

webových

stránkách

Josef Medal
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STARÁ GARDA HLUBOŠ
Ani přes zimu hráči „Staré gardy“ nezaháleli a přinášíme vám ve zkratce
přehled jejich odehraných přátelských utkání.
V sobotu 23. ledna sehráli zápas se Sokolem Drahlín s výsledkem 4:2 (1:1),
branky stříleli Rebljan, Prokeš, Matějka a Hošťálek. Sestava Hluboše: Čajan
Jiří – Šťáhlavský Pavel, Hazucha Tomáš, Prokeš Jan, Holan Míla, Havelka
Martin, Procházka David, Rebljan Eduard, Falc Aleš, Matějka Lukáš,
Hošťálek Jan, Bělohlávek Jaroslav.
13. února byl dalším soupeřem Sokol Tlustice. Utkání bylo opět odehráno
na umělce 1.FK Příbram s výsledkem 4:2 (1:0). Myslím, si, že od začátku
zápasu jsme byli lepším týmem. Mohli jsme vyhrát větším rozdílem,
kdybychom více proměňovali šance. Střelci branek byli Kolář, Prokeš,
Rebljan a Hošťálek. Sestava Hluboše: Čajan Jiří – Holan Míla, Šinágl Radek,
Hazucha Tomáš, Urbánek Jiří, Falc Aleš, Hošťálek Jan, Rebljan Eduard,
Havelka Martin, Prokeš Jan, Bělohlávek Jaroslav, Procházka David, Kolář
Václav.
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Na apríla, v pátek 1. dubna, se hráči staré gardy představili na hřišti Slavoje
Obecnice. Za soupeře nastoupili nejen hráči staré gardy, ale i hráči A týmu
a dorostu.
Hra měla skvělý náboj, ale bohužel Hluboš na mladý obecnický tým
nestačila, a tak zápas skončil výsledkem 7:4 (2:3). Branky za naše dávali:
Rebljan 2x, Matějka a Prokeš.
Nastoupili jsme v sestavě: Čajan Jiří – Šťáhlavský Pavel, Prokeš Jan,
Hazucha Tomáš, Procházka David, Hnízdil Miloš, Rebljan Eduard, Falc Aleš,
Matějka Lukáš, Červenka Miroslav, Bělohlávek Jaroslav, Pachole Michal,
Holan Míla, Urbánek Jiří, Kolář Václav.

Momentka ze zápasu v Obecnici
Koncem dubna nebo první pátek v květnu bychom měli sehrát další utkání
na hřišti Sokola Tlustice.
Jsem moc rád, že se fotbal v Hluboši zachoval, že se sejdeme, zakopeme si,
po zápasech společně posedíme a poklábosíme. Nežijeme jenom fotbalem,
během zimních měsíců jsme si zahráli hokej, strávili pár dní na horách.
Více informací se dozvíte na www.fotbal.sokolhlubos.cz, www.hlubos.eu,
nebo na Facebook//TJ Sokol Hluboš a na Facebook/Hluboš + Kardavec.

Jan Prokeš
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STOLNÍ TENIS
V soutěži stolních tenistů v Regionálním přeboru I
reprezentuje Hluboš šest hráčů: Jan Vlasák (43:25,
11:8), Karel Čajan (29:28, 11:3), Vladimír Kovalčík
(32:41, 12:8), Štěpán Štverák (27:31, 8:7),
Roman Krýsl (2:32, 1:8), Petr Čajan (0:26, 0:3),
Vladimír Ševčík (2:8, 1:1) – údaje v závorce
znamenají bilanci dvouher, čtyřher. Oproti loňské
sezóně poskočil tým Sokola Hluboš v sezóně 2015/2016 o jednu příčku výše
– v konečné tabulce obsadil 8. místo.
Tabulka:
1.

SK Březnice C

22

22

0

0

0

312:84

66

2.

TJ Sokol Voznice A

22

18

1

3

0

241:155

55

3.

TJ Spartak Rožmitál A

22

15

1

6

0

229:167

46

4.

SK Chraštice A

22

13

2

7

0

224:172

41

5.

TJ Spartak Čenkov B

22

10

5

7

0

207:189

35

6.

TJ Spartak Rožmitál B

22

9

2

11

0

199:197

29

7.

TJ Tatran Sedlčany C

22

8

2

12

0

196:200

26

8.

TJ Sokol Hluboš

22

8

1

13

0

159:237

25

9.

TJ Tatran Sedlčany D

22

6

3

13

0

168:228

21

10.

TJ Sokol Drahlín A

22

5

4

13

0

184:212

19

11.

Sehaz Příbram

22

6

1

15

0

164:232

19

12.

TJ Slavoj Obecnice C

22

1

0

21

0

93:303

3
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PROVOZ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ
Nové víceúčelové hřiště je k dispozici zájemcům o sport. Výdej klíčů
a informace k provozu hřiště obdržíte u Jaroslava Bělohlávka v motorestru
Hluboš. Přehled o volných termínech je k dispozici také na:
http://rezervace.sokolhlubos.cz
Na těchto stránkách je možná také rezervace termínu.

FOTO Z NOVOROČNÍHO VÝSTUP NA STUDENÝ VRCH
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VLTAVA RUN 2016
Jedna výzva, spousta zážitků. Vltava Run 2016 je tady!
V loňském roce se pár Hlubošáků Jirka Čajan, Luboš Kočí, Roman Číp
a Milan Malát - sešlo na desetikilometrovém závodě Rožmitál-Březnice
a v euforii z úspěšně zdolaného závodu se domluvili, že je nutné naběhané
kilometry zužitkovat, že dají dohromady tým pro štafetový závod VltavaRun podél toku řeky Vltavy, že by to mohl být zajímavý adrenalinový zážitek.
Vltava Run je dvoudenní štafetový závod podél toku Vltavy. Běžci startují
kousek od jejího pramene na Zadově a cílem probíhají na louce
za branickým mostem na Praze 4. Trasa dlouhá 350 kilometrů vede
krásnou přírodou, historickými městy, jihočeskými a středočeskými
vesničkami. Desítky odvážných účastníků se stejným cílem, zábava
a adrenalin dnem i nocí, euforie i neuvěřitelné týmové zážitky.
„Hlavní podmínkou účasti v závodu je tým složený z maximálně 12 členů.
Samotná trasa je rozdělená do 36 úseků dlouhých 8 - 15 kilometrů, zvládne
ji každý, kdo uběhne 10 km pod jednu hodinu“, uvádí Jiří Bílek, ředitel
závodu.
Dvanáct běžců z Hluboše se dohromady nedá, ale do týmu se připojí další
kamarádi z okolí. Za tým „Z brdských lesů“ poběží Hlubošáci Luboš Kočí st.,
Luboš Kočí ml., Jiří Čajan, Roman Číp, Milan Malát a Petr Záluský. Už na
podzim, hned po registraci, zahájili účastníci závodu přípravu, někdo více
a někdo méně intenzivně. K běžným tématům probíraným v hospodě u piva
přibyla témata sportovní, jak běhat, jak se zdravě stravovat, jaké běžecké
boty jsou nejrychlejší a nejlehčí... Začínají také přibývat zranění - natržený
sval, bolavá záda, vyčerpání organismu. To zřejmě patří k tomu, když se
parta chlapů v nejlepších letech rozhodne ukázat světu, co v nich ještě
dříme. Všichni pojali závod jako výzvu vyzkoušet své možnosti a své limity
a doufají, že do startu budou v plné síle.
Závod se běží 14. - 15. května a některé úseky vedou skoro za humny.
Pro závodníky bude hodně náročná např. etapa z Klučenic do Solenic, poté
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přes Větrov do Kamýku nad Vltavou, poběží se přes Líchovy, Drážkov,
Mokrsko, Živohošť…
Pro
aktuální
informace
www.facebook.com/vltavarun.

sledujte

www.vltavarun.cz

nebo

CO NÁS ČEKÁ
9. dubna, 20.00

ROCKFEST – Zámecká krčma

15. dubna, 20.00

Na stojáka live – Zámecká krčma, sál

16. – 17. dubna

Den Země – Ukliďme Česko

22. dubna

Děti SDH Kardavec – Vodní dům Želivka

30. dubna

Pálení čarodějnic – Hluboš, Kardavec

7. května, 16.00

Připomínka konce 2. sv. války – Hluboš

7. května, 21.00

Koncert kapely Ortel – Zámecká krčma

14. – 15. května

Vltava run – štafetový běh za účasti místních běžců

22. května

Trojická pouť

31. května, 16.00

Den prevence a osvěty – koupaliště Hluboš

11. června

Hasičská soutěž o pohár hejtmana Středočeského
kraje – Kardavec

18. června

Fotbalové derby Hluboš – Kardavec

25. června

Zájezd na divadelní představení – Český Krumlov
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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
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 a panu Miroslavu
Maršálkovi.
Uzávěrka příštího čísla – 15. června 2016.
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