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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se vám se do ruky první Hlubošský zpravodaj roku 2018. Než vás seznámím s aktuálním děním v obci, chci vás informovat, jak po ekonomické
stránce dopadl rok minulý. Zde jsou čísla rozpočtu roku 2017. Příjmy byly ve
výši 11 849 603,- Kč, výdaje činily 11 879 262,- Kč a finanční stav účtu byl k
31. 12. 2017 ve výši 2 952 614,- Kč. Zatím se nám stále daří držet poměrně
slušnou finanční rezervu, se kterou samozřejmě počítáme do letošního roku.
Na prosincovém jednání zastupitelstva byl schválen rozpočet na rok 2018 jako
schodkový. Schodek ve výši cca 1 mil. Kč bude hrazen právě z přebytku hospodaření let minulých. V letošním roce nás čekají poměrně velké výdaje na
opravách a investicích v obci. S plánem oprav na rok 2018 jsem vás seznámil
v minulém vydání zpravodaje, tak jen ve zkratce, jak se naplánované akce vyvíjejí.
V měsíci dubnu začne oprava hřbitovní zdi.
Ze strany ČEZu již začala rekonstrukce venkovního vedení nízkého napětí, kde současně s touto rekonstrukcí proběhne i výměna vedení veřejného
osvětlení. Do zastupitelstva půjde návrh na kompletní výměnu všech svítidel veřejného osvětlení v obci. Financování této výměny je navrženo z úspor,
tzn. že hodnota nových svítidel se bude financovat v několika příštích letech
z toho, co se uspoří na elektrické energii po výměně svítidel. Vysvětlím to
na příkladu. Jestliže nyní jsou náklady na elektrickou energii za veřejné osvětlení cca 110 tis. Kč, po výměně svítidel to bude cca 35 tis. Kč. Rozdíl bude
splátka pořizovací ceny nových svítidel rozložená do následujících let, a ještě nám z toho něco málo zbyde. Budeme tedy všude mít nová, moderní,
po dobu 15 let prakticky bezúdržbová svítidla. Máme zpracováno několik variant způsobu tohoto financování, včetně zahrnutí investičních nákladů spojených
s výměnou vedení veřejného osvětlení a plánovanou realizací nového veřejného osvětlení ve dvou lokalitách: Lipka – novostavby a v koutě k č.p. 177.
Dále pokračují přípravy na opravu, resp. zhotovení komunikace v lokalitě Lipka
– novostavby. Zde narážíme na dost podstatné problémy, které brání jednoduchému řešení, tj. položení asfaltového koberce. Problémů je tam hned několik.
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Nejvážnější je ten, že každý vjezd k jednotlivým objektům je v jiné úrovni, a tak
vyvstává problém, jak komunikaci odvodnit, aby při větším dešti nevznikly problémy se zatápěním objektů dešťovou vodou. Bohužel, nejníže je položen vjezd
hned na kraji ulice, čímž se situace značně komplikuje. Celá ulice je dosti úzká
a navíc v ní vedou inženýrské sítě (el. energie, O2, kanalizační přípojky, vodovodní řad). Dalším problémem je odvod dešťové vody z komunikace tak, abychom
se nedostali do situace, že prostým vyasfaltováním způsobíme více škody než
užitku. Nicméně věřím tomu, že se podaří vše vyřešit a letos bude ulice opravena
včetně instalace veřejného osvětlení. Tato ulice se stává v letošním roce prioritou.
U komunikací ještě zůstaneme. Ten, kdo sleduje
dění v obci nebo čte zpravodaj, ví, že jsme si podali
žádost o dotaci na opravu
– předláždění komunikace
od křižovatky pod školou
směrem na Lipku (prostřední cesta). Zda budeme se žádostí úspěšní, se
dozvíme v první polovině
dubna. Nicméně abychom
byli připraveni, tak i bez
ohledu na výsledek dotace jsme vyhlásili výběrové řízení. Otevírání obálek
proběhlo ve středu 21.
března a vítěz výběrového řízení bude potvrzen na
nejbližším veřejném jednání zastupitelstva, takže
zatím zde nebudu uvádět
více dalších podrobností.
V případě, že dotaci neobdržíme, jsme připraveni komunikaci opravit
z vlastních prostředků.
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Již nyní ale víme, že jsme byli úspěšní se žádostí o dotaci na pořízení kompostérů. To je myslím velice pozitivní informace. Výběrové řízení
na dodavatele kompostérů bylo vyhlášeno a otevírání obálek s nabídkami proběhlo také 21. března. I zde platí, že vítěz bude potvrzen na nejbližším veřejném jednání zastupitelstva obce. Poté, co bude vítězem podepsaná smlouva, budou připraveny smlouvy o pronájmu kompostérů
občanům, kteří o ně projevili zájem. Další podrobnosti včas sdělíme.
A na konec mého povídání se zastavím u stavebních rekonstrukcí obecních objektů. Začnu na Kardavci, kde jsme původně chtěli nechat opravit
omítky sklepních prostor kulturního domu, které slouží jako zázemí místního SDH. Po okopání omítek se ale před námi objevily krásné kamenné zdi,
které by bylo škoda znovu zakrývat nějakou omítkou. Došlo tedy k dokonalému vyčištění a následnému vyspárování kamenného zdiva. Krása kamenného zdiva vynikla v celé své dokonalosti. Zároveň v této místnosti byla zhotovena nová elektroinstalace. V plánu je ještě výměna vstupních dveří a okna.
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Další stavební opravy se týkají obecního úřadu a pošty. Na první pohled viditelnou změnou jsou výměněná některá okna u budovy obecního úřadu, a to v kanceláři starosty a na poště. Jak kancelář starosty, tak prostory pošty prošly rekonstrukcí. Z kanceláře starosty se stala místnost, za kterou se již nemusím stydět,
když zde přijímám k jednání občany, ostatní starosty, nebo jakoukoli jinou návštěvu. V celé místnosti byly okopány omítky až na cihly, zdi byly nově omítnuty,
vyštukovány, vymalovány, byl zhotoven nový strop (kazetový podhled) a nová je
i kompletní elektroinstalace. A aby toho nebylo málo, pořídili jsme také nový nábytek. Myslím si, že tato kancelář si změnu více než zasloužila a potřebovala ji.
Nový kabát dostala i pošta. Opět, kdo trošku sleduje dění v obci, ví, že provozování pošty přešlo od 1. března pod obecní úřad v režimu tzv. „Pošta
partner“. Dochází tedy k podstatné změně v provozování pošty a kdy jindy
se pustit do rekonstrukce než v době takového přechodu a změny. Rekonstrukce přinesla nutnost uzavření pobočky pošty na celý měsíc, ale jinak to
nebylo možné řešit. To, že provozování pošty přechází pod obecní úřad, s
sebou přinese i určitou ekonomickou zátěž pro obec. Ta nebude plně kompenzována ze strany České pošty. Proč jsme se tedy rozhodli přistoupit
na „Poštu partner“? Důvodů je několik. Chceme v každém případě poštu v obci
zachovat a nechceme o ni přijít. Současná legislativa sice neumožňuje České
poště pobočky v malých obcích uzavírat, ale nikdo neví, jak se změní zákony během pár let. Navíc Česká pošta pro tyto malé pobočky shání provozovatele a pokud by se provozovatelem nestala obec, mohl by jím být jakýkoli podnikatelský
subjekt v obci, pokud by o to po oslovení projevil zájem. Rozhodli jsme se proto,
že poštu budeme provozovat my, a tam, kde jiní v „Poště partner“ vidí problém,
my chceme najít pozitiva a využít provozování pošty ve prospěch našich občanů.
Od 3. dubna tedy bude pošta opět fungovat a jelikož smlouva s Českou
poštou nám ukládá povinnost mít za poštovní úřednici náhradu pro případ dovolené, nemoci aj., prošla školením na poštovní služby i úřednice
obecního úřadu. Na druhou stranu poštovní úřednice projde v následujících měsících potřebnými školeními, aby mohla např. ověřovat podpisy, poskytovat služby Czech Pointu, vybírat místní poplatky atd. Z prostor pošty
chceme udělat místo, kam, když občan přijde, dokáže vyřídit vše od podání
dopisu, přes výpisy z Czech Pointu až po zaplacení místních poplatků. Navíc tato opatření přinesou možnost rozšíření otevírací doby, jak v pracovních
dnech, tak i v sobotu. Věříme, že změny povedou ke spokojenosti občanů.
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Prostory pošty před jejím dokončením

Vím, že současné rekonstrukce, ať již na obecním úřadě nebo na poště, přinesly pro občany mnohá omezení, za což se omlouvám, ale jinak to
opravdu nešlo. Věřím, že následný provoz a poskytované služby vám vše
vynahradí. Zároveň chci ještě poprosit minimálně v prvním měsíci nového fungování o shovívavost a trpělivost, pokud poskytované služby nebudou
zcela ideální. Přece jen procházíme v tomto směru velikou změnou a všichni se budeme učit novým věcem, které si musíme nejprve dokonale zažít.
Jiří Čajan
Otevírací doba pošty Hluboš od 3. dubna 2018
Od

Do

Od

Do

Pondělí

8:00

11:30

12:30

18:00

Úterý

8:00

11:00

12:30

15:00

Středa

8:00

11:30

12:30

17:30

Čtvrtek

8:00

11:00

12:30

16:00

Pátek

8:00

11:30

13:00

15:00

Sobota

8:00

10:00
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POPLATKY
Vybrané druhy poplatků pro rok 2018
Psi (do 28. 2. 2018)
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
Odpad (do 31. 3. 2018)
720,- Kč za osobu/rok
720,- Kč za rek. dům/rok
2.100,- Kč za popelnici/rok pro podnikatele
Stočné (750,- Kč do 31. 5. 2018, 750,- Kč do 31. 10. 2018)
1.500,- Kč za osobu /rok
Možnosti platby místních poplatků
1) Osobně na OÚ Hluboš
2) Složenkou na poště
3) Bezhotovostně na účet č. 4423211/0100
Psi
Variabilní symbol (VS)
- 1341
Specifický symbol (SS)
- číslo domu u osob trvale hlášených v Hluboši
- 20 a číslo domu u osob trvale hlášených na Kardavci
Stočné
Variabilní symbol (VS)
- 23212111
Specifický symbol (SS)
- číslo domu u osob trvale hlášených v Hluboši
- 10 a číslo domu evidenčního (chataři) v Hluboši
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- 20 a číslo domu u osob trvale hlášených na Kardavci
- 30 a číslo domu evidenčního (chataři) Kardavec
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
Detailně jsou veškeré místní poplatky řešeny v obecně závazných vyhláškách
obce uveřejněných na webových stránkách obce www.hlubos.eu.

NOVÝ LÉKAŘ
Jak mnozí z vás již zaregistrovali, od 1. března došlo ke změně ordinujícího lékaře, paní doktorku Kavkovou nahradil MUDr. Stanislav Holiček. Aktuálně registruje i nové pacienty a nabízí možnost závodní, pracovně lékařské péče. Došlo k menší úpravě ordinační doby a nově nabízí
možnost objednávání se na přesný čas ve větším rozsahu. Další novinkou
ordinace je možnost objednání receptů telefonicky nebo mailem. Dále došlo
k modernizaci ambulance o nové přístrojové vybavení – EKG, domácí monitoraci arteriálního tlaku, měření saturace, měření glykémie v ambulanci.
Ordinační hodiny, tel.: 318 628 858, www.praktikpribram.cz
Objednaní
pacienti
Pondělí

Akutní
pacienti

Objednaní
pacienti

Telefonické
konzultace

12:30 – 15:00 15:00 – 18:00 12:00 – 12:30

Úterý

7:00 – 7:30

7:30 – 10:00

10:00 – 12:30 12:30 – 13:00

Středa

7:00 – 7:30

7:30 – 10:00

10:00 – 11:30

Čtvrtek

7:00 – 7:30

7:30 – 10:00

10:00 – 12:00 12:00 – 12:30

Pátek

7:00 – 7:30

7:30 – 10:00

10:00 – 12:30
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ZŠ A MŠ HLUBOŠ
VÝROČÍ ŠKOLY
Základní škola a Mateřská škola Hluboš má v letošním roce dvě výročí – 230 let
od založení školy v Hluboši a 105 let od vystavění současné budovy školy. Před
třiceti lety byla vydána k 200. výročí školy vzpomínková publikace, ve které je
popsána historie školy. Z té čerpám při psaní následujících řádků.
První zmínka o hlubošské škole je z roku 1788, kdy zde vyučoval učitel Václav
Houda. Tehdy se vyučovalo v bytě učitele a v budově fary. Od roku 1858 se
vyučovalo již ve vlastní školní budově, nejprve v č.p. 38, pak v č.p. 55. Do školy chodilo tehdy překvapivě mnoho žáků, např. v roce 1871 to bylo 356 dětí.
Stavba současné budovy školy začala v roce 1912, zkolaudována byla v roce
následujícím. Tehdy se vyučovalo v pěti třídách. V roce 1974 byla zahájena v
přízemí budovy přestavba knihovny a bytu ředitele na mateřskou školu a školní
jídelnu. Mateřská škola byla zřízena v Hluboši v roce 1945.
V současné době je základní škola organizována jako dvojtřídní a má 23 žáků,
mateřská škola je také dvojtřídní a má 40 dětí.
Letošní kulatá výročí školy si připomeneme při pouti v Hluboši (26. a 27. května)
dnem otevřených dveří pro bývalé žáky školy, malou výstavkou z historie školy a
vystoupením žáků školy s pohádkou „O dvanácti měsíčkách“. Rádi na této akci
přivítáme všechny bývalé žáky a přátele Základní školy a Mateřské školy Hluboš.
Mgr. Jiří Schmidt, ředitel

MASOPUST V ČECHOVĚ STODOLE
Školka i škola navštívila 19. ledna Čechovu stodolu v Bukové u Příbramě. V místnosti pro rukodělné činnosti si děti vyrobily karnevalovou škrabošku. Tematickou
částí stodoly nás provedl řezník Krkovička, který nás zasvětil do tajů masopustu.
Viděli jsme tradiční masopustní masky i krásně namalované tematické obrázky.
Dozvěděli jsme se o zvycích a tradicích, které k masopustu patří. Slyšeli jsme
říkanky i pranostiky. Dostali jsme také pozoruhodný výklad o tradiční české zabíjačce i s ukázkou pomůcek. Veselá a milá zdejší atmosféra nás letos už podruhé
uchvátila. Před Vánoci jsme zde navštívili nádhernou expozici o adventním čase.
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NÁVŠTĚVA U SPEJBLA A HURVÍNKA
30. ledna vyjel od budovy naší školy autobus plný natěšených dětí. Měli jsme se
všichni na co těšit, čekalo nás totiž představení „Pohádky pro Hurvínka“ ve známém
loutkovém divadle S+H v pražských Dejvicích. Před samotnou pohádkou jsme si
prohlédli vystavené loutky zdejších hrdinů.
Hurvínek, Spejbl, Mánička i Žeryk děti nezklamali a ještě dlouho si o nich vyprávěly.

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ
V rámci prvouky a přírodovědy jsme se učili trochu jinak. Během projektového
vyučování „PTÁK ROKU“ jsme pracovali ve smíšených skupinách a získávali jsme
informace o sýčkovi, který byl vyhlášen ptákem roku 2018. Jako doplňkovým
ptákem pro rok 2017/18 je volavka popelavá. Dvě skupiny se zaměřily na sýčka
a dvě na volavku, každá si vytvoří svou prezentaci a seznámí s ní ostatní žáky.
Marie Tetourová
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JAKÉ KROUŽKY DĚTI VE ŠKOLE NAVŠTĚVUJÍ

Hra na flétnu (Mgr. Kristýna Slámová)
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Jóga (Mgr. Marie Tetourová)

Pěvecký kroužek (Mgr. Jiří Schmidt)

Cestovatelský kroužek vedou maminky, paní Miloslava Ritschlová a Eva Dvořáková, taneční paní učitelka Marie Pavlásková, anglický jazyk paní učitelka Jana
Baštářová a dále máme sportovní kroužek. Paní učitelka Šárka Moulisová vede
individuální kroužek logopedické prevence.
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RECYKLOHRANÍ
V recyklohraní si opět hrajeme! Ve škole, v družině i ve školce. Jako pilné včelky sbíráme body za splněné úkoly. A že se nám to opět daří. Za poslední úkol
jsme dohromady dostali 650 bodů. Běhali jsme po obci a hledali sběrná místa.
Nakonec jsme vše nakreslili na papír a udělali krásné mapy. Ti nejmenší z nás
si užili legraci u plnění pohádkových úkolů a nakonec správně vyřešili dopravní
listy. V dalším úkolu se budeme učit žít bez odpadů. Umíme to vůbec?
V neposlední řadě děkujeme rodičům, kteří nás podporují ve sběru. Mohli jsme
nechat odvézt plnou červenou popelnici a krabici s bateriemi. Nové už zdárně
zase plníme! Jen krabici na tonery se nám ještě naplnit nepodařilo. Pomůžete
nám?
Eva Šimáčková
KARNEVAL V MATEŘINCE
Jednoho únorového dne žila naše školka už od rána. Hrála hudba, děti přicházely s šibalským úsměvem a spěšně se převlékaly. V osm hodin už nebylo ve
školce žádné děťátko, ale tančily zde princezny, mořské víly, akční hrdinové,
čarodějnice a další nejrůznější pohádkové bytosti. Proběhla představovací promenáda, soutěže a tanečky. Všichni si tento velký den náramně užili.
Jana Baštářová
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PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE
Rok už je zase pryč a blíží se ZÁPIS DO 1.TŘÍDY. Pro usnadnění školního života
našich budoucích školáků připravujeme společné vyučovací hodiny současných
prvňáků a předškoláků. Prvňáčci jim pomáhají při plnění různých úkolů. Předškoláci se nenásilnou formou seznamují s běžným provozem naší školy, s učiteli
a s různými styly výuky.
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SDH HLUBOŠ
VÝROČNÍ SCHŮZE 2018
Výroční valná hromada SDH Hluboš se konala v sobotu 21. ledna v místní hasičárně. Po přivítání přítomných starostou SDH Jiřím Urbánkem a uctění památky
zemřelých přednesli Petr Čajan činnost SDH Hluboš za rok 2017 a Lukáš Červenka zprávu o hospodaření. Poté přišla na řadu volba členů výboru. Protože
velitel odešel z SDH, bylo nutné zvolit nového. Navržen a posléze i zvolen byl
Lukáš Červenka. Změna se udála i na postu náměstka starosty, kam byl navržen
a zvolen Petr Čajan. Další funkce zůstaly beze změny – starosta Jiří Urbánek,
jednatelka Katka Červenková a hospodářka Lenka Melicharová. Dalším bodem
valné hromady byl plán akcí na rok 2018. Mezi hlavní body patřil bleskurychle se
blížící hasičský ples, dětský maškarní karneval, pálení čarodějnic a plán soutěží
na rok 2018. Dále dostali slovo pozvaní hosté, starosta SDH Kardavec František
Vild a místostarosta obce Josef Mašek. Po příspěvcích hostů se členové SDH
zapojili do bouřlivé diskuze, v níž padaly i ostřejší výměny názorů. Po vysvětlení
všech nejasností a ukončení diskuze následovala volná zábava a občerstvení.
Děkujeme všem hostům a přítomným členům SDH za jejich podporu. Budeme
se snažit nezklamat.
Petr Čajan

PLES SDH HLUBOŠ
Druhý hasičský ples se konal v pátek 23. února. Večerem nás provázela hudební
skupina Bosáci, která je velmi oblíbená. Vstupenky byly beznadějně vyprodány v předprodeji již 14 dní před plesem. Byli jsme proto nuceni přidat ještě
další stoly a židle. Zájem byl opravdu veliký, za což všem velice děkujeme.
První návštěvníci přicházeli již po 19. hodině a ve 20 hodin se sálem rozezněla
hudba. Okolo 21. hodiny se začala prodávat tombola, která byla velmi pestrá
a bohatá, a proto také rychle vyprodaná. Největším favoritem letošní tomboly
byla popelnice. Téměř všichni návštěvníci po této ceně toužili. Přesně o půlnoci
přišlo půlnoční překvapení. Opět jsme si připravili taneční vystoupení, ale oproti
loňskému roku něco pro pobavení. Byla to parodie tanců z filmů Pomáda a Hříšný tanec v podání šesti hasičů. Dle reakcí a potlesku si myslím, že „půlnočko“
mělo opravdu velký úspěch. Poté již pokračovala volná zábava plná tance. Moc
bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, skupině Bosáci, a především všem,
kdo přišli, a tím nás podpořili. Doufáme, že jste se všichni dobře bavili a příští
rok zase na shledanou.
Eva Červenková
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DĚTSKÝ KARNEVAL
Copak se to dělo odpoledne v sobotu 10. března v Hluboši? Mohli jste potkat
zebru, pandu, kuře, kohouta, opici, krokodýla a další zástupce živočišné říše.
Ne, nikdo ze ZOO neutekl, to jen SDH Hluboš pořádalo každoroční dětský karneval. Díky sponzorům – obci Hluboš, která přispěla na dárky pro děti, a paní
Zdeňce Brožové, která nám půjčila sál Zámecké krčmy, bylo možné opět jedno
odpoledne strávit s dětmi a jejich rodiči. Zúčastnilo se 37 masek, a to i přesto,
že stále útočí virová onemocnění a děti měly jarní prázdniny.

Vítězka soutěže o nejlepší masku
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Pro prvních pět nejvydařenějších masek byly připraveny nádherné dorty zakoupené v místním obchodě COOP. Ostatní děti získaly cupcaky od Tomáše
Nevrlého, jehož sladká díla naleznete na Facebooku na stránce „Dorty z naší
dílny“. A tento rok hasiči navíc ocenili ručně vyrobenou masku potápěče – dostal
krásného hadrového Zajdu.
Pro děti byly připraveny soutěže, např. hod šipkami, manuální soutěž navlíkání
korálků na špejle a slalom s hokejkami s hasičskou tématikou. Pro nejmenší děti
byl připraven hod do koše, děti nás však překvapily a házely i šipkami na terč.
Poslední soutěž patřila rodičům, dětem a balónkům. Rodiče si uvázali na nohu
balónek a pouze děti směly balónky ostatním dvojicím při tanci praskat. To se
rodičům velmi líbilo, a tak měli diváci možnost vidět vlající děti za svými rodiči,
kteří byli do hry opravdu zapálení.
Děti si odnesly spoustu odměn a na oplátku odměnou pro členy SDH byly při
loučení rozzářené dětské oči a pochvala od rodičů.
Gabriela Hurtová
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SDH KARDAVEC
ŠIPKOVANÁ PO BRDECH
Hasiči z Kardavce pod vedením Jirky Vaňka připravili na silvestra pochod z Jinec
do Pasek. Akce se zúčastnilo přes 40 zájemců z osady a jejího okolí. Trasa vedla
přístupnými částmi Brd a byla zpestřena soutěžemi, které postupně absolvovala
dvě družstva – jedno zastoupené dětmi, druhé sestavené z dospělých. Pantomima zvířat, hádání pohádkových bytostí či sportovních hvězd, poznávání stromů,
hledání měst ve větách, to vše bylo klíčem k poslednímu úkolu – vyhledání
pokladu. I v tomto klání byly děti opět o krůček rychlejší, a proto poklad bezprostředně po objevení prozkoumaly. Dojmy z akce byly velmi pozitivní, a aniž
by si to někdo uvědomil, nějaký ten kilometr v nohách měl...
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VALNÁ HROMADA POTVRDILA ZMĚNU VEDENÍ
V sobotu 13. ledna se uskutečnila Výroční valná hromada členů SDH Kardavec.
V úvodu starosta sdružení Vlastimil Čuřín přivítal hosty, mezi kterými byli starosta obce Hluboš Jiří Čajan a zástupci SDH Hluboš. Poté následovalo vyhodnocení
činnosti v uplynulém roce. Průběh roku byl pro SDH opět úspěšným, stanovený
plán práce byl beze zbytku naplněn a navíc byly přidány aktivity, se kterými se
v něm nepočítalo. Mezi již tradiční akce, brigády a účasti na soutěžích v okrsku přibyly hasičské a dovednostní soutěže pro děti a do soutěží se opětovně
zapojily i ženy. V dalším programu byly přijaty návrhy změn ve vedení SDH,
když odstupujícího starostu Vlastu Čuřína nahradil Franta Vild a hospodářku
Janu Zelenkovou zase Dan Štefány. Novým náměstkem byl potom zvolen Venca
Čepek. Starosta obce ve svém slovu ocenil práci členů SDH, poděkoval za spolupráci odstupujícím funkcionářům sdružení. Novému vedení pak blahopřál k
jejich zvolení a přítomné ujistil, že spolky nebo sdružení, které dbají na kulturní
a společenské dění v obci, budou i nadále podporovány. Následně byla oficiální
část valné hromady ukončena.
Josef Medal, foto: Tereza Mašková

OKÉNKO DO HISTORIE
Ze vzpomínek Anny Mezerové (zemřela v srpnu 2015 v nedožitých 94 letech
jako nejstarší občan obce Hluboš).
(Pokračování z minulého zpravodaje)

Když jsem přišla ze školy, na nějaké učení nebo jinou zábavu již čas nezbýval,
protože jsme měli pole a louku. Na jaře jsem pomáhala při sázení brambor.
Doma jsme připravili brambory s naklíčenými očky. Malé brambory se sázely
celé, velké se krájely podle naklíčených oček. Tatínek s kravičkami vyorával
řádky a já jsem do nich sázela brambory na vzdálenost asi tak na jednu stopu.
Řádky se pak musely zase zaorat tak, aby byly brambory přikryté, aby pěkně
rostly. Když trochu povyrostly, zaorávaly se (nebo ručně okopávaly) ještě jednou, aby měly dostatek země. Z pole se vyorávaly (vykopávaly) až na podzim.
V červnu a v červenci, než se sklízelo obilí, se sekala a sušila tráva. Usušené
seno se muselo ještě večer dávat do kopek, aby se vypařilo a mohlo se uskladnit
pod střechou na půdě. Tatínek mi seno podával vidlemi a já jsem je pěchovala
pod střechu. Nebylo to nic příjemného, protože to hrozně prášilo a pod střechou
bylo velké horko.
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Obilí sekal tatínek ručně kosou, když uzrálo (červenec, srpen). Já jsem posekané obilí hrstkovala, dávala do připravených povřísel, které se většinou dělaly
z obilí nebo provázku. Snopy se stavěly na poli do panáků, hlavami (klasy)
nahoru, aby obilí brzy uschlo. Vyschlé obilí se vozilo domů, kde se mlátilo cepem, a to tak, že se vrstva složila klasy proti sobě na rovném tvrdém mlatě.
Většinou nás bylo 5–6, s cepy jsme tloukli proti sobě, abychom všechno obilí
vymlátili z klasů. Sláma zůstala dlouhá, používala se na povřísla nebo jinak v
hospodářství.
Další povinností, která mě doma čekala, byla pást husy a nasbírat klásky, které
ještě zbyly na strništi po posekání obilí. Husy jsem napásla, pak jsem je musela
ještě vykoupat v rybníčku, který se jmenoval Flusárna a odvést domů.
Vytlučené obilí se dalo čistit do velkého ručně poháněného mlýnku, točilo se
kolem, kde byla síta, která tím pohybem oddělovala obilí od nečistot. Čisté obilí
se odváželo do mlýna k Čenkovu k panu Medalovi, a odtud jsme přivezli domů
mouku a otruby v poměru, který byl určen mlynářem.
Doma jsme ručně dojili krávy. Z nadojeného mléka se pak dělalo máslo, tvaroh,
smetana, podmáslí tak, že se mléko nechalo v kastrolu v chladnu ve sklepě.
Když se na povrchu udělala takzvaná smetana a když jí bylo dostatek, tloukla se
na máslo. Také tvaroh se doma vyráběl. Odstředěné mléko se nechalo v teple
zkysnout v dřevěné dížce, když bylo dostatečně husté, a to tak, že po zmáčknutí
zůstalo v ruce tuhé, nalilo se do sáčku z tuhého plátna, aby vydrželo zmáčknutí
v dřevěném listu. Z protlačené hmoty zbyla syrovátka, která se dávala pít dobytku. Máslo i tvaroh jsme většinou prodávali.
Pekli jsme také domácí chléb. Chleba se zadělával v dřevěné díži z černé žitné
mouky. Když bylo těsto dostatečně vykynuté, dělaly se z něj kulaté bochánky,
které se dávaly na ošatky znovu kynout. Bochánky se mazaly vodou. Chleba se
narovnal do vyčištěné, dobře vytopené pece, která se uzavřela a kontrolovalo
se, aby byl chléb dobře pečený.
(dokončení v příštím zpravodaji)

Jana Humlová, dcera
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V LEDNU OSLAVILA
65 let

Eva ČERVENKOVÁ, Hluboš 14

V ÚNORU OSLAVILA
70 let

Anna ČAJANOVÁ, Hluboš 167

V BŘEZNU OSLAVILI
70 let
93 let
80 let

Jana LUDVÍKOVÁ, Hluboš 8a
Marie KRÁKOROVÁ, Hluboš 82
Jaromír KUBIŠTA, Hluboš 72

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
Eliška PETERKOVÁ, Hluboš 109
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TJ SOKOL HLUBOŠ
STARÁ GARDA
Turnaj ve Všeradicích
Ani v zimě nezahálíme. V neděli 28. ledna jsme si zahráli na turnaji staré gardy
v malé kopané na umělém trávníku ve Všeradicích. Zúčastnilo se 6 týmů, my
jsme obsadili pěkné třetí místo.
Výsledky jednotlivých zápasů:
Hluboš – Loděnice 2:1 (branky: Rebljan, Matějka)
Hluboš – Hudlice
3:4 (branky: Matějka, Rebljan, Hazucha)
Hluboš – SG Tmaň 3:1 (branky: Matějka 2, Dušek)
Hluboš – Forte Tým 5:2 (branky: Rebljan, Šinagl, Šrámek, Krýsl, Procházka)
Hluboš – Všeradice 2:2 (branky: Šrámek, Procházka)
Konečná tabulka:
1. Loděnice
12 bodů 		
2. SG Hudlice 12 bodů 		
3. Hluboš
10 bodů 		

4. Všeradice
5. Forte tým
6. SG Tmaň
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7 bodů
3 body
0 bodů

Sestava Hluboše:
Peták Jan – Šinágl Radek, Dušek Václav, Rebljan Eduard, Krýsl Roman – Šrámek
Martin, Procházka David, Hazucha Tomáš, Matějka Petr.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen hlubošský Peták Jan.
A jaké plány máme na jaro? V jednání je zápas s Rosovicemi, v dubnu letíme
do Holandska, na květen plánujeme utkání v Zaječově a v červnu opět turnaj
v Tmani.
Jan Prokeš

SOKOL HLUBOŠ/DRAHLÍN – ŽÁCI
Zimní příprava u konce
Starší žáci Drahlína, za které hrají i Hlubošští, trénovali poctivě po celou zimní výluku okresních soutěží. Na závěr přípravy je čekal turnaj v sálové kopané, který se uskutečnil v sobotu 17. března pod taktovkou Sokola Podlesí. Turnaj byl rozdělen do dvou skupin po čtyřech mužstvech.
V první se utkali naši hráči s výběry Bohutína, Obecnice a Pičína, ve druhé si to pak mezi sebou rozdali borci z Podlesí, Višňové, Březnice a Milína.
I přes znatelnou snahu našich kluků s Bohutínem a Obecnicí (jejichž žáci potvrzovali roli favoritů) se prohrám nepodařilo zabránit. A protože ze skupiny postupovaly pouze první dva týmy, i přes jasné vítězství nad Pičínem je čekala skupina
o 5. – 8. místo. Tu nakonec naši hráči po dalších výhrách nad Podlesím a
Višňovou vyhráli a v konečném součtu tak skončili na pátém místě (s náskokem šesti bodů na
dalšího
v
pořadí!).
Za družstvo Drahlína
nastoupili Mates Fiala,
Ondra Simr, David Procházka, Pepa Medal z
Hluboše a David Vaněk
z Bratkovic. Popřejme
jim, aby zúročili poctivou zimní přípravu
i v zápasech III. třídy
okresní soutěže starších
žáků, která bude úderem dubna zahájena.
Josef Medal,
foto: Lukáš Matějka
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VÁNOČNÍ SPORTOVÁNÍ
Fotbalový zápas „ženatí vs. svobodní“ patří již několik let ke štědrému dni v Hluboši. Stále má velký počet příznivců jak z řad fotbalistů, tak i fanoušků.

Turnaj ve stolním tenise, který uspořádali členové Sokola mezi vánočními
svátky, se také těšil velkému zájmu. Zúčastnilo se ho celkem 18 nadšenců.
V mužské kategorii získal první místo Jan Hofman, druhý byl David Procházka st.
a třetí příčku obsadil Radek Šinágl.
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V kategorii dětí a žen zvítězil David Procházka ml., druhá byla Monika Kořínková
a na třetím místě skončil Pepa Medal ml.

VOLEJBAL
Každé úterý se v tělocvičně jinecké základní školy scházejí volejbaloví nadšenci z Hluboše i Kardavce. Máte-li chuť se k nám přidat, stačí se ozvat na tel.
733 220 054 či e-mail novotny.rbk@centrum.cz, kde vám rádi sdělíme podrobnosti.
Volejbal vás s námi bude zaručeně bavit a třeba se budete chtít podílet na reprezentaci hlubošského sportu na rekreačních volejbalových turnajích v okolí.
První takovou vlaštovkou byl Tříkrálový volejbalový turnaj smíšených družstev
v Jincích, kde jsme doplnili startovní pole, kde byly i zkušenější a sehranější
týmy z Jinec a Lochovic.
Přidejte se k nám, rádi vás uvítáme!

Jan Novotný

27

ZLATÝ NUGET BEČÁNOVA 2018
Závod „Zlatý nuget Bečánova“ je závod „psích spřežení“ v přespolním běhu,
kdy běh doplňují další disciplíny. Závodí však tříčlenné posádky bez skutečných
psů a bez ohledu na věk. S povinnou výbavou, kterou tvoří saně, sekera, pila
a polínko, musí závodníci zdolat celou trať a v závěru polínko rozřezat a rozštípat tak, aby prošlo brdskou mírou. Trasa vede členitým lesním terénem v délce
zhruba jedné brdské míle (cca 7 km). Tolik ve zkratce k samotnému závodu.
Na start 38. ročníku tohoto závodu se v sobotu 10. února postavilo také družstvo Horské služby Brdy ve složení Vašek Dušek, Erik Ritschl a Ondra Fiala.
A důvod, proč se o závodě zmiňuji je snad jasný. Kluci si doběhli pro vítězství. Trať absolvovali v čase 45 minut 46 sekund. Gratulujeme.
Zdenka Peřinová, foto: František Gahler
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SOU HLUBOŠ
Informace a zajímavosti z učiliště Hluboš
Střední odborné učiliště se v průběhu roku účastní řady soutěží a u některých
je samo pořadatelem. To se týká soutěže truhlářů a operátorů dřevařské a nábytkářské výroby, která má letitou tradici, ovšem letos s malými inovacemi. Dne
20. března proběhlo na naší škole krajské kolo Mistrovství ČR – oboru truhlář
za účasti 6 škol středočeského kraje. Podle poroty nejlepší práci odvedl Lukáš
Dušek ze SOU Hluboš. Naši žáci dosáhli vynikajících výsledků podobně jako na
celorepublikových soutěžích na podzim roku 2017.
Školu vzorně reprezentují také žákyně oboru kadeřník. Naše žákyně 2. ročníku
se 16. ledna zúčastnily finále soutěže Mistrovství České republiky Koruna Kreativity Junior pro studenty středních odborných škol a odborných učilišť v pražském KC Zahrada. V kategorii dámský společenský účes bez omezení se naše
děvčata umístila na hezkém 6. místě.

Obrovský úspěch v uplynulých dnech zaznamenalo učiliště také u žákyň oboru kosmetické služby, které se probojovaly do finále soutěže Kalibr Cup 2018.
Děvčata postoupila do užšího finále ze soutěže pořádané dne 8. února SOŠ
a SOU Lanškroun. Finále se konalo v rámci mezinárodního veletrhu WORLD of
BEAUTY & SPA 2018 pod záštitou Unie kosmetiček dne 17. března v PVA EXPO
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Praha Letňany. Tématem pro finále juniorského mistrovství bylo opět „MYSTIC
GOTHIC“. Na vyhlášení výsledků se dlouho čekalo, ale stálo to za to! Moderátoři
při vyhlašování hovořili o skokanech roku a o účasti v soutěži ve stylu „přijít,
vidět, zvítězit“. V té chvíli zatím nikdo netušil, že se takto mluví o SOU Hluboš!
V kategorii Make-up se Anička Ejsmanová umístila na úžasném druhém místě
a v kategorii Nail art Lucka Ivachňuková nezůstala pozadu a obsadila na bedně
vítězů krásné třetí místo. Velké uznání a poděkování jak soutěžícím děvčatům,
tak i učitelce odborného výcviku Bc. K. Horychové i modelkám Katce Michlové,
Aničce Gajdacsiové a také Lucce Moulíkové, která skvěle nahradila ve finále
Aničku G. S účesy si opět úspěšně poradila Kristýna Durcová.
A co nabízíme pro veřejnost?
Kosmetické služby – kosmetické ošetření, manikúra, pedikúra je možné využít v nových salonech v Hluboši, objednat se můžete na čísle 702 187 152.
Kadeřnické služby – pánský a dámský střih, holení, barvení a další služby na
Dobříši v učilišti na adrese Za Poštou 1012, tel. 702 187 155 a na odloučeném
pracovišti Na Zlaté stezce 1075, tel. 702 187 153.
Více informací a fotografií na našich webových stránkách www.souhlubos.cz.
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DIVADLO

Cena za vstupenku včetně dopravy je 400,- Kč. Objednávky vstupenek na tel.
777 659 019.
A ještě připomínám, že nám zbývá několik poslední vstupenek na představení opery Rusalka na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Jedeme v sobotu
14. července 2018. Cena vstupenky je 990,- Kč + 200,- Kč doprava.
Zdenka Peřinová
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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.

Uzávěrka příštího čísla – 10. června 2018.
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