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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
právě se vám do rukou dostává letos poslední vydání „hlubošského
zpravodaje“. Na úvod bych vás rád seznámil s děním v obci v průběhu
posledních tří měsíců.
V minulém čísle jsem popisoval, v jakém stavu jsou dvě investiční akce –
výstavba sportovního multifunkčního hřiště a revitalizace zahrady u MŠ a ZŠ
Hluboš. Zatímco první akce (sportovní hřiště) je po stavební stránce
ukončena, u druhé se bohužel nenaplnila očekávání, stavba není
k dnešnímu dni hotová a nebylo možné ji tedy převzít. Zhotovitel
nedokončil zahradu dle zadání projektové dokumentace do stanoveného
termínu a nedodržel ani termíny, které mu byly dány k odstranění vad a
nedodělků. Jelikož již cca měsíc neprojevoval žádnou snahu nastalou situaci
řešit, k 15. 12. 2015 jsme odstoupili od smlouvy a požadujeme po
zhotoviteli vyplacení smluvní pokuty. Protože však tato částka není nikterak
malá, budou zřejmě muset celou záležitost dořešit právníci. Na dokončení
akce bylo zároveň vyhlášeno nové výběrové řízení.

Slavnostní otevření nového multifunkčního sportovního hřiště
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Druhá záležitost týkající se školy je výběrové řízení na obsazení místa
ředitele(ky) ZŠ a MŠ Hluboš po odstoupivší Jiřině Maříkové. Výběrového
řízení, které probíhalo dvoukolově, se zúčastnili tři kandidáti, o nichž
rozhodovala sedmičlenná komise, složená ze zástupců zřizovatele, zástupce
ZŠ a MŠ Hluboš, školské rady, Středočeského kraje – odboru školství, české
školní inspekce a odborníka na školství z řad ředitelů okolních škol.
Tato komise dne 20. 10. 2015 vybrala vítěze. Stal se jím Mgr. Jiří Schmidt,
který se ujme funkce 1. ledna 2016. Jak probíhá (probíhalo) předávání
školy od minulé paní ředitelky, je dost podrobně popsáno v přílohách
z jednání zastupitelstva ze dne 9. 12. 2015 (dostupné na webových
stránkách obce), takže se k tomu dále nebudu vracet. Faktem zůstává, že
nový pan ředitel si nepřebere školu úplně standardním způsobem, ale věřím,
že si s danou situací poradí a škola pod jeho vedením začne fungovat ke
všeobecné spokojenosti. Do jeho práce mu přeji hodně štěstí, sil a úspěchů.
Celý podzim byl a stále ještě je ve znamení výběrových řízení. Mimo
výběrové řízení na ředitele školy se uskutečnila další dvě a jedno stále
probíhá.
26. října se otevíraly obálky s nabídkami na akci „Svoz a likvidace
komunálního a tříděného odpadu“. Tohoto výběrového řízení se zúčastnily
tři firmy a jako nejlepší byla vyhodnocena nabídka firmy Rumpold-P s.r.o.
Od tohoto výběrového řízení si slibujeme zlepšení služeb (více sběrných
míst na separovaný odpad), rozšíření služeb (ukládání a svoz bioodpadu)
a v neposlední řadě samozřejmě zlevnění služby. Zda se naše očekávání
naplní a v roce 2017 dojde ke snížení poplatku za odpad, ukáže čas.
29. října proběhlo otevírání obálek s nabídkami na dodavatele akce
„Rekonstrukce komunikací v obci Hluboš – I. etapa“. Jedná se o opravu
dvou místních komunikací (komunikace k „princáku“ a komunikace pod
kostelem), na kterou jsme v letošním roce žádali dotace ze Středočeského
kraje. Se žádostí jsme bohužel nebyli úspěšní, ale v roce 2016 to
samozřejmě zkusíme znovu s tím, že nyní již máme akci po všech stránkách
připravenou. Jsou dořešeny majetkové vztahy a je vybrán i dodavatel
stavby. Ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo pět firem, zvítězila
firma BES s.r.o.
Dalším výběrovým řízením, které je momentálně ještě v běhu, poptáváme
dodavatele na již zmiňovanou akci „Dokončení revitalizace zahrady MŠ
Hluboš“. Otevírání obálek s nabídkami bylo stanoveno na 14. prosince 2015.
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A nyní z jiného soudku. Jednou z podstatných a důležitých událostí
v podzimních měsících byl pietní akt k uctění památky obětí 1. světové
války a připomenutí si 97. výročí založení samostatného Československého
státu. Jsem velice rád, že se po letech opět podařilo tuto tradici obnovit.
Děkuji všem, kteří se na přípravě pietního aktu organizačně podíleli a za
sponzorský dar firmě Pohřební služba Roman Vítek (věnce + hudba).
Na opravu památníku a pamětních desek se rozhodli finančně přispět
i okolní obce, jejichž občané jsou na deskách jmenováni. Obce Sádek
a Bratkovice finanční příspěvek již odsouhlasily. Tímto starostům
a zastupitelům obou obcí děkuji za kladnou odezvu na žádost o příspěvek.
S obcí Drahlín jednání o možném příspěvku není prozatím dokončeno.
Na závěr mi dovolte vyjádřit skromné přání. Chtěl bych, abyste se jako
občané více a aktivněji zapojovali do dění v obci. Budu rád, pokud od vás
budeme mít nějakou zpětnou vazbu. Pokud nám řeknete, co vás trápí, co
byste chtěli vylepšit, co děláme špatně nebo naopak, co se nám povedlo
(i když je vždy co vylepšovat). Prakticky žádnou zpětnou vazbu od vás
nemáme. Pokud nechcete přijít na jednání zastupitelstva, která jsou pro
takové diskuze příhodná, využijte jiné formy komunikace: telefon, e-mail,
schránku na chodbě OÚ.
Teď hovořím hlavně k občanům Hluboše, neboť na Kardavci se lidé o dění v
obci zajímají daleko více než v Hluboši. Na Kardavci se na jednání
zastupitelstva sejde mnohem více lidí. A po projednání připravených bodů
je vždy čas na diskuzi a vzájemnou výměnu názorů na určitou problematiku.
To mi bohužel v Hluboši chybí. Buď to vyjadřuje úplnou spokojenost, čemuž
samozřejmě nevěřím, nebo určitý způsob apatie a nechuť angažovat se
nebo alespoň pouze vyjádřit svůj názor.

Dovolte mi, abych na závěr vám i všem vašim blízkým popřál pohodové
vánoční svátky a hodně štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce.

Bc. Jiří Čajan
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Provozní doba obecního úřadu během vánočních
svátků
21. – 23. prosince 2015 – běžná provozní doba
28. – 31. prosince 2015 – zavřeno
od 4. ledna – běžná provozní doba

Místní poplatky se splatností v prvním čtvrtletí
2016
Poplatek za odpad činí pro příští rok 720 Kč, splatnost poplatku je do
31. března 2016 a platit můžete několika způsoby: 1) osobně na OÚ
Hluboš, 2) složenkou na poště, 3) bezhotovostně na účet č. 4423211/0100
- variabilní symbol 1340
- specifický symbol:
o číslo domu u osob trvale hlášených v Hluboši
o 10 a číslo domu evidenčního (chataři) v Hluboši
o 20 a číslo domu u osob trvale hlášených na Kardavci
o 30 a číslo domu evidenčního (chataři) na Kardavci
Dalším poplatkem, který je splatný již do 28. února 2016, je poplatek
za psa, Výše poplatku činí:
a) za prvního psa 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150 Kč
c) za psa, jehož držitelem je důchodce (invalidní, starobní, vdovský…) 50 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa držitele podle písm. c) 150 Kč
Platit můžete opět několika způsoby: 1) osobně na OÚ Hluboš, 2) složenkou
na poště, 3) bezhotovostně na účet č. 4423211/0100
- variabilní symbol 1341
- specifický symbol:
o číslo domu u osob trvale hlášených v Hluboši
o 20 a číslo domu u osob trvale hlášených na Kardavci
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ZŠ A MŠ HLUBOŠ
Zprávy z hlubošské školy a školky
Podzim, zima ve školce je pořád prima – jak veselé heslo. A také to tak
u nás opravdu je! Ač na začátku školního roku vyteklo několik slziček po
tvářích při loučení se s maminkami a zvykáním si na chod školky s novým
režimem, věřte, že i ty jsou již minulostí a na tvářičkách jsou hlavně
úsměvy s ranním pozdravením.
Čas plyne jako voda, zima klepe na dveře, ale otočíme-li se krapet zpět,
zavzpomínáme si ještě lehce, co jsme ve školičce prožili pěkného. Dlouhé
pobyty v přírodě, hlavně na louce a u lesíka, vyráběli jsme papírové draky některé i s rodiči, za jejich pomoc jim děkujeme. Chodili jsme plavat
do aquaparku v Příbrami. Závodili fair-play při olympijských hrách na novém
multifunkčním hřišti ve čtyřech disciplínách (hod na cíl, skok do dálky,
slalom, rychlostní běh).

7

Podvečerní procházka s rozsvícenými lampiónky a hledání skřítka s Bílou
paní byl nezapomenutelný zážitek. Při adventním rozsvícení vánočního
stromu děti mateřské školy a žáci základní školy kolektivně vystoupily se
spoustou zimních písniček, vánočních koled a přichystaly výrobky na
vánoční jarmark.
I adventní čas si plně užíváme. Ve třídě jsme si společně ozdobili vánoční
stromeček a i ostatní prostory školky mají již zimní a vánoční výzdobu.
Napekli jsme také vánoční perníčky. V úterý 8. prosince nás po vánoční
besídce navštívil již tradičně Mikuláš a potěšil děti balíčky s dobrotami.

Podzim je tedy za námi a již se nemůžeme dočkat nadílky té největší – od
Ježíška, a snad i sněhu! Myslíme, že děti opět byly moc hodné a pod
ozdobeným vánočním stromečkem najdou dárečky, které rozzáří jejich oči.
Budou to prima nové hry!
A ani my školáci nezůstáváme za školičkou pozadu, pořád máme co dělat.
Hodně věcí podnikáme se školkou, ale mnohé také sami. Pravidelně se
účastníme výtvarných a literárních soutěží, jsme zapojeni do projektu Výzva
č. 56, a tak už víme, co všechno se dělá ve čtenářských dílnách.
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V rámci projektového vyučování jsme zjistili, který ptáček je ptákem roku
2015, naučili jsme se správně třídit ovoce a zeleninu, dozvěděli se, proč
máme peníze, banku a spoustu dalších užitečných věcí. Pracujeme na
referátech v hodinách vlastivědy a přírodovědy a jejich prezentacích.
Také naši prvňáčci udělali velký pokrok. Naučili se číst a psát velkými
písmeny. Pěkně počítají do pěti. Přejeme klidné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí a pevné zdraví v roce 2016.

Kolektiv zaměstnanců a žáků Základní a Mateřské školy Hluboš
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Vážení rodiče a budoucí prvňáčci!
Dovolujeme si Vás pozvat ve čtvrtek
28. ledna 2016
od 14.00 do 17.00 hodin na

Zápis do první třídy
Základní školy Hluboš

Zápis se týká dětí, které jsou narozeny od
1. 9. 2009 do 31. 8. 2010, včetně dětí
s odloženou školní docházkou.
Rodiče si přinesou k zápisu občanský průkaz
a rodný list předškoláka.
Těší se na vás kolektiv ZŠ a MŠ Hluboš
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O LIDECH, KTERÉ JE TŘEBA ZNÁT
Jestliže jste alespoň jednou v televizi zaznamenali pořady Zpívá celá rodina,
Sejdeme se na Vlachovce či jste navštívili představení Divadla Spejbla
a Hurvínka, budete možná překvapeni, že pod jejich realizací je podepsán
i jeden z našich spoluobčanů - pan Milán Baginský. Ten právě v prosinci
2015 oslavil 75. narozeniny.
Pan Baginský má za sebou velice pestrý profesní život. Po absolvování
studií skladby a dirigování na konzervatoři působil jako redaktor
Československého rozhlasu. V době působení v Československém rozhlase
začal psát i taneční písničky, některé z nich nahrál například i Orchestr Karla
Vlacha. Stojí i za vznikem studiového orchestru a kapely Česká Švitorka,
se kterou v Československém rozhlase pořídil spoustu nahrávek.
Další část jeho životní pouti ho zavedla do Československé televize,
kde pracoval jako dramaturg hudebně zábavných pořadů. Právě za jeho
působení vznikaly již zmíněné pořady, které jsou spojovány s Vladimírem
Dvořákem či Josefem Zímou. Dostal se i k tvorbě hudby k filmům, například
Zdeňka Podskalského či Hynka Bočana a spolupracoval na přípravě mnoha
seriálů (za všechny lze zmínit Slavné historky zbojnické) a večerníčků. „Měl
jsem štěstí, že jsem při této profesi poznal celou řadu vynikajících herců,
bavičů, zpěváků a muzikantů. S některými jsem několikrát natáčel hudební
filmy na Kubě, například s Ivetou Bartošovou, Hankou Zagorovou, Dádou
Patrasovou či Josefem Lauferem,“ vzpomíná. Po roce 1992, kdy byla
v televizi zrušena dramaturgie, začal spolupracovat s rakouským hudebním
vydavatelstvím, kde nahrál se svým studiovým orchestrem několik skladeb.
Rodák z Prahy poté začal tíhnout ke klidnějším končinám naší vlasti,
nejprve se přestěhoval i s rodinou do domku u Hořovic, aby nakonec
zakotvil u nás v Hluboši. V Příbrami začal vyučovat na základní umělecké
škole a spolupracuje s místními umělci. Například s Rožmitálskou
Venkovankou nahrál spoustu písniček věnovaných Rožmitálu i obcím
z celého příbramského regionu. A jedna z nich nese dokonce název Písnička
z Hluboše. Sám autor této skladby doplňuje: „Velmi málo se setkáte s tím,
aby vesnice měla svou píseň“.
V současné době můžeme jeho skladbu Příbramské zvony slyšet před
každým zasedáním příbramského zastupitelstva. V Příbrami se věnuje řízení
Příbramského městského orchestru. Pro rok 2016 chystá slavnostní koncert
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na půdě příbramského divadla, kde hlavním hostem bude Václav Hudeček
a pro Hlubošské je zajímavostí, že jednou ze zpěvaček na tomto koncertě
bude další hlubošská obyvatelka Hana Novotná.

Písničku z Hluboše, jejímž autorem je Milán Baginský, najdete na albu
Rožmitálské Venkovanky nazvaném Písničky od nás
Některé informace jsou čerpány z článku „Příbram se dočkala svojí nové
hymny“ (aut. Alena Straková) vydaného v Příbramském deníku 7. července
2004.

Mgr. Jan Novotný
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DRAKIÁDA
Letošní drakiádě, která proběhla v neděli 4. října na louce pod kostelem,
počasí příliš nepřálo. I přesto se na obloze vznášeli draci všech možný
barev, tvarů a podob. Někteří létaly opravdu hóóódně vysoko, někdo však
nebyl dostatečně připravený (měl krátkou šňůru), a tak se draci drželi níž.
Hlavní byla snaha a nadšení pro věc, i když v mnoha případech si pouštění
draka užívali víc rodiče než děti.
Posoudit, který drak létal nejvýše a zároveň se ve vzduchu udržel i nejdéle,
bylo pro porotu opravdu tvrdým oříškem, ale nakonec rozhodla takto:
1. místo získala se svým motýlkem Ema Křížová, druhé místo obsadila
Kristýnka Pacholová se žlutým smajlíkem, Pepíček Lorenc s netopýrem
se umístil na třetím místě a čtvrtá příčka patřila Jiříkovi Lavičkovi a jeho
čmelákovi.
K příjemnému odpoledni
přispělo
také
opékání
špekáčků a na zahřátí teplý
čaj. A jak se říká v
pohádkách, kdyby nezačalo
pršet, létají draci nad
Hluboší dodnes.

Zdenka Peřinová
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První místo získala Ema Křížová

Kristýnka Pacholová při přebírání ceny za druhé místo
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OSLAVA VZNIKU
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
97. výročí vzniku samostatného Československa si mohli tentokráte občané
obce a osady Kardavec společně připomenout na pietně-vzpomínkové akci
u kostela Nejsvětější trojice ve středu 28. října. Za účasti představitelů obce,
hasičů z Kardavce a za velkého zájmu veřejnosti byla po průvodu obcí
uctěna památka obětí 1. světové války. V proslovu k přítomným starosta
obce Jiří Čajan připomenul útrapy, jež světová válka našim předkům
způsobovala, ale i statečnost vojáků bojujících na obou stranách válečného
konfliktu.
Vyjmenoval
občany
obce
působících
v jednotkách
Československých legií, jednotkách, které svou existencí a bojovým
nasazením na straně „Trojdohody“ nemalou měrou přispěly ke vzniku
Československa. Na oslavě nechyběly ani děti z místní ZŠ a MŠ, které
přispěly k slavnostní atmosféře hrou na flétnu a zpěvem klasické české
písničky Ach synku, synku. Závěrem starosta obce poděkoval spoluobčanům
za účast a jejich aktivní činnost ve prospěch obce.

Josef Medal

16

17

ADVENT SE VYVEDL
„Dovolte mi, abych vás již podruhé přivítal na zahájení adventu v naší obci.
Vánoční svátky, které jsou již za dveřmi, by měly být doprovázeny pohodou,
klidem a vzájemným setkáním. Proto je mi ctí, že se zde opět setkáváme
v tak hojném počtu...,“ zahájil starosta obce Jiří Čajan adventní podvečer.
Podvečer, který naplnil očekávání všech přítomných.
V úvodu vystoupily děti ze Základní a mateřské školy Hluboš a divák se
nestačil divit, co všechno se byly schopné naučit. Písničky jako Čas vánoční,
Když bílý sníh, Podívej kocourku, Sněhulák a další až po Vánoční přání
rozehřály těla prokřehlých maminek, tatínků, babiček, dědečků, ale i dalších
spoluobčanů. Odměnou dětem za jejich vystoupení bylo rozsvícení světýlek
na vánočním stromečku a samozřejmě dlouhý potlesk od více než tří set
posluchačů.
O tom, že děti nejsou šikovné pouze ve zpěvu, se mohli návštěvníci akce
přesvědčit na malém vánočním jarmarku, kde bylo možné zakoupit drobné
vánoční předměty, které děti vyrobily.
Závěr programu patřil skupině Čenkomor z Čenkova. Ta hudební repertoár
rozšířila o více známější vánoční koledy a úspěšně tak navázala na děti.
K dokonalému nasátí adventní atmosféry přišel určitě k duhu tradiční
vánoční čaj, svařák nebo vánoční pečivo, kterého se letos sešlo opravdu
požehnaně.
Nezbývá než poděkovat všem, kdo se na uspořádání akce podíleli, za jejich
ochotu bez nároku na odměnu něco tak významného pro občany obce
udělat, a doufat,
že v příštím roce
bude tato tradice
již pevně daná
v kalendáři akcí
obce.

Josef Medal
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ZÁJEZD DO DIVADLA HYBERNIA
Přízrak Londýna – to je název muzikálového představení Divadla Hybernia,
které jsme navštívili v říjnu. Cestou z autobusu do divadla jsme se stihli
vyfotit před Orlojem na Staroměstském náměstí.

Na červen (25. 6. 2016) připravujeme zájezd do Českého Krumlova
na otáčivé hlediště. V hlavní roli komedie o záletném králi Jindřichovi, jeho
šesti ženách, zrádném rádci a královu dvojníkovi, který způsobil
neuvěřitelné věci, uvidíme Oldřicha Víznera. Více informací na tel. 777 659
019 – Zdenka Peřinová
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SDH KARDAVEC
SEARCH PATROL 2015 DISASTER
Akce "Odpoledne prevence a osvěty", která proběhla koncem června
na hlubošském koupališti, se účastnili také psovodi se svými
záchranářskými psy. Pejsci nám předvedli ukázku výcviku a co všechno se
musí naučit, aby mohli vyhledávat ztracené osoby.
Možnost vidět práci záchranářských psů a jejich páníčků „naživo
v akci“ mělo několik členů SDH Kardavec ve dnech 8. – 10. října, kdy se
konalo mezinárodní setkání psovodů záchranářských psů SEARCH PATROL
2015 Disaster. Závod dvoučlenných družstev probíhal současně na několika
místech, např. v pivovaru v Jincích, v objektu firmy DORYS na Brodě,
v prostorách Březohorské cihelny a také ve štolách hornického muzea.
Na všech uvedených lokalitách byla připravená modelová krizová situace,
většinou výbuch a následný zával. V době neštěstí se pochopitelně všude
pohybovali lidé, kterými byli figuranti namaskovaní maskéry z Asociace
dobrovolných záchranářů České republiky o.s. Úkol psovodů a jejich psů
tedy byl jasný, co nejdříve vyhledat pohřešované osoby, poskytnout jim
první pomoc a předat zdravotníkům.
My jsme byli přiděleni jako doprovod psovodů do Březohorské cihelny.
V jednom z výrobních provozů cihelny došlo během pracovní směny
k výbuchu a podle svědků zůstali nezvěstní čtyři lidé. Záchranářský tým,
složený ze dvou
psovodů a dvou psů,
musel v určené
době
prohledat
uvedený
prostor,
najít pohřešované
osoby a předat je
k ošetření.
Při večerní akci
v hornickém muzeu
byla zinscenovaná
situace, kdy vlivem
silných otřesů došlo
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k sesuvu půdy a závalu dvou osob. Jedinou přístupovou cestou do podzemí
byla studna na nádvoří dolu Vojtěch. Psovod tedy nejprve musel připravit
sebe a svého psa ke slanění, poté se oba spustili studnou do štoly, a opět
v co nejkratší době najít a ošetřit zavalené osoby, a za pomoci hasičů je
dopravit na povrch.
Tím, že jsme byli přímo součástí záchranných akci, jsme měli možnost vidět,
jak náročnou práci musí záchranářský pes zvládnout. „Vycvičit takového psa
není otázkou pouhých měsíců, jsou to tři čtyři roky tvrdé práce. Trénuje se
od štěňátka, kdy je třeba pejska seznámit s tím, že bude vyhledávat
nejprve figuranta, s nímž si pes nejdříve jen hraje. Figurant mu následně
začne odbíhat. Když ho pes najde, dostane odměnu. Kdykoliv
při skutečných zásazích ucítí neznámý pach, spojí si to s odměnou či
hračkou. Takže pejsek ve skutečnosti nehledá proto, aby zachránil, ale
pro odměnu. Jedna z nejdůležitějších věcí je, aby si pes a vodič tzv. sedli.
Říká se, že pes a psovod jedno tělo jest. Není možné je rozdělit, musí si
sednout. Pokud by tomu tak nebylo, spolupráce bude skřípat. Pes musí
vodiči věřit, vodič musí věřit psu“, jak řekl pro Příbramský deník Martin
Brandner, ředitel závodu.

Zdenka Peřinová
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MIKULÁŠ PŘIŠEL MEZI DĚTI
NA KARDAVEC
Zatímco některé děti v napětí, možná i v obavě, očekávaly příchod Mikuláše
s čerty do svých domovů, nemalá část z osady a z Hluboše jich přišla
do kulturního domu na Kardavci, kde pro ně místní SDH uspořádal
odpoledne spojené s mikulášskou nadílkou. Po zhlédnutí klasických českých
pohádek zaujal zúčastněné děti sled soutěží, které pro tuto akci připravila
a moderovala Veronika Hladíková za podpory dalších členek sboru.
Atraktivita soutěží byla veliká, o čemž svědčí i skutečnost, že děti úplně
zapomněly na důvod, kvůli kterému vlastně přišly. O to větší překvapení
nastalo, když se ve dveřích objevili neoblíbení čerti za doprovodu žádaného
Mikuláše s Andělem. O tom, že se čertů nebály, napovídaly říkanky
a písničky, s nimiž se děti pochlubily nejen čertům, Mikuláši a Andělovi, ale
i zaplněnému sálu. Odměnou jim byl spontánní potlesk, pochvala od Anděla
a Mikulášem nadělené sladkosti.
Po celé odpoledne bylo všem návštěvníkům k dispozici občerstvení, pro děti
bylo, stejně jako nadílka a odměny za soutěže, zdarma. Finančně akci
zajistilo SDH Kardavec a Obec Hluboš.

Josef Medal
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KARDAVCEM ZNĚLY VÁNOČNÍ KOLEDY
Dobu historicky dávnou připomněl podvečer, který uspořádali členové
místního SDH na Kardavci u kapličky. Svícny osvícená pěšina přivedla
v sobotu 12. prosince zájemce o poslech vánočních písní a připomenutí si
adventní doby přímo pod pomyslné jeviště zaplněné pěveckým sborem
kardaveckých a hlubošských dětí, vedených Pavlínou Štefány, a kvartetem
flétnistů. Koledy „Jak jsi krásné neviňátko“, „Dej Bůh štěstí“, „Štědrý večer
nastal“ a další rozezpívaly i některé z přihlížejících. Údery zvonu následující
po proslovu Vlastimila Čuřína, starosty SDH Kardavec, předcházely
nasvícení kapličky oděné do vánočního hábitu.
Tím ale program nekončil, ba naopak, adventní večer zaplnila vůně
svařeného vína, vánočního cukroví a klobás, které pro přítomné připravili
členové místního SDH. Kouzelnou atmosféru živého betlému a plamenných
svící navíc doplnilo hraní reprodukovaného pásma koled a vánočních
skladeb. Kardavcem linoucí se melodie daly jeho obyvatelům a účastníkům
podvečerní adventní oslavy, mezi kterými byl mimo jiné i starosta obce Jiří
Čajan
s rodinou,
možnost
zapomenout
na každodenní
starosti
a připomenout si přicházející vánoční svátky.

Josef Medal
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OKÉNKO DO HISTORIE OBCE
VZÁCNÉ DOKUMENTY ROZKRÝVAJÍ, JAK MASARYK ZABRÁNIL
NÁSTUPU KOMUNISMU
Československo mohlo vypadat úplně jinak. Příbramské hornické muzeum
uchovává unikátní historické dokumenty, které rozkrývají málo známé
okolnosti budování mladé Československé republiky po roce 1918 v době
vládní krize. Slovní obrat, který se používá v souvislosti s prvním
československým prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem, tedy
„prezident Osvoboditel“, dostává v kontextu muzejních dokumentů nový
rozměr.
Řeč je o poznámkách Tomáše Garrigua Masaryka, které si zapisoval během
svého pobytu na zámku v Hluboši na Příbramsku a které nastiňují možnou
cestu k alternativní Evropě, cestu, která se díky prezidentovi nestala
skutečností.

Rukopis z 8. září 1920 je ze schůzky, na kterou prezident pozval vládnoucí ministry
sociální demokracie, aby s nimi projednal řešení krize. Psal si pro sebe pořadí
politiků, jaké na to mají názory, zda jsou schopni vládu udržet, jakou mají podporu.
Na této schůzce Tomáš Garrigue Masaryk zjistil, že vláda nemá šanci se udržet.

Vraťme se zpět v čase do roku 1919, kdy se po volbách vlády
v Československu ujala pod vedením premiéra Vlastimila Tusara sociální
demokracie, která vyhrála i následné parlamentní volby o rok později,
tentokrát jen s 25 procenty podpory.
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Nicméně v roce 1920, kdy zuřila poválečná hospodářská krize, hrozilo pod
vlivem bolševické revoluce v Rusku, ale i zradikalizovaných poměrů
v Německu, Maďarsku i v Československu, že v některých exponovaných
lokalitách dojde k pokusu o bolševický převrat. I do naší politické scény,
hlavně v rámci vládní sociální demokracie, pronikaly proudy, které
navrhovaly řešení krize po vzoru bolševiků, tedy násilným odstraněním
vládnoucí kapitalistické třídy.
Třetí rukopis nadepsaný „S Černým“ z 16. září 1920 ukazuje Masarykovy
poznámky ze schůzky s budoucím předsedou úřednické vlády Janem
Černým, která měla do dalších voleb zklidnit situaci a zabránit narůstajícímu
tlaku levice, to se jí nakonec podařilo. „Na dokumentu vidíme, že si Tomáš
Garrigue Masaryk psal své postřehy k tomu, jak zpacifikovat levici s tím, že
půjde poprvé do opozice. Vidíme jeho vlastnoruční poznámku „selský hlas“ i
jeho zapsanou myšlenku, že přebírat bolševický vzor z Ruska je hloupost.
Je tu také zaznamenána zmínka, že policie a vojsko stojí proti levici, a
zamýšlí se nad tím, zda do problematických regionů nasadit armádu a
podobně. Tak Masaryk zabránil parlamentní cestou, aby u nás nedošlo k
bolševickému převratu,“ podotýká ředitel příbramského muzea Josef Velfl.
Tento dokument je z neděle 12. září 1920. „To si prezident pozval na
Hluboš Vlastimila Tusara a ministra vnitra Antonína Švehlu, protože bylo
nutné zajistit i klid v zemi. V některých okresech, třeba na Kladensku, musel
být totiž vyhlášen až mimořádný stav, bylo tu silné napětí se silným
procentem zmíněné radikální levice. Na této schůzce se Masaryk s Tusarem
dohodli, že vláda podá demisi a to se také následně stalo,“ vypráví Josef
Velfl.
„Právě prezident Masaryk se snažil svou autoritou a také velkými
zkušenostmi, které měl sám z doby pobytu v Rusku, přesvědčit občany, že
ruský model řešení hospodářské krize a politiky není vhodné
následovat,“ říká ředitel příbramského muzea Josef Velfl. Prezident dal
v Hluboši v roce 1920 podle Josefa Velfla dohromady prvorepublikovou
politickou scénu. Sezval si sem zástupce jednotlivých politických stran,
došlo k demisi oslabené sociálnědemokratické vlády Vlastimila Tusara, která
se tehdy navíc rozštěpila na dvě křídla a z levicového pak v roce 1921
vznikla komunistická strana.
„Následně Masaryk obezřetně sestavil úřednickou vládu, čímž celý politický
problém s nástupem komunismu vyřešil, a k žádnému bolševickému
převratu tak u nás nedošlo,“ říká příbramský historik.
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A dodává: „A my si z těch poznámek, které jsou u nás dochovány, můžeme
udělat obrázek o tom, jak jednotlivá jednání s představiteli politických stran
prezident připravoval, jakou strategii volil, jak jednání vedl. Vidíme, co si
k jednotlivým aktérům poznamenával, co si o nich myslel, zkrátka takové
hodnocení z Masarykova pohledu. Je to zajímavý dokument, který přibližuje
onu dobu a možná nepříliš známou část českých nejnovějších dějin, kdy se
osud naší republiky řešil právě v Hluboši, kde Masaryk pobýval před
odjezdem do Lán.“

Tento dokument je z neděle 12. září 1920. „To si prezident pozval na Hluboš
Vlastimila Tusara a ministra vnitra Antonína Švehlu, protože bylo nutné zajistit i klid
v zemi. V některých okresech, třeba na Kladensku, musel být totiž vyhlášen až
mimořádný stav, bylo tu silné napětí se silným procentem zmíněné radikální levice.
Na této schůzce se Masaryk s Tusarem dohodli, že vláda podá demisi a to se také
následně stalo,“ vypráví Josef Velfl.

Prezident se v uklidnění veřejnosti podle ředitele příbramského muzea i
osobně angažoval účastí na táborech lidu v rozbouřených regionech. Jedna
z nejvýznamnějších byla návštěva Příbrami 24. září 1920, necelý týden po
jmenování úřednické vlády. Na pozvání zdejší radnice a spolků, které mu
připravily krásné uvítání, přicestoval do města automobilem. V areálu dolu
Anna pronesl památnou řeč ke stovkám pracovníků zdejších dolů, mezi
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nimiž byli i tací, kteří inklinovali k levici. Masaryk jim tehdy řekl, že zná
bolševické Rusko dobře a zažil bolševickou revoluci. „U nás ale není možné
používat tyto metody, je třeba rozumu, a ne pěstí a krve,“ řekl tehdy
prezident doslova. „Zapůsobil tím natolik, že na Příbramsku, byť bylo
postiženo krizí, se žádný radikalismus už neobjevil,“ prohlašuje historik Velfl.
Jak se tyto zajímavé zápisy dostaly do starých sbírek příbramského muzea,
jeho ředitel netuší.
„Já jsem je objevil až v roce 1979, kdy jsem tu začal pracovat. V té době
nebyly žádoucí. Už jen prezentovat myšlenku, že se Čechům nehodil ruský
model bolševické revoluce, a ještě k tomu Masarykovi… Je s podivem, že
nebyly skartovány,“ poznamenává Josef Velfl.
Z Hluboše jej vyhnalo zdraví
Když se T. G. Masaryk stal prezidentem, nejprve v roce 1919 krátce pobýval
na zámku v Kolodějích. Na zámek v Hluboši přijel i s rodinou 27. srpna
1920 a pobýval tu až do 7. ledna 1921. Klidné, útulné hlubošské sídlo
kromě dvou dnů státnických povinností, které si vyžádaly jeho odjezd,
neopouštěl. Oblíbila si ho i prezidentova manželka Charlotte a často sem
jezdily také Masarykovy děti a užívaly si rodinné pohody. Právě zde tedy
prezident vyřešil zmíněnou vládní krizi. Hluboš opustil Masaryk natrvalo
víceméně nuceně.
„Když se v lednu 1921 vracel z novoročního projevu z Prahy, onemocněl
chřipkou, která se záhy rozrostla do zánětu osrdečníku, jenž ohrožoval jeho
život. Lékaři ho tedy v lednu 1921 odvezli do nemocnice do Prahy. Do
Hluboše se již nevrátil. Drsnější podbrdské podnebí mu doktoři doporučili
vyměnit za mírnější. A tak prezidentská kancelář vybrala zámek v Lánech
30 kilometrů od Prahy,“ vysvětluje Velfl.
V příbramském muzeu již byly vzácné dokumenty z hlubošského období
řešení bolševické hrozby příležitostně vystaveny a Josef Velfl je publikoval i
v odborném tisku, když zpracovával historii Masarykova pobytu v Hluboši.
Přímo v expozici je však stabilně vystavena jen prezidentova fotografie z
hlubošského života.

Autor: Eva Havelková
Zdroj:
http://praha.idnes.cz/unikatni-dokumenty-v-pribramskemhornickem-muzeu-masaryk-pn9-/prahazpravy.aspx?c=A151029_2201600_praha-zpravy_nub
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V ŘÍJNU OSLAVILI
70 let
75 let
65 let

Miloslav BROŽ, Hluboš 119
Jindřich ČERVENKA, Hluboš 101
Věra PROCHÁZKOVÁ, Hluboš 24

V PROSINCI OSLAVIL
75 let

Milán BAGINSKÝ, Hluboš 163

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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Zastupitelé se spolu s členkami kulturní komise dohodli, že se v obci pokusí
obnovit další z milých tradic, a tou je „VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“.
Někteří rodiče již projevili o vítání občánků zájem, což nás těší. Další rodiče,
kteří se chtějí této slavnostní události zúčastnit, prosíme, aby se přihlásili
nejpozději do konce prosince na tel. 777 659 019 nebo na e-mail:
perinka.z@seznam.cz. Podmínkou pro přivítání je trvalý pobyt dítěte
v Hluboši nebo na Kardavci a datum narození 1. listopadu 2014 až
31. prosince 2015.
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SOUTĚŽ
Kdo hádal, že na naší soutěžní fotce v říjnovém zpravodaji je křižovatka
silnic na Bratkovice, na Příbram, na Pičín a na Jince, zkrátka "U Motorestu",
hádal správně. Na fotce je vidět ještě zahrada u Melicharů a v popředí
kamenný pomník, který byl později přemístěn do sadu, kde vzniklo pietní
místo.
Přišlo nám sedm odpovědí a všechny byly správné. Své tipy nám poslali –
Tomáš Horáček, Jana Záluská, Vladimír Kovalčík, manželé Krahulíkovi,
Katka Červenková a Jana Míková z Hořovic. Sedmou odpověď, pořízenou
přímo na místě činu, poslaly děti ze základní a mateřské školy (na
fotografii).

Všechny dospělé soutěžící jsme tentokrát pozvali do Motorestu, kde jsme
měli připravené malé občerstvení. Předali jsme drobné upomínkové
předměty, poseděli, popovídali a strávili příjemný podvečer.
Výhru za správnou odpověď od nás dostaly samozřejmě i děti ze základní
a mateřské školy. Těm jsme za účast a správnou odpověď předali sladkosti
a k nim školákům vzdělávací hru „V kostce! Česká republika“ a dětem
z mateřinky modelovací hmotu.
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Nejprve jsme předali školním dětem hru „V kostce! Česká republika“...

...a potom dětem z mateřské školy modelovací hmotu
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Už víte nebo aspoň tušíte, kde se nachází místo na této fotografii? Hádejte,
tipujte a hlavně posílejte své odpovědi do 29. února 2016 na e-mail:
soutez.hlubos@seznam.cz, nebo svou odpověď vhoďte do schránky
umístěné v chodbě budovy obecního úřadu vedle vchodu do obřadní síně.
Nezapomeňte uvést svoje jméno, příjmení, telefon nebo e-mail, abychom
vás mohli kontaktovat v případě, že budete vylosováni.

Ještě jednou se vrátíme k soutěžní fotografii z minulého zpravodaje. Na
fotkách od paní Petákové můžete porovnat, jak se křižovatka změnila
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TJ SOKOL HLUBOŠ
TJ SOKOL HLUBOŠ/DRAHLÍN –
MLADŠÍ ŽÁCI
Sezóna pro nás nezačala dobře, prohráli jsme s favorizovanou Dobříší 16:0.
Následující domácí utkání jsme vyhráli - porazili jsme Obořiště 3:2. Natěšeni
výkonem a výhrou jsme jeli na hřiště Spartaku Příbram, kde jsme po prvním
poločase dokonce vedli 2:3, ovšem v závěru zápasu nás Spartakovci i díky
naší nedůsledné a unavené obraně přestříleli 10:6. Těšili jsme se na utkání
doma s Pičínem, který jsme na turnaji ve Višňové vyřadili v souboji
o medaile, ale tentokrát jsme prohráli 2:4. Další utkání v Kovohutích jsme
prohráli 3:2. K výsledku přispěla i chyba v rozpisu a zmatek se srazem,
utkání však bylo vyrovnané a naopak jsme měli herní převahu. Domácí
utkání s klubem FC Višňová jsme psychicky ani fyzicky nezvládli a prohráli
0:4.
Po několika prohraných zápasech nebyla atmosféra v mužstvu zrovna
rozjásaná, potřebovali jsme bodovat. Měli jsme před sebou utkání
s Obecnicí - derby (naši hráči z Drahlína tam chodí do školy). Utkání jsme
vyhráli 1:2, když v poslední minutě druhého poločasu vstřelil rozhodující gól
Matěj Fiala po dlouhém pěkně hozeném autu od Michala Záluského.
Při utkání s Novou Vsí pod Pleší jsme hráli celkem slušný fotbal, soupeř ale
střílel góly i proto, že jsme v bráně zkoušeli náhradního gólmana a prohráli
jsme 3:6.
V domácím utkání s SK Litavan Bohutín, favoritem soutěže, jsme podlehli
0:5. Podle výsledků z předchozích kol s jinými soupeři jsme se těšili
do Tochovic. Tam jsme si konečně zastříleli a utkání jsme s přehledem
vyhráli 1:13. Domácí utkání s Březnicí jsme díky našemu ospalému výkonu
a „zájmu“ o hru prohráli 2:5. Předehrávku se silným soupeřem 1.FK Příbram
jsme prohráli 0:12. K poslednímu utkání podzimního kola jsme jeli
do Nového Knína, který byl v zápase favoritem, ale díky naší disciplinované
hře a výbornému výkonu jsme Nový Knín porazili 1:3.
Po posledním utkání v Novém Kníně jsme se rozloučili s podzimní sezónou
obědem v Zámecké krčmě. Děkujeme paní Pařízkové, že nám zajistila
prostředí krčmy jako nekuřácké. Dokopnou jsme zakončili tradičně na hřišti
v Hluboši zápasem rodiče proti dětem.
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Závěrem bych rád poděkoval také všem rodičům, kteří se účastní
a pravidelně vozí děti na zápasy – jsou to Pepa Medal, Jirka Krejčí, Lukáš
Matějka, Miroslav Míka, Michal Pachole, Petr Wimmer.
Dále naše poděkování patří řediteli místního SOU Hluboš, který nám stejně
jako vloni poskytl možnost využívat zdarma sportovní halu k zimní přípravě.
Trénovat do haly chodíme každé pondělí od 17.30 hodin.
Stále se potýkáme s malým počtem dětí, uvítáme proto každého, kdo by
měl o fotbal zájem a chtěl by s námi pravidelně trénovat a hrát v příští
sezóně za tým TJ Sokol Hluboš/Drahlín.

Naše fotbalové naděje...
Střelci podzimní sezóny: Michal Záluský – 11 gólů, Matěj Fiala – 6 gólů,
Josef Medal – 4 góly, Pavel Štefány – 4 góly, Jaroslav Ježek – 4 góly,
Matyáš Krejčí – 3 góly, Břetislav Mařan – 2 góly, Matyáš Míka – 1 gól,
Martin Vlasatý – 1 gól.

Petr Záluský
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STARÁ GARDA HLUBOŠ
Další přátelské utkání s výsledkem 2:5 (2:1) sehrálo mužstvo staré gardy
v neděli 25. října ve Hvoždanech. Výhru jsme si odvezli zaslouženě.
V 8. minutě jsme dostali první gól, na 1:1 vyrovnal v 16. minutě Falc.
Do vedení se dostali Hvožďanští ve 33. minutě. Pak už ale byla hra zcela
v naší režii. Ve 45. minutě srovnal na 2:2 opět Falc. V 65. a 66. minutě
úspěšně střílel na branku Tomáš Hazucha, který další brankou v 70. minutě
upravil skóre na konečných 2:5.
Hluboš se představila v sestavě: Čajan Jiří - Štverák Štěpán, Šinágl Radek,
Prokeš Jan, Urbánek Jiří, Vokurka Richard, Rebljan Eduard, Procházka
David, Hazucha Tomáš - Bělohlávek Jaroslav, Falc Aleš.
S výsledkem 5:2 (3:1) jsme odehráli v sobotu 28. listopadu utkání s týmem
SK Jince na hřišti 1.FK Příbram. I tentokrát jsme předvedli pěkný fotbal, byli
jsme fotbalově lepší. Jediné naše mínus bylo, že jsme hráli pouze
v jedenácti a nebyl nikdo na střídání. Branky stříleli: Hazucha 3x, Rebljan,
Prokeš Jan.
Sestava Hluboše: Urbánek Jiří - Prokeš Jiří, Holan Míla, Benák Petr, Šinágl
Radek, Pachole Michal, Rebljan Eduard, Falc Aleš, Hazucha Tomáš, Prokeš
Jan, Bělohlávek Jaroslav

Společné foto po zápase s Jincemi
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Další zápas budeme hrát opět na hřišti 1.FK Příbram, a to 29. prosince. Kdo
bude naším soupeřem a začátek utkání jsou zatím v jednání. Budeme vás
informovat.
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

Fotografie ze zápasu a po zápase ve Hvožďanech
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POZVÁNKY
Na výstavu
Milan EBERL – obrazy a Lubomír KOČÍ – kované plastiky a
designový šperk. Galerie Starý zámek Hořovice. Výstava je
otevřena do 16. ledna 2016 vždy v úterý, čtvrtek a sobotu od
13 do 18 hodin.

Na fotbal
24. prosince se od 11 hodin na centrálním fotbalovém
stadionu u zámku uskuteční tradiční vánoční fotbalové
utkání „ženatí vs. svobodní“.

Na novoroční přípitek
V prvních minutách roku 2016 přijďte na hráz rybníka
na hlubošské návsi oslavit příchod nového roku.

Na novoroční pochod
1. ledna 2016 v 10 hodin se v rámci akce Putování
s kovářem vypravíme na rozhlednu Studený vrch.
Předpokládaný návrat je v 15 hodin, délka trasy 20 km,
buřty s sebou, ale občerstvení je možné zakoupit i na
místě.

37

38

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.
Za poskytnutí fotografií děkujeme paní Janě Petákové a panu Miroslavu
Maršálkovi.
Uzávěrka příštího čísla – 10. března 2016.
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