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SLOVO STAROSTY
Čas letí jako bláznivý, zpívá v jedné své písni Karel Gott. A je to pravda. Ani
se tomu nechce věřit, že je u konce další rok. Plně jsem si to uvědomil, když
jsme zdobili vánoční strom, abychom ho mohli v předvečer první adventní
neděle slavnostně rozsvítit. Pořád jsem si říkal, že to snad ani není možné,
že už by znovu měly být Vánoce a konec roku. Ale je tomu skutečně tak.
V sobotu 2. prosince jsme počtvrté v naší obci slavnostně zahajovali adventní
čas a měl jsem velkou radost, že se opět sešlo hodně lidí, byla chvilka na to
popovídat si, dát si čaj, svařené víno, ochutnat vánoční cukroví nebo si dopřát
grilovanou klobásu. Prostě na chvilku se zastavit a potkat se s těmi, koho
během roku moc nepotkáváme, nebo nemáme čas prohodit spolu pár slov.
Kulturní program stejně jako v loňském roce zajistila hudební skupina
Čenkomor, kterou poté na improvizovaném pódiu vystřídali žáci ze základní
a mateřské školy se svým programem, který byl moc hezký a za jeho přípravu
si děti i jejich pedagogové zaslouží poděkování. Myslím, že to byl velice
příjemný podvečer zakončený rozsvícením vánočního stromu. Děkuji všem,
kteří se na jeho přípravě podíleli, ať již sponzorsky nebo organizačně. V této
souvislosti hned zmíním druhou událost, která je, resp. v letech minulých byla,
v tento předvánoční čas tradiční a tou je koncert hudební skupiny Macechy
v hlubošském kostele. Letos se bohužel tento koncert konat nebude.
Důvodem je nesouhlas s akcí ze strany představitelů jinecké farnosti. Je to
velká škoda, neboť tato kulturní akce byla velmi navštěvovaná a vyhledávaná
lidmi nejen z Hluboše, Kardavce, ale z celého okolí. Snad se příští rok podaří
koncert uspořádat v jiných prostorách. Budeme jednat s novým majitelem
hlubošského zámku, zda by tato akce nemohla být třeba zde. Je to jen jedna
z myšlenek pro to, aby koncerty skupiny Macechy v Hluboši nezanikly úplně.
Uvidíme…
Konec roku je vždy obdobím jakési rekapitulace. Já zde nyní ale nebudu
shrnovat celý rok a vyjmenovávat všechny události a akce, které jsme
zrealizovali, co se povedlo a co ne. Myslím, že s průběžným děním v obci vás
pravidelně seznamujeme ve zpravodaji každý kvartál. Za to, že zpravodaj
funguje a je vám k dispozici 4x do roka, zaslouží velké poděkování a obdiv
Zdenka Peřinová a Jan Novotný, kteří jsou garanty fungování zpravodaje.
Samozřejmě děkuji všem dopisovatelům a přispěvatelům, bez nichž by to
také nešlo. Opět chci vyzvat všechny, kteří mají zajímavé téma, událost,
námět a chtěli by s ním seznámit ostatní, nebo jen chtějí vyjádřit svůj názor
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na dění v obci, kontaktujte nás, rádi váš příspěvek uveřejníme. Kritické
příspěvky cenzurovat nebudeme ☺.
Seznámím vás s vývojem akcí, které máme nebo jsme měli rozpracované,
a o nichž jsem se zmiňoval v posledním zpravodaji. Začnu na obecním úřadě.
V celé budově obecního úřadu, včetně pošty, bylo zhotoveno nové teplovodní
vytápění. Topení je hotové, odzkoušené a plně funkční. Bohužel se nám letos
nepodařilo vybudovat plánovanou kotelnu na peletky, takže momentálně
stále vytápíme elektrickou energií jako doposud, jen místo přímotopů teplo
zajišťují radiátory a elektrokotel. Samozřejmě zatím vytápíme pouze prostory,
které jsou nutné pro provoz obecního úřadu. Až bude v příštím roce nová
kotelna postavena, budeme moci topení využít naplno a vytápět i doposud
nevytápěné prostory (prostory pošty, archiv, obřadní síť). V příštím roce také
začneme s postupnou výměnou oken. Na druhou polovinu února již máme
přislíbenou dodávku prvních 6 oken.
Přístřešek pro komunální techniku je v době psaní článku těsně před
dokončením. Zbývají dodělat víceméně kosmetické záležitosti a věřím tomu,
že v době, kdy budete číst tyto řádky, bude již dokončen a předán do užívání.
Svépomocí následně zrealizujeme v přístřešku elektroinstalaci. Poslední
investiční akcí v letošním roce je přestěhování strojovny výtahu v DPS. Nová
strojovna je hotová a nyní bude probíhat přemístění samotné technologie.
Dle sdělení montážní firmy i zde bude vše do konce roku hotové.
Tím máme pro letošní rok hotovo, ale i na příští rok již máme připravený plán
oprav a investic rozdělený dle priorit. Z tohoto plánu jsme vycházeli i při
sestavování rozpočtu na rok 2018, který byl schválen na zastupitelstvu dne
20. prosince. Rozpočet na rok 2018 je opět sestaven jako schodkový, kdy
schodek ve výši cca 1 mil. Kč budeme hradit z úspor let minulých. Nikdo
nemusí mít obavy, že obec zadlužujeme tím, že schvalujeme schodkové
rozpočty. Předpoklad je, že ke konci roku budeme mít na účtu cca 3 mil. Kč,
tudíž si tento schodek můžeme dovolit. Opět pouze podotýkám, že na konci
roku 2014 bylo na účtu 1,5 mil. Kč, když to tedy hodně zjednoduším, tak
řeknu, že investujeme ty peníze, které jsme během tohoto volebního období
našetřili.
Namátkově vybírám několik akcí, které nás v příštím roce čekají:
• Oprava hřbitovní zdi, na kterou se nám podařilo získat z ministerstva
zemědělství dotaci ve výši 70 % uznatelných nákladů, resp. do výše
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700 000,- Kč a která by měla začít již na jaře (březen – duben). Výběrové
řízení na zhotovitele proběhlo a dodavatel stavby je vybrán.

•

Rekonstrukce veřejného osvětlení v návaznosti na investiční akci ČEZu,
kdy ČEZ má v plánu v Hluboši provádět v roce 2018 výměnu stávajícího
venkovního vedení nízkého napětí za závěsné kabely a v některých
místech dojde na úplnou demontáž venkovního vedení a uložení kabelů
do země. To s sebou přinese náklady na přeložky, popř. vybudování
nového vedení veřejného osvětlení. Odhadované náklady do veřejného
osvětlení jsou 500 000,- Kč.

•

Vyasfaltování komunikace pod kostelem.

•

Vybudování spojovacího chodníku na Kardavci mezi novostavbami
a starou zástavbou nebo oprava povrchu komunikace v novostavbách na
Kardavci – o tom, co zvítězí, ještě budeme jednat.

•

Předláždění cesty na Lipku – pokud vyjde dotace.

•

Demontáž a postavení nové zdi mezi prodejnou COOP a parkem.

•

Demolice bývalé vodárny v parku – v této souvislosti informuji o tom, že
obec Hluboš odkoupila a stala se dvoutřetinovým vlastníkem části
pozemků celého prostoru mezi bytovkami (i za bytovkami), prodejnou
COOP a bývalým statkem. Tam, kde nejsme dvoutřetinovým vlastníkem,
jsme již vlastníkem stoprocentním.

•

Počítáme s finanční spoluúčastí na nákup kompostérů pro občany, pokud
budeme úspěšní s žádostí o dotaci – dozvíme se na koci ledna.

Myslím, že namátkový výběr z plánu na opravy a investice na rok 2018 je
dostačující a je z něho patrné, že nás čeká i v následujícím roce dost práce.
Ještě bych vás rád informoval, že pro rok 2018 nedochází ke změně výše
poplatků za odpad a za stočné. Na posledním letošním jednání 20. prosince
zastupitelé schválili, že výše poplatku za odpad zůstává 720,- Kč za
poplatníka za rok a stočné bude i nadále ve výši 1 500,- Kč za osobu a rok.

Jiří Čajan
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DÁLKOVÁ DOPRAVA VODY
Cvičení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce ve spolupráci se Sdružením
dobrovolných hasičů Kardavec, Sdružením dobrovolných hasičů Hluboš a
jednotkami dobrovolných hasičů ze Sádku, Bratkovic a Obecnice proběhlo v
neděli 22. října 2017. Cílem bylo vyzkoušení možnosti dálkové dopravy vody.
Čerpala se voda z koupaliště do rybníku na návsi (vzdálenost cca 700 metrů,
převýšení 60 metrů).
Na úvod bych měl asi trochu vysvětlit pojmy a následující zkratky:
• JSDHO – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – jedná se
o jednotku, která je zřízena obcí ze zákona a obec je odpovědná za její
akceschopnost. Jednotku podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně ve znění pozdějších předpisů, dle § 29 a § 68, zřizuje právě obec.
Jako taková veškerou činnost JSDH hradí, viz § 29. To znamená, že obec
zajišťuje jednotce materiální zabezpečení, zajišťuje profesní způsobilost
(školení), zdravotní prohlídky jejích členů. Členové této jednotky jsou
v případě potřeby dispečinkem integrovaného záchranného systému
voláni do akce v rámci katastru obce – (jednotka může působit i mimo
katastr). Tyto jednotky obcí jsou významným článkem plošného pokrytí,
k zásahům na místa požárů a jiných mimořádných událostí jsou často
povolávány operačními a informačními středisky Hasičských záchranných
sborů krajů. Velitelem jednotky obce Hluboš je Josef Mašek, který je za
její fungování odpovědný. Letos má jednotka na kontě dva výjezdy,
jednou ke spadlému stromu a jednou k požáru suché trávy
v bezprostřední blízkosti lesa.

•

SDH – sdružení dobrovolných hasičů – v naší obci máme sdružení dvě –
SDH Hluboš a SDH Kardavec. V obou případech se jedná o občanská
sdružení, která také významnou měrou spolupracují s obcí v oblasti
požární ochrany a při zabezpečení činnosti jednotky obce, ale tato
sdružení nejsou primárně určena k nasazení a potřebám integrovaného
záchranného systému, na rozdíl od JSDHO. Jako občanská sdružení se
velkou měrou podílejí na společenském, kulturním i sportovním dění
obce. Na provoz dostávají (stejně jako např. SOKOL) příspěvek od obce,
další peníze si zajišťují vlastní činností a aktivitami.
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Celé akci předcházelo pečlivé plánování celého projektu, což byla parketa
velitelů obecních jednotek Josefa Maška (Hluboš) a Jiřího Vaňka (Bratkovice).
Bylo potřeba naplánovat a zajistit množství hadic, spočítat, kolik strojů bude
schopno vodu dostat do místa určení, jejich rozmístění, zajištění přechodu
přes silnici a regulaci dopravy atd.

Celá akce začala v 9.00 hodin na hlubošském koupališti, kde se výše
jmenované jednotky a sdružení sešly. Podobné akce se drtivá většina lidí
účastnila poprvé, a tak byla znát lehká nervozita, jak to všechno dopadne.
Bude to fungovat? Je správně nastaven počet strojů a jejich rozmístění? Bude
fungovat spojení a komunikace mezi stanovišti? To byly otázky, které se
logicky nabízely.
Rozestavění strojů a stanovišť bylo následující. U koupaliště byl stroj SDH
Kardavec, který čerpal vodu na vzdálenost zhruba 280 metrů, kde byl (cca
10 metrů nad bratkovickou silnicí) postaven stroj bratkovické jednotky.
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Ten musel překonat nejvyšší převýšení a vodu na vzdálenost asi 150 metrů
předával hasičům ze Sádku, kteří měli mašinu u křížku, a předávali vodu dál
na vzdálenost zhruba 250 metrů do kanálu dešťové kanalizace u č. p. 34
a odtud již voda tekla do rybníka. Během 25 minut od začátku akce začala
voda natékat do rybníka. Dopravu na bratkovické silnici regulovali hasiči
z Obecnice, kteří se asi po dvou hodinách vystřídali s kardaveckými v čerpání
vody. Dopravu v Hluboši u č. p. 34 regulovali členové SDH Hluboš.

Akce měla za úkol vyzkoušet si spoustu situací, se kterými se běžně příslušníci
jednotek nesetkávají. Samozřejmě šlo primárně o to, zda je možné vodu
touto dálkovou dopravou do obce dostat, ale důležité bylo také vyzkoušení si
vzájemné spolupráce mezi jednotkami, vyzkoušení si správných zásad
komunikace přes vysílačky, nastavení jednotlivých strojů tak, aby transport
vody byl co nejefektivnější aj.
Navíc se tato akce hodila i k tomu, abychom zvýšili hladinu vody v rybníce
a tak trochu jsme doufali, že se třeba projeví místo, kde voda z rybníka utíká,
popř. že se ukáže, že rybník vodu dokáže udržet.
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Nikdo nepředpokládal, že touto akcí by mohlo dojít k naplnění celého rybníka.
To by musela akce trvat přibližně 30 hodin. Při množství vody, kterou jsou
stroje schopny dodat (600 l/min.), a přibližné ploše rybníka 900 m2 si každý
může dosadit výšku hladiny a dopočítat, jak dlouho by to skutečně trvalo.
Přesto jsme doufali, že se v rybníce udrží tolik vody, aby tam mohli v zimě ti
nejmenší dělat první krůčky na bruslích, ale zatím to tak nevypadá. To,
abychom vodu v rybníce udrželi, bude záležitost investičního záměru
do budoucna. Ale to je o úplně jiném povídání. O tom zase až někdy příště.

Akce s dálkovou dopravou vody byla ukončena okolo 14. hodiny. Následně
proběhlo její vyhodnocení tam, kde začala, tedy na koupališti. Všichni ji
hodnotili velice kladně a shodli se na tom, že podobná akce se spoluprací
hasičských jednotek by měla být v následujícím roce zopakována.

Jiří Čajan
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ZŠ A MŠ HLUBOŠ
FOTOGRAFIE Z USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ
Záchranná stanice Hrachov
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Mraveniště Písek
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13

Mikulášská nadílka v ZŠ
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Adventní zahrádka
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ADVENTNÍ JARMARK A ZPÍVÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě jarmarku.
Za výrobky jsme utržili 2 907,- Kč.

16

Krásné prožití vánočních svátků a mnoho pohodových chvil
v roce 2018 přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Hluboš.
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SDH HLUBOŠ
DRAKIÁDA 2017
Tradiční podzimní drakiáda, kterou i tentokrát pořádalo SDH Hluboš, se
konala v sobotu 7. října od 14 hodin na louce pod kostelem. Po přihlášení
obdržel každý účastník balíček sladkostí.
Letos byla zima, poprchávalo a foukal dost silný vítr, který měnil každou chvíli
směr. Několik draků skončilo ve větvích stromů nebo si navzájem zamotaly
vlasce. Několik se jich i utrhlo a odletělo. Ale i přesto se sešlo kolem 50 dětí
a za podpory svých rodičů vše zvládly skvěle a mohly být zařazeny do
vyhlášené soutěže.

Nejúspěšnější byl Matouš Šinágl s duhovým drakem, který mu ale nakonec
zmizel v dáli. Jako ostatní dostal při vyhodnocení cenu a navíc i medaili
s velkou jedničkou. Na hezkém druhém místě se umístil Tomáš Heřman
s drakem modrákem a klaunem, třetí byl Lukášek Kočí s tatínkem Lubošem
a drakem ve tvaru ryby. Tito tři nejlepší získali jako cenu draka, bonboniéru,
rychlé špunty a další sladkosti. S prázdnou neodešli ani čtvrtí Míša a Domča
Třesohlavých. Do nejlepší pětice se dostal i Matýsek Janoušek s dinosaurem
a drakem „SDH Hluboš“, což nás pořadatele opravdu potěšilo.
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Během drakiády byl všem k dispozici zdarma teplý čaj na zahřátí, grilované
špekáčky a klobásy. Děkujeme všem účastníkům, že i přes nepřízeň počasí
dorazili a těšíme se zase za rok.
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BYLI JSME SE PODÍVAT U HASIČŮ
PROFESIONÁLŮ
Abychom zblízka poznali práci profesionálních hasičů, navštívili jsme v neděli
15. října spolu se starostou naší obce Hasičský záchranný sbor v Příbrami.
Prohlídku nám zprostředkoval pan Jiří Vaněk, který se nám po celou dobu
také věnoval. Provedl nás po areálu stanice a předvedl nám současnou
hasičskou techniku. Vše nám ukázal, podrobně vysvětlil a ochotně odpovídal
na všechny naše zvídavé otázky.
Tímto bychom ještě jednou za SDH Hluboš panu Vaňkovi rádi poděkovali.

Hasiči jsou nedílnou součástí našeho života. Práce hasiče je velice náročná a
člověk nikdy neví, jak dlouho, kdy a kde bude, když si nasadí helmu
a nasedne do auta. Klobouk dolů před každým hasičem.

Eva Červenková
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NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTŮ
Mikuláš, anděl a čerti v podání SDH Hluboš navštívili letos 15 rodin.
Doufáme, že jste byli spokojeni a těšíme se na vás v příštím roce.
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HASIČSKÝ PLES

SDH KARDAVEC
DRUŽSTVA SDH KARDAVEC SOUTĚŽILA
V OKRESNÍCH KLÁNÍCH
Po dlouhé době byla v celookresní soutěži zastoupena družstva žen a mužů
místního SDH. Soutěže žen a mužů probíhaly v sobotu 16. září v Petrovicích.
Zatímco většina žen soutěžila o Pohár starosty OSH poprvé, muži se soutěže
„pětatřicátníků“ zúčastňují pravidelně. Letošní sychravé počasí s dešťovými
přeháňkami příliš štěstí našim družstvům nepřineslo. Dosaženými časy na
„sucho“ byl zúročen týdenní výcvik žen. Ty ale bohužel v konečném součtu
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doplatily na výpadek základny a poté, co mužům byla pro technickou chybu
v prvním kole vystavena stopka, byl jim do konečného pořadí započítán
pouze čas z kola druhého.
Daleko cennější než výsledky je ale skutečnost, že osada Kardavec měla
konečně v obou kategoriích soutěžního dne zastoupení a pokud zúčastněným
zůstane úsilí a elán, s jakým se na soutěž připravovali, dojde i na lepší
výsledky dosahovaných běžně na okrskových a regionálních soutěžích,
o pohodě a dobré náladě spojené se soutěžením nemluvě.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Děti z Kardavce, Hluboše a blízkého okolí se sešly v sobotu 9. prosince
na Kardavci, aby společně oslavily odpoledne s Mikulášem. Dříve než mezi ně
zavítal, měly možnost vyzkoušet své dovednosti v různých soutěžích,
připravených Veronikou Hladíkovou a Renatou Medalovou a podporovaných
ostatními členkami a členy SDH. Přes zajímavé soutěžní odpoledne a pásmo
pohádek ale bylo zřejmé, že děti přišly za jiným účelem.
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Ve chvíli, kdy do sálu vnikli čerti, bylo jasné, že nastala ta chvíle, kterou tolik
očekávaly. A i ty nejmenší, byť před čerty daly zavděk náruči rodičů, věděly,
že Mikuláš je nablízku. Když se i s andělem konečně objevili v sále, nastala
pro ně ta pravá pohoda a rády se s celým sálem podělily o recitaci a zpěv.
Odměnou jim na oplátku byl potlesk znějící celým sálem. Poděkování patří
hasičům z Kardavce za organizaci nadílky, obci Hluboš, která přispěla na
balíčky pro děti, a samotným dětem za jejich úžasná vystoupení.

ZPÍVÁNÍ NA KARDAVCI
V sobotu 16. prosince připravili místní hasiči za podpory dobrovolníků z okolí
a hlavně holek a kluků z Kardavce a Hluboše adventní podvečer na Kardavci.
Děti si pod vedením Jarušky Žůrkové a Pavly Štefány připravily pásmo koled
a vánočních písní.
Jejich zpěvu předcházelo úvodní slovo člena osadního výboru Vlastimila
Čuřína, píseň Vánoce na míru v bezchybném provedení Adélky Novotné a
adventní nasvícení kapličky. Za vůně hořících svící, domácího pečiva
a vánočního svařáku bylo zahájeno vystoupení dětského orchestru, který
mimo již tradičních fléten doprovázel na kytaru hrající Jirka Krejčí.
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Pro zájemce byly při příchodu distribuovány texty písní, aby si i oni mohli
s dětmi zazpívat. V mrazivém větrném počasí přišly vhod a vedle čaje,
svařáku a dalšího občerstvení byly dobrou příležitostí k zahřátí zkřehlého těla
a není divu, že po ukončení pásma písní byli děti a jejich „vedoucí“ vyzváni k
přídavku. Poděkování patří všem zmíněným za čas, který věnovali dětem při
přípravě adventního vystoupení, těm, kteří děti podpořili a pořadatelům za
vytvoření příjemného prostředí vhodného vánočnímu času.

Josef Medal
Členové SDH Kardavec děkují za podporu v letošním roce, přejí
všem spoluobčanům veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018.
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LÍPA SVOBODY
„Procházíte kolem nich bez povšimnutí. Vaši sousedé a přátelé možná ani
netuší, že existují. Nejsou totiž mohutné, staré ani neobvykle tvarované. Tak
co je na nich zajímavého?
Symbolizují vznik Československé republiky a v letech 1918 a 1919 jich lidé
vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili starostové, žáci, členové místních spolků.
Stromy byly ověšené stuhami, domy praporky, zpívala se hymna, ke kořenům
se ukládaly pamětní listy. A sázely se i v pozdějších letech vždy, když si lidé
chtěli připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.“
Na webu www.stromysvobody.cz, který zřídila Nadace Partnerství, najdete
kromě tohoto textu i mapu stromů svobody, které byly po celé republice
vysázeny v souvislosti se vznikem samostatné Československé republiky.
I v Hluboši máme takový strom – už je přihlášený a zaznamenaný na mapě
stromů svobody, a jeho příběh, který jsme našli v obecních kronikách, je
zajímavý.
Dne 10. dubna roku 1919 vysadil tehdejší pan řídící Šembera při stromkové
slavnosti lípu – strom svobody. Vysadil ji ve východním okraji návse,
u bývalých kanceláří velkostatku. Pan učitel Fr. Beran ale nebyl spokojen
s vybraným místem a vysadil tedy lípu druhou, také na návsi, naproti Kalinům.
Tam se pak konaly v dalších letech různé slavnosti. Tahle lípa pak byla brána
jako lípa svobody – je to ta krásná, dominantní lípa, která roste nahoře na
návsi u cesty na Lipku.
Lípa pana řídícího také stále roste – u zámecké zdi, tam, kde jsou malá vrátka
do zámeckého parku. Je trochu upozaděná, celkem snadno přehlédnutelná.
Později se jí říkalo „Masarykova lípa“.
Tolik tedy kronika. A teď ještě výzva k pamětníkům – máte s lípou svobody
spojenou nějakou vlastní vzpomínku? Máte nějaký obrázek ze slavností, které
se u ní konaly? Pokud víte cokoli, co by mohlo tento příběh doplnit, prosíme,
dejte nám vědět.

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

Jinak vše vypadalo, když jsem začala chodit do školy. Škola byla velmi dobře
postavena a je v naší obci chloubou. Maminka nás vedla k náboženství. Spolu
se sestrou jsme chodily s maminkou na mše svaté v neděli dopoledne a
tatínek nebyl spokojený. Ten si přál, abychom se daly vypsat z víry, s tím
však nesouhlasila maminka a často docházelo mezi rodiči k nedorozuměním.
Když byla velká zima, maminka mi navlékala teplé triko přímo na tělo, aby
zahřálo, zvláště v kostele. Já jsem nikdy to triko na sebe nechtěla, strašně
mi vadilo, protože trochu štípalo, ale musela jsem poslechnout.
Do školy jsem chodila velmi ráda. Zvláště se mi líbilo, když jsem chodila asi
třetím rokem a mohla jsem přednášet básničky. Protože jsem zvládla
dlouhou básničku, kterou mě naučil a zkoušel sám pan řídící, přednášela jsem
ji na schodech našeho kostelíčka při oslavě založení republiky 28. října. Byla
jsem oblečená v sokolském kroji a nebojácně jsem přednášela před všemi,
kteří byli přítomni. Byli to občané Hluboše, Dominikálních Pasek
a Kardavce, kteří chodili do našeho kostelíčka, a děti z těchto obcí, co chodily
do naší školy.
Dědeček, který u nás bydlel, co byl hrobníkem, měl mimo jiné povinnost
šlapat v kostele měchy u varhan, na které hrál vyhlášený kapelník
a hlubošský občan pan Obyt.
V době adventní, to je před Vánoci, se konala mše svatá ještě ráno od 7 do
8 hodin. Protože jsem na roráty chodila a také jsem dědečka chtěla ušetřit
ranního vstávání, dohodli jsme se, že budu měchy šlapat za něho. Dědeček
byl spokojený, protože věděl, že je na mne spolehnutí a že stačím včas přijít
na vyučování. Brala jsem to vždy po skončení rorátů tou nejkratší cestičkou
do školy.
(Pokračování v příštím zpravodaji)

Jana Humlová, dcera
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V ŘÍJNU OSLAVIL
80 let

Rudolf KOŘÍNEK, Hluboš 161

V LISTOPADU OSLAVILI
65 let
70 let

Stanislav VASKO, Hluboš 117
František PECKA, Kardavec 20

V PROSINCI OSLAVILA
85 let

Marie VOŠAHLÍKOVÁ, Hluboš 145

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.

NARODILI SE
Martin MACHÁČEK, Kardavec 48
Šimon HAVLÍČEK, Kardavec 3
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TJ SOKOL HLUBOŠ
STARÁ GARDA
Turnaj v Králově Dvoře
Po letní pauze jsme se v neděli 15. října zúčastnili další akce staré gardy, a to
turnaje v malé kopané v Králově Dvoře, kam nás pozvali domácí. Do turnaje
bylo přihlášeno 5 mužstev a hrálo se systémem každý s každým.
První utkání pro nás skončilo porážkou, i ve druhém zápase jsme měli smůlu,
když jsme až v úplném závěru ztratili vedení 2:0. Třetí zápas s vítězem
turnaje jsme otočili z 1:2 na 3:2 opět před závěrečným hvizdem, a poslední
zápas byla už povinnost vyhrát!!! Skončili jsme na 2. místě, a doufám, že
všichni hráči byli spokojení. Navíc si ještě Honza Peták a Petr Matějka odváželi
individuální ceny – Honza za nejlepšího brankáře a Petr za nejlepšího střelce.
Tento turnaj se nám velice povedl a myslím, že jsme si ho užili – skvělá
organizace (startovné, jídlo a pití zdarma), nádherné počasí a k tomu výborná
parta lidí!
Turnaj jsme odehráli v sestavě: Peták Jan – Šinágl Radek, Krýsl Roman,
Rebljan Eduard, Pachole Michal, Hazucha Tomáš, Procházka David, Prokeš
Jan, Matějka Petr
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Výsledky jednotlivých utkání:
Hluboš – Loděnice 1:3 (branka: Hazucha)
Hluboš – Králův Dvůr 2:2 (branky: Hazucha, Matějka)
Hluboš – Vávra Tým 3:2 (branky: Matějka 2, Rebljan)
Hluboš – Beroun 5:0 (branky: Procházka, Krýsl, Rebljan, Prokeš, Matějka)
Konečná tabulka:
1. Vávra Tým
2. Hluboš
3. Králův Dvůr
4. Loděnice
5. Beroun

9 bodů
7 bodů
7 bodů
6 bodů
0 bodů

Přátelské utkání s Berounem
Na pátek 3. listopadu si nás opět pozval k přátelskému utkání kvalitní tým
z Berouna. Od začátku zápasu měli domácí mírně navrch, ale snažili jsme se
držet krok, což se nám celkem dařilo. Stav po prvním poločase byl 3:2 pro
domácí. Ještě 10 minut před koncem, když byl stav zápasu 5:4 pro domácí,
jsme měli hodně blízko k vyrovnání, ale bohužel jsme inkasovali my
po jednom brejku. V těsném závěru, kdy jsme už totálně odpadli, nám
vstřelili domácí ještě 3 branky a výsledek 8:4 pro nás byl až moc krutý.
Naše sestava: Urbánek Jiří, Peták Jan – Šťáhlavský Pavel, Šinágl Radek,
Holan Míla, Svojtka Pavel, Benák Petr – Pachole Michal, Šrámek Martin,
Prokeš Jan, Hazucha Tomáš, Falc Aleš – Matějka Petr, Kolář Václav
Střelci branek: Matějka, Svojtka, Hazucha, Holan

Turnaj v Berouně
V sobotu 16. prosince jsme se zúčastnili turnaje v malé kopané, opět
v Berouně. Sešlo se 6 mužstev, hrálo se systémem každý s každým. Na turnaj
s námi nemohl odjet ani jeden z našich brankářů – Čajan Jiří, Urbánek Jiří,
Peták Jan (kluci asi pekli vánoční cukroví), a proto jsme si museli půjčit
gólmana z Osova, kterého známe a který nám tak umožnil zápasy odehrát.
A i díky němu jsme nakonec obsadili pěkné 2. místo.
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Hráli jsme v sestavě: Jaroš Zdeněk – Prokeš Jiří, Šťáhlavský Pavel, Matějka
Petr, Matějka Zdeněk, Procházka David, Hazucha Tomáš, Hošťálek Jan,
Rebljan Eduard, Pachole Michal
Výsledky jednotlivých zápasů:
Hluboš – Domeček 1:2 (branka: Matějka Petr)
Hluboš – Tetín 3:3 (branky: Rebljan 2, Matějka Petr)
Hluboš – Chyňava 6:0 (branky: Matějka Petr 2, Hošťálek 2, Procházka,
Hazucha Tomáš)
Hluboš – Všeradice 8:0 (branky: Hazucha 3, Prokeš Jiří 2, Matějka Petr,
Procházka, Hošťálek)
Hluboš – Jáchymov 3:1 (branky: Hošťálek, Hazucha, Matějka Zdeněk)
Konečná tabulka:
1. Tetín
2. Hluboš
3. Jáchymov
4. Domeček
5. Chyňava
6. Všeradice

13 bodů
10 bodů
9 bodů
9 bodů
3 body
0 bodů

Chtěl bych poděkovat všem klukům, že si na fotbal udělají čas, i když to
někdy není jednoduché skloubit dohromady práci, povinnosti a rodinu,
a doufám, že se budeme scházet i v příštím roce.

Jan Prokeš
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STOLNÍ TENIS
V roce 2017 se před novou sezónou stolních tenistů udála významná změna.
Došlo ke spojení oddílů Hluboše a Dominikálních Pasek. K tomuto kroku vedly
čistě praktické důvody. V Hluboši nás není mnoho a při nemoci či dovolené
jsme většinou hráli oslabení nebo v nekompletním složení. V Pasekách mají
dobré hráče, ale stále se jim nedaří postoupit do vyšší třídy. Spojením oddílů
se vytvořila dvě družstva, Hluboš-Paseky „A“ a Hluboš-Paseky „B“, která
společně fungují pod TJ Sokol Hluboš. „A“ družstvo hraje nadále I. třídu
okresního přeboru v herně v mládežáku a „B“ družstvo třídu II. v herně
Dominikálních Pasek. Lze nyní využít jak větší základny, tak i kvalitnějších
hráčů.
Výsledek je vidět na tabulkách po polovině soutěže, kde při stejném rozložení
oddílů v I. třídě má naše „áčko“ 14 bodů, což je o 5 více než vloni. Také je
dobré, že všechny zápasy se odehrály v kompletním složení. Výborným
přínosem pro áčko je Ondra Plecitý z Pasek a na druhou stranu mohou hráči
s menšími zkušenostmi (například Petr Čajan) hrát v „béčku“ a mít tak další
inspiraci pro hru. Vedoucí obou družstev, Ruda Plecitý z Pasek a Vláďa
Kovalčík za Hluboš, jsou po podzimní části soutěže spokojení.
Regionální přebor 1. třídy
Tabulka:
družstvo
1.TJ Spartak Rožmitál A
2.TJ Spartak Rožmitál B
3.SK Březnice C
4.TJ Spartak Čenkov B
5.Sehaz Příbram
6.TJ Tatran Sedlčany C
7.TJ Sokol Hluboš-Paseky A
8.SK Chraštice
9.TJ Sokol Příbram C
10.TJ Sokol Drahlín A
11.TJ Sokol Voznice B
12.TTC Příbram

PU
11
11
10
11
11
10
11
10
11
11
10
11
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V
11
10
7
6
6
5
4
4
4
3
1
0

R
0
0
0
1
0
1
2
0
0
1
1
0

P
0
1
3
4
5
4
5
6
7
7
8
11

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

skóre body
167:31 33
141:57 30
118:62 21
114:84 19
98:100 18
88:92
16
91:107 14
81:99
12
82:116 12
87:111 10
60:120
4
25:173
0

Regionální přebor 2. třídy
Tabulka:
družstvo
1.TJ Tatran Sedlčany D
2.TJ Klučenice
3.TJ Sokol Hluboš-Paseky B
4.SK Březnice D
5.TJ Spartak Čenkov C
6.TJ Spartak Rožmitál C
7.TJ Sokol Voznice C
8.TJ Slavoj Obecnice C
9.TJ Sokol Drahlín B
10.SK Březnice E
11.TJ Sokol Příbram D
12.TJ Sokol Voznice D
13.SK Březnice F

PU
11
11
10
8
10
10
10
10
9
10
9
10
10

V
11
9
7
6
5
5
4
3
2
2
1
1
0

R
0
1
0
0
2
1
1
3
2
1
2
1
2

P
0
1
3
2
3
4
5
4
5
7
6
8
6

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

skóre body
158:40 33
144:54 28
125:55 21
92:52
18
95:85
17
96:84
16
97:83
13
83:97
12
77:85
8
49:131
7
40:122
5
53:127
4
43:137 -4

Ing. Vladimír Kovalčík
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CO NÁS ČEKÁ
24. prosince, 11:00 Tradiční vánoční fotbalové utkání ženatí vs. svobodní
– na staďáku v Hluboši
1. ledna, 00:05

Oslava příchodu nového roku – hráz rybníka na návsi
v Hluboši

1. ledna, 10:00

Pochod na Studený vrch

23. února, 20:00

Hasičský ples, pořádá SDH Hluboš – sál Zámecké
krčmy

únor

Dětský maškarní karneval, - termín upřesníme
prostřednictvím SMS zpráv, plakátů, www stránek,
facebooku

Více informaci o akcích se dozvíte z plakátů na vývěsních tabulích, z SMS
zpráv obecního úřadu, z webových stránek a z facebooku.

POTŘETÍ DO ČESKÉHO KRUMLOVA
Zbývá nám posledních 10 vstupenek na představení opery Rusalka
na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Pokud se ještě rozmýšlíte, jedeme
v sobotu 14. července 2018. Cena vstupenky je 990,- Kč + 200,- Kč doprava.
Objednávat můžete na tel. 777 659 019.

Zdenka Peřinová
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MAS BRDY, Z.Ú.
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Krásné a pohodové vánoční svátky v kruhu nejbližších,
pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky a splněných přání
vám do nového roku
za Hlubošský zpravodaj
přejí
Jiří Čajan
Jan Novotný
Zdenka Peřinová
39

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. března 2018.
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