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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto vydání hlubošského zpravodaje vás chci podrobněji seznámit se
službou, kterou v nejbližší době uvedeme do zkušebního provozu. Jedná se
o svoz splaškových odpadních vod od občanů, kteří nejsou a nemohou být
z technických důvodů připojeni na kanalizaci. Těch, kteří nejsou připojeni
jen proto, že se nepřipojili v době, kdy se kanalizace budovala, se tato
služba týkat nebude. Tam bude nastaven trošku odlišný systém.
Co vše předcházelo tomu, že nyní stojíme těsně před spuštěním této služby?
Především musela projít důkladným servisem a údržbou místní ČOV, aby
vše při návozu odpadních vod fungovalo tak, jak má. Jednalo se o úkony od
výměny zarezlého čerpadla, které přes 10 let „hnilo“ ve fekální jímce, aniž
by se pootočilo, přes úpravu řídicího systému, který bude akceptovat
navážení a přečerpávání z fekální jímky do jímky nátokové, až po výměnu
provzdušňovacích elementů, jež jsou pro správný chod čističky nezbytné.
V naší ČOV máme dvě linky, ale doposud fungovala pouze jedna. Rezervní
linka byla naplněná vodou, po jejím odčerpání jsme zjistili, že
provzdušňovací elementy jsou v této neaktivní lince nefunkční. Vyměnili
jsme je tedy, linku zprovoznili a následně odstavili dosud aktivní linku.
Tlakovým vozem jsme vyčistili celou jímku, hlavně její dno, neboť vrstva
starých usazených kalů činila cca 10–15 cm. V těchto dnech je již čistička
připravena na první návoz a zahájení zkušebního provozu s likvidací
navážených splaškových vod od občanů.
Veškeré opravy a servis, které jsme byli schopni udělat sami, jsme také
sami realizovali, takže náklady spojené se zprovozněním druhé linky
a přípravy na svoz jsme stlačili na minimum a platili jsme prakticky pouze
materiál. I tak se náklady vyšplhaly na cca 60 tisíc Kč. Chtěl bych tedy
poděkovat všem, kdo se na opravách ČOV podíleli bez nároku na proplacení
byť jen jedné jediné hodiny. A těch hodin a práce nebylo málo!
Podmínky návozu a systém svozu jsme prodiskutovali na posledním jednání
zastupitelstva obce na Kardavci. Bohužel, účast občanů z Hluboše, jichž se
to bude týkat, byla minimální. Občané Kardavce si pro informace přišli.
Pokusím se tedy udělat malou osvětu touto cestou. Předně podotýkám, že
budeme svážet pouze žumpy a nikoliv septiky. Rozdíl mezi žumpou
a septikem je následující. Septiky a žumpy jsou stavby, do kterých jsou
odváděny (splaškové) odpadní vody z obytných staveb. Právní režim
septiků a žump se však zásadně liší.
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Septiky jsou na rozdíl od žump vodními díly podle § 55 odst. 1 písm. c)
vodního zákona, neboť jde o stavby, které slouží k nakládání s vodami
(k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, respektive podzemních).
Obsah septiku se skládá ze dvou složek – splaškové odpadní vody a kalu
usazeného na dně komor septiku. Odpadní voda je buď přímo, nebo přes
další čisticí zařízení vypouštěna do vod povrchových či podzemních
v souladu s podmínkami stanovenými v povolení vodoprávního úřadu
k vypouštění odpadních vod. Kal usazený na dně septiku je odpadem
a nakládat s ním lze pouze za podmínek stanovených zákonem č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Žumpa není vodním dílem, ale „obecnou“ stavbou povolovanou
stavebním úřadem podle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu. Splaškové odpadní vody se v žumpě
akumulují, po naplnění akumulačního prostoru musí být žumpa
vyprázdněna a její obsah zneškodněn. Jelikož žumpa není zařízením
způsobilým snížit znečištění akumulovaných odpadních vod (není čisticím
zařízením), nelze z ní odpadní vody přímo vypouštět do vod povrchových či
podzemních. K vypouštění nečištěných odpadních vod není vodoprávní úřad
oprávněn vydat povolení. S ohledem na to umožňuje ustanovení § 6 odst. 1
vyhlášky č. 137/1998 Sb. budovat žumpy pouze tam, kde splaškové
odpadní vody nelze odvádět do stokové sítě nebo kde by čištění odpadních
vod v malé čistírně neodpovídalo konkrétním potřebám v místě. Žumpy se
nesmí opatřovat odtokem.
Těm, kdo splňují výše uvedené podmínky (nemožnost připojení na
kanalizační síť z technických důvodů – spádovost), bude nabídnuta služba
svozu za cenu stočného, kterou platí občané připojení na kanalizaci, tj. letos
1 320/Kč/osoba/rok. Abychom mohli začít svážet od občanů a zařadit je do
systému, budeme požadovat splnění několika podmínek:
1. Žumpa musí být před naším prvním vývozem prázdná a zbavená
starého letitého usazeného kalu. Ten, kdo pravidelně vyváží, s tím
problém mít nebude. Poté, co bude žumpa prázdná, ji přijdeme
zkontrolovat a uchazeče zařadíme do systému. Proč chceme mít
kontrolu, že je žumpa vyčerpaná? Nemůžeme si dovolit na ČOV dovážet
staré zahnívající kaly. To jsou kaly, které by mohly její chod naprosto
ochromit. Na ČOV se mohou dovážet kaly staré 3 týdny, max. měsíc.
Starší určitě ne!!!
2. Poté, co bude uchazeč zařazen do systému, nebudeme čekat, až se
žumpa naplní (viz bod 1), ale budeme svážet pravidelně, třeba jen část
obsahu žumpy v intervalech 3–4 týdny.
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3. Ideální by bylo, pokud by šel připravit vývod z žumpy někam k cestě,
abychom nemuseli zajíždět do dvorů a zahrad, ale mohli čerpat z cesty.
Záleží ale na individuální situaci.
Samozřejmě nikoho nenutíme, aby se na kanalizaci připojil nebo využil
nabízené služby, ale je třeba si uvědomit následující: každý vlastník, resp.
uživatel stavby, ve které vznikají odpadní vody, je povinen zabezpečit jejich
zneškodňování v souladu s právními předpisy. Pokud není v obci splašková
kanalizace, mají majitelé nemovitostí možnost řešit čištění odpadních vod
pomocí zařízení určených pro individuální čištění odpadních vod (domovní
čistírna odpadních vod), nebo akumulovat odpadní vody v bezodtoké jímce.
Každá zmiňovaná stavba musí být stavebně povolena a zkolaudována
příslušným stavebním úřadem (jímka – obecný stavební úřad, čistírna
odpadních vod – vodoprávní úřad). Jiné zneškodňování odpadních vod než
výše uvedené není v souladu s vodním zákonem a podléhá sankcím
(v tabulce jsou uvedena nejčastější porušení vodního zákona při likvidaci
odpadních vod s uvedením výše pokuty). Vypouštění odpadních vod do
dešťové kanalizace je zakázané. Dále upozorňujeme, že od 1. 8. 2010 je
v § 38 odst. 6 vodního zákona zakotvena povinnost na výzvu vodoprávního
úřadu nebo České inspekce životního prostředí předkládat vodoprávnímu
úřadu doklady o zneškodňování odpadních vod v bezodtoké jímce. Doklady
o vyvážení odpadních vod z jímky se musí uchovávat 3 roky.
Nejčastější porušení zákona při likvidaci odpadních vod s uvedením
příslušné výše pokuty:

Fyzická osoba

Fyzická osoba
podnikající a
právnická osoba

Vypouštění odpadních vod do kanalizace bez
smlouvy s provozovatelem

do 100 000,- Kč

do 100 000,- Kč

Vypouštění odpadních vod do kanalizace v rozporu
se smlouvou

do 200 000,- Kč

do 200 000,- Kč

Vypouštění
odpadních
vodoprávního úřadu

do 100 000,- Kč

do 5 000 000,- Kč

Vypouštění odpadních vod v rozporu s povolením

do 500 000,- Kč

do 500 000,- Kč

Nepředložení dokladů o vyvážení

do 50 000,- Kč

do 50 000,- Kč

Provedení stavby bez st. povolení

do 1 000 000,- Kč

do 1 000 000,- Kč

do 500 000,- Kč

do 500 000,- Kč

do 1 000 000,- Kč

do 1 000 000,- Kč

vod

bez

povolení

Provedení změny stavby bez povolení
Užívání stavby bez kolaudace
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Podle § 118 odst. 1 vodního zákona se fyzická osoba, která nezajistí
zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce, dopouští
přestupku a může jí být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.
Při opakování přestupku se pokuta zvyšuje na dvojnásobek, a to
i opakovaně až do výše 20 000 000 Kč.
Během tohoto kvartálu celý systém vyzkoušíme a naplno jej chceme spustit
od 1. ledna 2017. Pokud budete mít o vývoz žumpy zájem, můžete se začít
hlásit buď na OÚ nebo na moje tel. číslo 724 180 539. S každým se poté
dohodneme na začátku realizace vývozu.
Ještě upozorňuji na to, že průměrná spotřeba vody je 90–100 l na osobu
a den. Čili pokud jsou v domě dva lidé, produkují denně cca 180 l odpadní
vody, což činí 5 400 l = 5,4 m3 vody za měsíc. To jsou čísla, ze kterých se
vychází a bude vycházet i při dokládání likvidace odpadních vod. Pokud tedy
čtyřčlenná rodina doloží doklad na likvidaci 5 m3 odpadních vod za měsíc, je
to údaj, který nebude možno akceptovat. Ze směrných čísel se vychází i při
určování poplatku za stočné, takže stejná čísla platí i při dokládání likvidace
odpadních vod jiným způsobem.
Poplatky se vztahují na osoby s trvalým pobytem v obci, proto bohužel ti,
kteří tady dlouhodobě bydlí a nejsou zde přihlášeni, parazitují na ostatních
a obci nepřinášejí vůbec nic. Žádný poplatek zde neplatí ani za odpad ani za
stočné, pouze z vesnice berou a čerpají (někteří více, někteří méně), ale to
už je trochu jiná kapitola. O tom zase někdy příště.

Jiří Čajan

JAK TO VIDÍM JÁ, ANEB MALÉ
ZAMYŠLENÍ NAD ŠKOLOU…
Rád bych vás informoval o situaci v základní škole. Někteří z vás byli
přítomni na jednáních zastupitelstva, kde se situace a stav školy probíraly,
ať to bylo již v červnu, když se jednalo o prázdninovém provozu, nebo nyní
na posledním jednání ZO v září, kdy se diskutovalo o veřejnosprávní
kontrole a jejích zjištěních a zároveň o schválení výjimky z nejnižšího počtu
žáků. Určitě jste pochopili, že názory zřizovatele a vedení školy se rozchází.
To nehodlám popírat.
Začnu trochu zeširoka, neboť většina z vás nemá představu o tom, jak
vzájemně je propojena obec a škola, a to ekonomicky i personálně.
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Škola je právnický subjekt, který má přiděleno vlastní IČ a jeho
zřizovatelem je na základě zřizovací listiny obec. Obec, jakožto zřizovatel
příspěvkové organizace, musí samozřejmě také finančním příspěvkem
zajistit provoz této organizace. Výše příspěvku pro rok 2016 byla a je
750 000,- Kč. To jsou peníze, které škola používá na provoz, tj. na platbu
el. energie, plynu, oprav a na běžné provozní věci. Částka 750 000,- Kč je
cca 3 roky stejná. Platy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců
hradí krajský úřad, a to dle počtu žáků. Pokud je počet žáků nad
stanoveným normativem (12 žáků na třídu), obec nedoplácí na platy učitelů
nic. Ovšem pokud je počet žáků pod stanoveným normativem a obec
schválí výjimku z nejnižšího počtu žáků, musí na platy přispívat.
Můj názor je, že odchodem dlouholeté ředitelky, paní Stašové, a následným
jmenováním paní J. M. se naše škola dostala na cestu, po které se bohužel
veze i nyní, a určitě není tou cestou, po níž by měla jet. Problémy s bývalou
ředitelkou J. M. byly poměrně rozsáhlé – obrovská fluktuace pedagogických
i nepedagogických zaměstnanců, stížnosti a nespokojenost s její prací ze
strany rodičů i školské rady, problémy v hospodaření prokázané externím
auditem, špatná komunikace se zřizovatelem. Logickým důsledkem tak byl
i úbytek dětí ve škole. Vše skončilo odstoupením paní J. M z funkce a na
místo ředitele byl vyhlášen na podzim roku 2015 konkurz.
Konkurz na ředitele školy je poměrně administrativně náročný akt. Komise,
která ředitele vybírá, je pro velikost naší školy sedmičlenná a jsou v ní
zástupci zřizovatele, školské rady, české školní inspekce, krajského úřadu
a v neposlední řadě je přítomen odborník z řad ředitelů okolních škol. Tato
komise vybírá z kandidátů dvoukolovým způsobem, takže to není
o rozhodnutí jednoho člověka během jednoho odpoledne.
Jmenováním a určením platového výměru řediteli prakticky končí personální
propojení mezi obcí a školou, neboť jmenováním do funkce se ředitel stává
zaměstnancem školy a nikoliv obce. Ředitel školy je sám sobě
zaměstnavatelem i zaměstnancem. Zodpovídá tedy sám sobě za pracovní
smlouvu, omluvu absence, určuje si rozsah přímé vyučovací činnosti, sám
sobě určuje a oznamuje dobu čerpání dovolené, určuje čerpání dnů
samostudia, sám sobě poskytuje pracovní volno, sám sebe vysílá na
pracovní cestu atd.
Naděje vkládané do nástupu nového pana ředitele se bohužel nenaplnily.
Laxnost při řešení požadavků, které jsou ze strany zřizovatele požadovány,
názorová rozdílnost na řešení problémů a neochota řešit se zřizovatelem
cokoliv, jsou bohužel v současné chvíli dost velkou brzdou vzájemné
spolupráce. Nejhorší je ale fakt, že se nepodařilo zastavit úbytek žáků
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ve třídách základní školy. Nevím, kde je hlavní příčina poklesu zájmu rodičů
(hlavně místních) dávat děti do naší školy, ale faktem zůstává, že nyní je
ve dvou třídách v pěti ročnících pouhých 16 žáků, což je o 8 méně než
povolují normativy. Pokud se nepodaří tento trend zastavit, z dlouhodobého
hlediska se jedná o neudržitelný stav.
Ekonomické propojení se školou začíná a končí (pokud je dost žáků)
zmiňovaným provozním příspěvkem. Jelikož ale máme ve škole 16 žáků,
řešíme nyní výjimku z nejnižšího počtu žáků. Co to znamená? Znamená to,
že ekonomické propojení obce a školy nekončí provozním příspěvkem, ale
obec, pokud schválí výjimku, se zavazuje doplatit zvýšené náklady
na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem
– česky řečeno doplatit na platech učitelů chybějící prostředky, které
nezaplatí krajský úřad.
A to je trošku kámen úrazu v nynější situaci, kterou řešíme. Členové
zastupitelstva chtějí znát výši doplatku, kterou bude obec hradit nad rámec
krajského normativu. Vedení školy tvrdí, že tuto částku neumí vyčíslit, ale já
si myslím, že to není nic složitého. Pokud budu vycházet z dat účetních,
která jsem od vedení školy obdržel, jsou zde jasně vyčíslené náklady na
měsíc. Když budeme doplácet 0,8 úvazku učitele, což je chybějící úvazek
v letošním roce, náklad na 0,8 úvazku činí včetně odvodů cca 33 000,- Kč
měsíčně. Výjimka se uděluje na školní rok, tzn. od 1. 9. 2016 do 31. 8.
2017. Pokud se zásadně nezmění výše dopláceného úvazku, musíme na
prvních 8 měsíců roku 2017 počítat v obecním rozpočtu s částkou min. 8x
33 000,- Kč = 264 000,- Kč na doplatek mezd ve škole. Pokud bude
schválena výjimka i pro školní rok 2017/2018 dělá to z obecního rozpočtu
při letošních číslech celkem minimálně 12 x 33 000,- Kč = 396 000,- Kč.
V případě, že bude situace s nedostatkem žáků ve škole pokračovat několik
let, bude ještě tato situace udržitelná a bude vůle a zájem doplácet
každoročně výše uvedené nebo podobné částky z obecního rozpočtu??? To
je otázka k velkému zamyšlení i pro ty, kteří se rozhodují, zda dát děti
do naší školy nebo do jiné. Každý chybějící žák tuto školu sráží níž a níž...
Samozřejmě, že uvedené částky jsou odhady, ale troufám si tvrdit, že
reálné a podložené skutečností z minulých období.
Je zde uvedeno, kolik bude obec stát schválení výjimky z nejnižšího počtu
žáků. Co se stane, pokud zastupitelstvo výjimku neschválí? I tato varianta
je samozřejmě ve hře. Ředitel školy bude muset řešit, jak vyjít s penězi,
které mu kraj přidělí, a nebude se moci spolehnout na doplatek od obce. Ve
hře je sloučení všech ročníků do jedné třídy a propuštění jedné učitelky,
aby se škola vešla do úvazku 1,7, který byl pro letošní rok škole hrazen

8

z krajského rozpočtu. Získá tímto krokem naše škola větší perspektivu
a přitažlivost pro budoucí žáky??? Myslím si, že to bude spíše naopak
a odliv žáků bude ještě razantnější, než je tomu doposud.
Pokud někdo hledá, kolik na výjimku doplatila obec letos, tj. v roce 2016,
tak ani korunu. A je to dáno následující situací. Ze školky v únoru odešla
jedna paní učitelka na mateřskou dovolenou. V krajském rozpočtu bylo
počítáno s tím, že tato síla ve školce bude celý rok. Náhrada za paní
učitelku na mateřské nebyla přijata. Ušetřené peníze, které měly být
použity na učitelku ve školce, byly vedením školy použity na pokrytí ztráty
ve škole. Jen pro zajímavost, ve školce se čerpá na 38 dětí (některé
dvouleté) pouze 2,3 úvazku a škola čerpá na vzdělávání 15 žáků 2,5 úvazku.
Je také na zváženou, není-li to nadbytečný úvazek, ale jako zřizovatel obec
nemůže určovat, kolik má kdo učit hodin a kolik má učit ředitel. Mnozí z vás
do této školy chodili, tak si můžete udělat obrázek sami.
Školku v tomto zamyšlení neřeším, neboť tam při stávající naplněnosti není
s financováním učitelek problém. Naopak. Školka letos školu „dotovala“ tím,
že nebyla přijata za paní učitelku na mateřské náhrada, peníze na její místo
čerpány byly a následně byly přerozděleny do školy.
Tímto článkem pouze popisuji skutečný a aktuální stav v naší škole a snažil
jsem se vysvětlit některé pojmy, aby mezi lidmi nekolovaly zbytečné fámy,
polopravdy a lži. Vše je třeba zvážit a přemýšlet, jak dál. Udržení školy
v obci je snahou nás všech, ale…

Jiří Čajan
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REKONSTRUKCE HLAVNÍ SILNICE
V HLUBOŠI
V pondělí 3. října byla zahájena rekonstrukce hlavní silnice v Hluboši.
Během realizace, která je rozdělena do 4 etap, bude položen tzv.
„tichý“ asfalt, díky kterému bude až o několik decibelů snížena hladina
hluku z projíždějících aut. Na rekonstrukci získal Středočeský kraj dotaci
od Státního fondu dopravní infrastruktury.
Během jednotlivých etap, z nichž by každá měla trvat cca 14 dní, bude vždy
provoz umožněn jedním jízdním pruhem s tím, že doprava je řízena pomocí
semaforů. Jako první probíhá realizace etapy č. 4, poté bude následovat
etapa třetí, aby práce pokračovaly na úsecích č. 1 a 2. Stavba, kterou
provádí společnost BES Benešov, bude ukončena v listopadu.
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CENÍK SLUŽEB A MECHANIZACE
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Hluboš č. 10
ze dne 21. 9. 2016 platný od 22. 9. 2016
Mechanizace obce primárně slouží k údržbě obecního majetku a veřejných
ploch. Jenom prokazatelně volné kapacity mohou být použité pro služby
občanům obce Hluboš, popř. pro ostatní zájemce. Půjčování mechanizace
bez obsluhy obce není dovolené. To se týká i spolků a sdružení působících
v obci Hluboš.
Pracovní den – občané s trvalým pobytem
Traktor CASE II
Příslušenství k traktoru (nakladač, vidle)
Štěpkovač
Cisterna 5 m3
Požární žebřík
Přívěsný vozík za automobil (vratná kauce 2000,- Kč)
Kontejner (uložení na skládku hradí objednatel)
(pokud bude kontejner přistaven v pátek odpoledne,
vyvezen v pondělí bude účtováno 1,5 násobek denního
půjčovného)

300,100,800,300,300,200,250,-

Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/hod.
Kč/vývoz
Kč/den
Kč/den
Kč/den

Sobota, neděle, svátky + ostatní
Traktor CASE II
Příslušenství k traktoru (nakladač, vidle)
Štěpkovač
Cisterna 5 m3
Požární žebřík
Přívěsný vozík za automobil (vratná kauce 2000,- Kč)
Kontejner (uložení na skládku hradí objednatel)
(pokud bude kontejner přistaven v pátek odpoledne,
vyvezen v pondělí bude účtováno 1,5 násobek denního
půjčovného)

400,- Kč/hod.
200,- Kč/hod.
1000,- Kč/hod.
300,- Kč/vývoz
300,- Kč/den
200,- Kč/den
350,- Kč/den

Obsluha mechanizace má povinnost zajistit písemné potvrzení provedených
výkonů odběratelem okamžitě po skončení služby. V hodinových sazbách je
nejmenší účtovanou hodnotou ¼ hod. výkonu.
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ZŠ A MŠ HLUBOŠ
RECYKLOHRANÍ
ZŠ a MŠ Hluboš je zapojena do programu recyklohraní. Jedná se o sběr
elektro materiálu. Žáci mohou do školy nosit vybité baterie a stará
elektrozařízení (např. fény, rádia, kalkulačky, telefony, elektrické hračky,
kuchyňské elektrospotřebiče a mnoho dalšího). Za tyto věci škola a školka
sbírá body a následně je může vyměnit za různé pomůcky do výuky,
družiny či do školky (hry, naučné hry do výuky, materiál pro výtvarnou
výchovu, míče, počítadla,
knihy, trampolíny, tříkolky,
atd.). Body též můžeme
získat za plnění různých
úkolů a soutěží. Jsme rádi,
že pomáháme chránit
přírodu a učíme žáky
uvědomit si, že takovéto
věci do koše opravdu
nepatří. Prosíme rodiče,
aby prohlédli půdu a
nechali děti nepoužívané
elektro přinést do školy.

MATEŘSKÁ ŠKOLA HLUBOŠ
Prvního září nám opět začal nový školní rok a s ním se vrátily i děti do
školky. Je jich celkem 38 a jsou rozděleny do dvou tříd. O mladší děti
pečuje paní učitelka Marie Pavlásková ve třídě „Koťátka“. Pro starší děti
a předškoláky tu jsou ve třídě „Berušky“ paní učitelky Jitka Bardoňová
a Jana Baštářová. Tento rok opět čeká na dětičky plno zážitků a aktivit.
Probíhá předplavecký výcvik, na který dojíždíme do Aquaparku Příbram,
v zimě budeme navštěvovat solnou jeskyni a stále spolupracujeme se
Záchranou stanicí Votice, jejichž lektorka k nám do školky pravidelně dojíždí
s výchovně-vzdělávacími programy. V tuto chvíli již trénujeme na školní
„Olympiádu“, která se uskuteční koncem října. V listopadu nás čeká
lampionový průvod za bílou paní a také vyrazíme do divadla. Máme se
opravdu na co těšit!
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SDH KARDAVEC
VODA, VŠUDE SAMÁ VODA
Na letošním vodáckém výcviku (13. - 17. 7.) jsme si užili vodu nejen
v Berounce, ale hlavně tu dešťovou. Už cestou ve vlaku do Chrástu začalo
pršet a pršelo vytrvale až do odpoledních hodin druhého dne. Jenže, hasiče
nic nepřekvapí a neodradí, proto jsme si poradili i s nepříznivým počasím.
Díky našim šikovným dětem, které pomocí improvizovaných prostředků
rozdělaly oheň, jsme měli zajištěný přísun teplých tekutin – čaj, polévky.
Nepromokavé a teplé oblečení bylo součástí našeho vybavení a velké štěstí
jsme měli při zajištění noclehu, kdy jsme si mohli rozestlat pod dřevěným
přístřeškem a přečkat tak noc ze středy na čtvrtek relativně v suchu. Ve
čtvrtek odpoledne se počasí začalo umoudřovat, sluníčko začalo vystrkovat
růžky, a tak jsme se vypravili na pěší výlet do Chrástu, kde jsme si prohlídli
budovu školy, nově opravenou kapličku i památník k 80. narozeninám
Hurvínka, který žil u Skupů v čp. 360. Po návratu došlo i na sportovní
aktivity, zahráli jsme si přehazovanou a fotbal.

V pátek už nebylo po dešti ani památky a my jsme mohli konečně vyrazit na
pravý vodácký výcvik. Berounka se díky dešti naplnila, a tak nebyla nouze
o manévrování v dravé vodě, překonávání jezů a dalších nástrah, se
kterými jsme se zdárně vyrovnali, a nikdo se tzv. necvaknul. A protože jsme
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již „zkušení vodáci“ a trochu nám pomohla příroda, zakončili jsme naši
plavbu oproti předešlým rokům až ve Skryjích. Dorazili jsme v plném počtu,
všichni v pořádku a už teď se těšíme, až příští rok opět zazní vodácké
„AHÓÓÓJ“.
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DĚTI VE FIRESPORT LIZE BODOVALY
Dětská firesport liga je soutěž pro děti ve věku od 6 do 15 let. Soutěž,
kterou letos počtvrté pořádalo SDH Suchodol v sobotu 24. července, se
skládá ze tří částí.
Nejdříve děti absolvovaly požární štafetu. Druhou částí byl branný závod,
při němž děti musely překonat trať dlouhou zhruba 2,5 kilometru, a na šesti
stanovištích plnit různé úkoly – určit dopravní značky, znát základy
topografie, umět poskytnout první pomoc, uzlování, odpovědět na otázky
z požární ochrany a překonat překážku po vodorovném laně. Třetí částí,
dětmi velice oblíbená, byl požární útok.
Družstvo malých kardaveckých hasičů, které muselo být díky dovoleným
a jiným prázdninovým aktivitám doplněné o děti z Hluboše, a mělo nejnižší
věkový průměr, se rozhodně neztratilo a obsadilo 3. místo.
Za svou snahu obdržely děti spoustu věcných cen, ale také výbornou
domácí bábovku. Všem moc chutnala.
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KARDAVEC OBSADILY POHÁDKOVÉ
BYTOSTI
Poslední prázdninovou sobotu se na Kardavci uskutečnilo Loučení
s prázdninami, tentokrát v pohádkovém duchu. Na zahradě u hospody
i v lese kolem Kardavce bylo několik stanovišť, na kterých děti plnily úkoly.
Hned u vchodu všechny návštěvníky vítala lesní víla. Než se děti vydaly na
trasu do lesa, mohly u kuchtíka poslepu koštovat a poznávat různé
pochutiny. U jedné z čarodějnic lovily poklad z kyblíků naplněných např.
pilinami, jehličím nebo nechutnou slizkou hmotou, u druhé čarodějnice
navlékaly korálky nebo malovaly na oblázky se Šebestovou. Velký zájem,
stejně jako vloni, byl o malování na obličej.
Na trati v lese na stanovištích čekal např. Fabián – vládce brdských lesů,
u lesního muže si děti vyzkoušely střelbu z praku a z kuše, otázky ze
zdravovědy měla připravené zdravotní sestřička, labyrintem z provázků
s rolničkami musely projít u Křemílka a Vochomůrky. A na samém konci
putování čekali strašliví loupežníci, kteří přemlouvali děti k hazardním hrám.
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Po splnění všech úkolů a návratu na zahradu dostaly všechny děti
zasloužené odměny a už se čekalo jen řádění v pěně. Tu tentokrát připravili
hasiči z Bratkovic, kterým patří velké poděkování. Poděkovat chceme také
obci Hluboš, která přispěla na balíčky pro děti.

PĚTATŘICÁTNÍCI NEPATŘÍ DO STARÉHO
ŽELEZA
V sobotu 17. září se uskutečnilo další klání mezi hasiči sdruženými v OSH
Příbram, tentokráte v kategorii mužů 35 let a starších. Tato soutěž
přizpůsobená pravidlům požárního sportu se skládala z opakovaného
požárního útoku, kdy se oba časy sčítaly. Za ukončení útoku bylo
považováno rozsvícení světel na terčích, která aktivoval plovací
mechanismus po naplnění nádoby. Na této novince v soutěži si vylámalo
zuby nejedno družstvo z celkově 18 zúčastněných.
Družstvo našeho SDH ve složení Pavel Štefány nst., Vlastimil Čuřín, Josef
Mašek, Josef Medal, Daniel Štefány, Pavel Štefány st. a za zdravotně
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hendikepovaného Rudu Žůrka zaskakující náhradník Jiří Vaněk startovalo
jako první a v obou kolech soutěže dokázalo, že hasičské soutěžení mají
stále v krvi.
Poté, co v druhém útoku dosáhli naši chlapi čas necelých 34 sekund
(nejrychlejší čas vítězných Radětic byl něco málo pod 26 sekund), se mohli
nakonec radovat z desátého místa v celkovém umístění.

Poslední přípravy před startem

OSLAVY 80. VÝROČÍ
Oslavy 80. výročí založení SDH Kardavec proběhly v sobotu 24. září. Po
přivítání hostů, mezi kterými byli starosta obce Hluboš, představitelé 3., 7.
a 27. okrsku OSH Příbram včetně zástupců z SDH Obecnice, Drahlín, Sádek,
Bratkovice, Čenkov a Suchodol (chyběli zástupci SDH Hluboš), byli všichni
účastníci velitelem Josefem Maškem seznámeni s celodenním programem
oslav.
Nejdříve předvedly požární útok naděje SDH. Děti poprvé oblékly své nové
hasičské obleky, které symbolicky demonstrovaly pevné zapojení dětí
do dění v SDH.
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Následovala prohlídka osady, při níž starosta SDH Vlastimil Čuřín
zúčastněné informoval o přispění členů SDH k jejímu zkrášlení. Nebylo
náhodou, že procházka byla zakončena u kapličky, opravené za přispění
Středočeského kraje, obce Hluboš a hlavně ochoty obyvatel osady podílet
se na její opravě, ať již přispěním do dobrovolnické sbírky, svépomocí při
úpravě okolního terénu anebo přímým podílem na opravě. Povedlo se
a Kardavečtí mohou být právem pyšní na dominantu, která stojí
za prohlédnutí. Navíc kopec, na němž kaplička kraluje, nabízí zajímavé
pohledy nejen na Příbram, ale i na obce Sádek, Drahlín, Bratkovice
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i Dominikální Paseky. Cestou zpět od kapličky starosta SDH ukázal hostům
hasičárnu a popsal její historii, současnost a představy do budoucna.
Další část programu již pokračovala v kulturním domě. Nejprve hasiči
prezentovali svou práci za minulé desetiletí pomocí projekce fotografií
ze svých aktivit. Asi největší pozornost vzbudila rozmanitost a obsah akcí,
které členové SDH každoročně absolvují. Ať už se jedná o činnosti
vykonané ve prospěch osady, nebo celé obce Hluboš. Již tři ročníky soutěže
o Pohár hejtmana Středočeského kraje, zmíněné terénní úpravy v okolí
kapličky, její důsledná oprava a zvelebení, vyřezávaní pařezů
v návesním sadu v Hluboši, planýrování prostoru u koupaliště (to
bezprostředně navazovalo na projekt vypracovaný dětmi), jarní den
prevence a osvěty, letní konec prázdnin a zimní Mikuláš na Kardavci a další
aktivity, které členové SDH připravují a zabezpečují. A právě o jejich
přínosu se také zmínil starosta obce Jiří Čajan, který členům SDH ve svém
proslovu poděkoval za práci ve prospěch obce, popřál jim mnoho úspěchů
v činnosti a vyjádřil osobní podporu sdružením, která mají zájem
o všestranný rozvoj obce.
Hosté z okolních SDH poděkovali za příkladnou spolupráci a společnou
podporu aktivit pořádaných jednotlivými sdruženími. Velitel okrsku Petr
Juříček následně vyzvedl čas členů SDH věnovaný dětem, neboť, dle jeho
slov, to budou právě ony, které budou v budoucnosti činnost dobrovolných
hasičů udržovat a dále rozvíjet.
V rámci oslavy došlo také k odměňování. Členům, kteří pracují v SDH déle
než 10 let, byly předány medaile a stužky za věrnost. S prázdnou neodjeli
ani hosté, jako připomínku oslav obdrželi korbel s fotografií již zmiňované
dominanty Kardavce a znaku SDH s textem „80 let SDH Kardavec“.
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KOVÁŘI Z HLUBOŠE DOBYLI HRAD
HELFŠTÝN
Pětatřicet let se na hradě Helfštýn koná mezinárodní setkání uměleckých
kovářů Hefaiston, kterého se ve dnech 26. – 28. srpna zúčastnil také
Lubomír Kočí, umělecký kovář z Hluboše. Proč o setkání na Helfštýně,
kterého se pravidelně účastní několik set kovářů z různých zemí, píšeme
právě nyní? Odpověď je více než potěšující, právě Lubomír si totiž
v letošním roce odvezl první cenu za výrobu šperků.
Lubomír Kočí pochází ze známého kovářského rodu, kdy se kovařině
věnoval jeho děd, otec, strýcové, kovářem se stal také syn Luboš, a věřte
nebo ne, kovářskému řemeslu se věnuje i jeho manželka Jana. „Ke kovařině
jsem se dostal zhruba v deseti letech, a i když jsem později pracoval jako
zaměstnanec v továrně, právě kovadlina a výheň se staly mým velkým
koníčkem, kterému se věnuji coby umělecký kovář několik desetiletí.
Kovařina oslovila také moji ženu, která je v dnešní době jednou z mála žen
v naší republice, která toto řemeslo ovládá.
Kdysi dávno vyšel v jednom odborném časopise článek o tom, jak se ke
kovařině dostala – z toho mohu dodnes citovat: Vdala jsem se do kovářské
rodiny, po roce jsem zjistila, že záhonky, které jsem osázela, zarostly
plevelem, králíky a slepice, které jsem pořídila, jsme snědli, a já stojím před
kusem žhavého železa a přemýšlím, jak se do něj trefit,“ uvádí na začátku
našeho setkání hlubošský umělecký kovář Lubomír Kočí.
„Tohoto setkání se účastním téměř od začátku, byl jsem na něm již po
třiatřicáté. Za ty roky jsem získal řadu ocenění, nějaká třetí a druhá místa.
Letos se mi podařilo získat první místo v mistrovské kategorii Šperk. Toto
ocenění jsem získal za kolekci snubních prstenů vyrobených s damascénské
oceli.
Samozřejmě mám obrovskou radost, na soutěži je opravdu veliká
konkurence, a je dobré vědět, že jsou vaše šperky zajímavé. Myslím, že i
pro naše zákazníky nově vznikající firmy Kované prsteny, je to jakousi
zárukou kvality“, říká Lubomír Kočí.
Lubomír Kočí je tedy jedním z těch šťastných, kterým se jejich práce stala
koníčkem a životní náplní. S jeho díly coby kováře – šperkaře se můžete
seznámit na webových stránkách www.kovaneprsteny.cz.

Čerpáno z regionálních novin Periskop.

22

23

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V ČERVENCI OSLAVILA
75 let

Drahomíra HAVLÍČKOVÁ, Kardavec 3

V SRPNU OSLAVILI
75 let
65 let
85 let

Marie SAXLOVÁ, Hluboš 75
Jiří ČERMÁK, Hluboš 4
Evžena PROFANTOVÁ, Hluboš 100

V ZÁŘÍ OSLAVILI
65
65
70
65

let
let
let
let

Zdeňka HAZUCHOVÁ, Hluboš 45
Ivan PETERKA, Hluboš 109
Jaroslav ŠTEFÁNY, Hluboš 74
Zita MRÁZOVÁ, Hluboš 61

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.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Svoz nebezpečného odpadu
V pátek 14. 10. proběhne svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad
je možno přivážet na OÚ od pondělí 10. 10. do čtvrtka 13. 10.
Obecní knihovna
V nově opraveném prostoru na obecním úřadě funguje půjčování knih.
Knihy jsou obměňovány a doplňovány z Knihovny Jana Drdy v Příbrami.
Půjčovní doba je v pondělí a ve středu od 14.30 do 16.30 hod.
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CVIČENÍ PRO SENIORY
Zdravíme vás, přátelé!
Cvičíme rády, líbí se nám to. Cvičíme hlavně pro své zdraví. Podle časových
a zdravotních možností se scházíme ve složení: Věra Buryanová, Hela
Čermáková, Hana Dušková, Majka Fišerová, Jana Humlová, Růža
Krahulíková, Růža Křížová, Jana Kubištová, Maruška Melicharová, Jarka
Obitová, Věra Procházková, Maruš Skalová, Jana Záluská, Růža Zděnovcová.
Chceme poděkovat panu starostovi a paní Peřinové, že přispěli obětavou
pomocí k uskutečnění našeho cvičení. Také moc děkujeme naší cvičitelce
Božence Neugebauerové, která k nám dojíždí až z Příbrami. Je zkušená,
vybírá nám nenáročné protahovací a uvolňovací cviky „přímo na míru“.
Doufáme, že budeme i nadále pokračovat a uvítáme mezi sebe další
zájemce. Scházíme se každou středu od 8.45 hodin v „mládežáku“. S sebou
potřebujete pohodlné sportovní oblečení, sportovní obuv nebo silné
ponožky, podložku na cvičení (karimatku). Cena za jednu hodinu cvičení je
30,- Kč. Přijďte mezi nás.

Jarka Obitová
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SOUTĚŽ
Tentokrát bylo zřejmě hodně těžké poznat místo na fotografii, protože nám
přišlo pouze pět odpovědí, všechny správné. Rozhodli jsme se proto, že za
snahu a úsilí odměníme soutěžící všechny, a to paní Janu Záluskou, paní
Alenu Štefányovou, paní Věru Buryanovou, pana Josefa Krákoru a pana
Vladimíra Kovalčíka.

Na této fotce je současná podoba místa. Nachází se v části obce „Kout“,
část domu napravo je dům Krahulíkových. Obě studny, jedna u cesty a
druhá u zahrady Štefányových stojí stále na stejném místě, po kamenné zdi
a vzrostlých lípách však nezbylo nic.
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Studna je i na našem dalším soutěžním snímku. Své tipy a odpovědi, kde ji
můžete dosud najít, nám posílejte na e-mail: soutez.hlubos@seznam.cz,
nebo ji spolu se jménem, telefonním číslem, případně e-mailem napište
na papír a vhoďte do schránky umístěné v chodbě budovy obecního úřadu
vedle vchodu do obřadní síně. Termín pro poslání odpovědí je 30. listopadu.
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TJ SOKOL HLUBOŠ
TJ SOKOL HLUBOŠ/DRAHLÍN
– MLADŠÍ ŽÁCI
Kádr družstva mladších žáků Sokola Drahlín se stabilizoval
V sezóně 2016/2017 došlo, jak již je u dětských družstev zvykem,
k několika změnám v sestavě. Odešli Míša Záluský, Matěj Fiala, Pája
Štefány a Jára Ježek a naopak mužstvo posílili tři Davidové, a to Procházka,
Polák a Vaněk, a z přípravky Víťa Pokorný a Ondra Lavička. Do podzimní
rozřazovací sezóny tak nastoupilo družstvo ve stejných počtech, ale typově
jiní hráči než ti bývalí. Proto není divu, že trenéři hledali optimální sestavu
nejen v tréninku, ale také v zápasech, a to se zvučnými soupeři, mezi
kterými jsou Rožmitál, Milín, Obecnice, 1. FK Příbram, Bohutín a Tochovice.
Nakonec se sestava ustálila - do brány nastupoval Pepa Medal, v obraně se
střídali Andy a Martin Vlasatých, Mates Míka, Jirka Třesohlavý a David
Vaněk. V záloze pak pravidelně nastupovali David Polák, Maty Krejčí, Alča
Samková a v útoku David Procházka (mimochodem nejlepší střelec našeho
týmu se 4 góly) a střídající benjamínek Víťa Pokorný.
Byť dětem patří pomyslný „Černý Petr“ v tabulce, v posledním zápase první
poloviny sezóny na půdě Tochovic vydřely výhru 4:1 a potvrdily,
že stabilizovaný kádr je schopen dosáhnout na lepší výsledky. Druhá půle
sezóny se bude hrát od října do listopadu a na jaře budou očekávat naše
družstvo soupeři podle umístění. Popřejme tedy našim dětem, které
po dohovoru se Sokolem Drahlín nastupují společně pod názvem Sokola
Drahlín (pod vedením Michala Pachole a Josefa Medala), mnoho
sportovního štěstí a neubývající elán ke hře. Věřte, že si zaslouží obdiv jak
za píli na trénincích, tak za jejich přístup k zápasům.
Mimochodem Alena Pacholová vede v Drahlíně fotbalovou školku, kterou
navštěvují děti od 5 let a v sezóně 2017/18 lze očekávat, že budou již
přihlášeny do regulérní soutěže. Do té doby absolvují přípravné zápasy
a tréninky. Ty probíhají odděleně od mladších žáků, ale ve stejnou dobu, tj.
v úterý a ve čtvrtek od 17 hodin v Drahlíně. Pokud mají vaše děti bez
rozdílu věku zájem o fotbal, přijďte se s nimi podívat, třeba je fotbal
zaujme. Vždyť díky dobré spolupráci našeho Sokola se Sokolem Drahlín
jsou vytvořeny perspektivní podmínky pro pokračování mládežnického
fotbalu na úrovni žáků a přípravek i v dalších letech.
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Družstvo mladších žáků Sokola Drahlín (Hluboš)

Vítězný rituál po zápase s Tochovicemi

Více informací o okresním přeboru mladších žáků v sezóně 2016/2017
naleznete na webových stránkách:

https://souteze.fotbal.cz/turnaje/homepage/1bb628f0-f786-49e2-8f3bfa9b7be3b3a5
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13. ROČNÍK
DUŠKA

MEMORIÁLU

PETRA

Dalo by se říci, že se již stalo tradicí neobsazení turnaje předpokládaným
počtem mužstev. Oproti loňskému ročníku, kdy se mezi sebou utkalo jen
pět týmů, se do letošního již 13. ročníku Memoriálu Petra Duška přihlásilo
sedm družstev (počítali jsme s osmi). A tak se opět měnil systém turnaje,
kdy se utkaly všechny týmy systémem "každý s každým" o konečné
umístění. Když nepočítám 10. ročník turnaje, který byl dvoudenní, odehráli
jsme za jeden den rekordní počet jednadvaceti utkání na jednom hřišti.
Mezi hrajícími týmy nechyběly domácí týmy z Hluboše a již tradiční účastníci
jako Dirtecho Příbram, Kafky z Podlesí, AC Return a Šalanda Příbram. Nově
se představili hráči Bellissimy. Nepřijeli naopak pozvaní hosté z polského
Dzairnowa či z Drahlína.
Turnaj probíhal ve velmi přátelském duchu, měli jsme možnost vidět
spoustu pěkných fotbalových okamžiků, a jelikož odpadly vyřazovací boje,
museli všichni v každém zápase hrát naplno. Velice dobře vstoupili
do turnaje pořádající hráči AC Hluboš, kterým po prvních dvou kolech
patřila průběžná první pozice. Ovšem favorité Dirtecho a Kafky procházeli
turnajem vcelku bez problémů, a tak se domácí postupně propadli
na průběžné třetí místo. Vše nasvědčovalo tomu, že v klidu si pro vítězství
dokráčejí po vysokých výhrách Kafky. Ty ovšem zaváhaly ve svém
posledním utkání s mužstvem Returnu a o vítězi bylo prakticky rozhodnuto.
Hráči Dirtecha již věděli, že poslední zápas proti Bellissimě se hrát nebude,
a tak po kontumaci ani jeden zápas na turnaji neprohráli a zaslouženě
obhájili první místo. Kafky skončily druhé a o třetí místo svedly souboj
v posledním utkání turnaje týmy AC Hluboš a AC Return. Z utkání vyšli
vítězně domácí hráči a obsadili třetí místo. Na AC Return zbyla pouze
bramborová medaile.
„Turnaj byl kvalitně obsazen, proto jsem rád, že se našim hráčům povedlo
obsadit třetí místo“, zhodnotil umístění AC Hluboš nehrající kapitán Tomáš
Hazucha.
Ceny pro jednotlivce si rozdělili mezi sebe se šesti góly Zdeněk Kašpárek z
AC Return jako nejlepší střelec, Michal Pachole z AC Hluboš jako nejlepší
hráč a se třemi obdrženými a dvěma vstřelenými brankami Milan Vančát
z Dirtecho Sharks jako nejlepší brankář.
13. ročník Memoriálu Petra Duška se opět vyvedl, oproti předpovědi nám
vydrželo počasí, nikdo se nezranil, všichni se dobře bavili. Chtěl bych
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zároveň poděkovat všem hráčům, rozhodčím, divákům, samozřejmě
i sponzorům za tento bezproblémový průběh. V neposlední řadě bych chtěl
vyzdvihnout také spolupráci s místním SDH, jehož členové se velkou měrou
podíleli na přípravách turnaje a pak i na jeho následné realizaci.
Můžeme se tedy jen těšit na 14. ročník, který bude poprvé ve znamení
staré gardy Hluboše a zúčastnit se tak budou moci jen hráči nad 35 let.
Konečná tabulka
Pozice Tým

Zápasy Výhry

Remízy Prohry Skóre Body

1.

Dirtecho Sharks

6

5

1

0

15:3

11

2.

Kafky z Podlesí

6

4

1

1

24:6

9

3.

AC Hluboš

6

3

1

2

14:10

7

4.

AC Return

6

3

0

3

14:11

6

5.

Bellissima

6

2

1

3

12:17

5

6.

Šalanda Příbram

6

2

0

4

11:15

4

7.

SDH Hluboš

6

0

0

6

2:30

0

Jan Peták, hlavní pořadatel turnaje
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SPORTOVNÍ
V HLUBOŠI

TENISOVÝ

TURNAJ

Již 5. ročník tenisového turnaje Open Brajer Cup Hluboš proběhl v sobotu
30. července. Spolupořadatelem byl tentokrát i TJ Sokol Hluboš, což se
samozřejmě pozitivně odrazilo na kvalitě turnajových zápasů. K dispozici byl
i kurt na novém multifunkčním hřišti, takže se mohlo hrát na dvou dvorcích
a podstatně se zkrátila doba trvání turnaje.
Do letošního ročníku se přihlásilo rekordních deset hráčů, a to David
Procházka, Jan Prokeš, Jiří Tomek, Přemysl Mařan, Břetislav Mařan, Tomáš
Čajan, Pavel Jirsa, Ladislav Suchan, Ondřej Oktábec a Viktor Reissmüller.
Většina závodníků jsou již ostřílení matadoři a této sportovní akce se
nezúčastnili poprvé.
Na začátku turnaje se hráči rozlosovali do dvou skupin a nic nebránilo
začátku urputného tenisového klání, které každým rokem získává víc a víc
na oblibě. Kvalita hry jednotlivých hráčů rok od roku stoupá. Sledovat
a podporovat své favority přijelo i publikum z nedaleké Příbrami.
Počasí pánům skutečně „přálo“, bylo slunečno a teploučko, takže hráči měli
opravdu náročné podmínky. Nicméně po urputných bojích se nasazené
hvězdy mohly občerstvit v nedalekém Motorestu Hluboš, kde se pro
přihlášené podával vynikající guláš.
V odpoledních hodinách byly dohrány skupiny a do semifinále postoupili tito
borci: David Procházka, Honza Prokeš a bratři Břetislav a Přemysl Mařanovi.
Po napínavých soubojích se do finále probojovali stejní hráči jako minulý
rok, a to nasazená jednička Břetislav Mařan a nasazená dvojka Jan Prokeš.
A jako zatím v každém předcházejícím ročníku „překvapivě“ zvítězil Břetislav
Mařan, zakladatel této tradice hlubošského tenisového turnaje na počest
letos zesnulého pana Karla Brajera, nestora tohoto sportu v naší obci.
Po oficiálním ukončení, kdy byly hráčům předány diplomy a finalistům
poháry, se účastníci, kteří vydrželi až do samotného konce, zvěčnili na
památku. Skutečnými vítězi této zajímavé soutěže jsou ale všichni, kdo se
zúčastnili, protože se nikdo nezranil, nikdo se nepopral a neopil a všem se
to móóóc líbilo. Už se těší a trénují na další, tentokrát 6. ročník. Motivace
pro příští rok je obrovská. Podaří se někomu z hráčů husarský kousek
sesadit z trůnu nekorunovaného tenisového krále???

Martina Mařanová
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DIVADLO
LOUPEŽNÍK NIKOLA ŘÁDIL V HLUBOŠI
Myšlenka na uvedení divadelního představení Balada pro banditu v podání
herců Divadla A. Dvořáka Příbram uzrála někdy na přelomu loňského
a letošního roku. Od té doby až do úspěšného uvedení hry se
v organizačním týmu střídalo počáteční nadšení s obavami, zda budeme
schopni vyhovět požadavkům souboru, zda bude o představení zájem,
a pokud ano, zda budeme schopni zajistit všem návštěvníkům dostatečný
výhled a poslech, zda vyjde počasí, protože se hrálo venku, a právě
s počasím má mnoho z nás nepříjemnou zkušenost ze zájezdu do Českého
Krumlova. Nakonec snad vyšlo vše, jak mělo, a mohli jsme se zhruba
na dvě hodiny ponořit do románové balady Ivana Olbrachta, která se
odehrává na Podkarpatské Rusi během první světové války.
Velké díky si zaslouží všichni, kdo se na přípravách a samotném průběhu
představení podíleli. Sponzorsky přispěli:


majitelé hlubošského zámku souhlasem bezplatně užívat zámecké
prostory a představení zde uspořádat, vč. úhrady spotřebované el.
energie



- C&B Events s.r.o. bezplatným zapůjčením laviček pro diváky (byly
to ty samé lavičky, na kterých jsme zhlédli film „10 pravidel, jak
sbalit holku“ promítaný v červnu z kinobusu)



Vlastimil Čuřín bezplatnou dopravou laviček a zajištěním cisterny
s pitnou vodou



firma EUROPLOTY s.r.o. bezplatným zapůjčením mobilních WC

Přidáváme článek, který vyšel na webových stránkách Divadla A. Dvořáka
Příbram:
http://www.divadlopribram.eu/stara-blazkova/clanky/loupeznik-nikola-radil-v-hlubosi/

Jak už jsem několikrát psala, pro Baladu pro banditu, mám slabost.
A vysloveně se mi líbí na venkovních scénách. Vloni se hrála na hradě
(Loket), v sobotu 3. září na zámku (Hluboš). Moc se mi líbila aktivita obce
v čele se starostou Jiřím Čajanem. I přesto, že na hlubošském zámku ani na
louce před zámkem nejsou ty správné divadelní podmínky, pořadatelé se
snažili. Alespoň mi to potvrdila Hana Kratochvílová z obchodního oddělení:
„Pořadatelé zajistili vše, co bylo potřeba – světlo tam, kde nebylo, tekoucí
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vodu, která na zámku nemá své místo, ale z přivezené cisterny teče,
dokonce i obvaz pro herečku.
Zabrat dostali naši technici. Přípravy probíhaly už od 12 hodin. „Technické
problémy nebyly žádné, vše hrálo a svítilo tak, jak má. Naši kluci jsou
prostě borci“, chválí Hana Kratochvílová.
Zkouška byla prý hodně veselá. Vzpomínat si na texty po čtyřech měsících
nebyla sranda. Výkřik – „Pane Bože!“ přišel místo „Pochválen buď Ježíš
Kristus“. Do písně „Řekněte mamce pro Krista, ať košiličku nechystá…“ se
Nikola při zkoušce dokonale vžil. Doplnil ji romantickou chůzí ze zámeckých
schodů. No, romantickou chůzí není ten správný výraz… Prostě to vypadalo,
že si louku spletl s baletní scénou Národního divadla. Eržika se při zkoušce
zřítila ze stoje rovnou do lehu. Po prodělané nemoci zad a následných
kapačkách, jí „trošku“ vypnula noha.
Takže to vypadá, že atmosféra mezi herci byla prima: „Nálada byla skvělá.
Většina herců se viděla poprvé po prázdninách, takže si navzájem přáli
hezkou sezónu.“
Hanko, jak bys to představení zhodnotila? „Představení hodnotím na
jedničku s hvězdičkou. Všechno z mého pohledu klaplo, spokojenost na
všech stranách. Dokonce žádný přeřek ani sebemenší chybička nepřišla
(a když ano, tak jsem to nepoznala). Akorát ti komáři, ti nám dali zabrat.“
Po hradu a zámku už chybí jenom ten les! Doufám, že Lesní divadlo
v Podlesí příští rok vyjde!

Odkaz na reportáž natočenou během odpolední zkoušky i během večerního představení https://youtu.be/zgstJ1Rf2Pg.
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DIVADLO ABC
Kromě kulturního zážitku na "domácí" scéně jsme se ještě v polovině září
stihli vypravit do pražského Divadla ABC na komedii Vím, že víš, že vím, kde
v hlavních rolích excelovali Simona Stašová a Michal Dlouhý.

ČESKÝ KRUMLOV
Jak už jsem zmiňovala v předchozím článku, díky vydatnému dešti bylo
zrušeno
představení
„Ženy
Jindřicha
VIII.
aneb
Chudák
král(em)“ na otáčivém hledišti v Českém Krumlově. A teď pozor! Pro otrlé
divadelní příznivce mám dobrou zprávu – bude pokus číslo dvě. V sobotu
25. srpna 2017 si zájezd do Českého Krumlova na stejnou hru
zopakujeme. Doufám, že smůlu už jsme si vybrali a že kromě plných
žaludků si z Krumlova odvezeme i nezapomenutelný kulturní zážitek.
Prodej vstupenek po domluvě na tel. 777 659 019. Cena je opět 850,- Kč +
300,- Kč za dopravu.

Zdenka Peřinová

Fotografie z představení „Zeny Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em)
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KONTROLA KOTLŮ
Kontroly kotlů již do konce roku 2016
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva
roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně
způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději
do 31. prosince 2016 jak je uvedeno v § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
V praxi to tedy znamená, že ještě do konce roku 2016 by si také všechny
domácnosti měly nechat zkontrolovat technický stav kotle na tuhá paliva, s
nímž vytápějí svůj rodinný dům.
V příštím roce totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel
v pořádku a zda je provozován v souladu s pokyny výrobce a výše
uvedeným zákonem. Pokud ho majitel nepředloží, hrozí mu pokuta. Fyzické
osobě 20 000 Kč, právnické a fyzické podnikající osobě až 50 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího
stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená
výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci,
provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob
provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou
autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která
je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické
kontroly technického stavu a provozu kotle využít seznam odborně
způsobilých osob uvedený na odkaze: http://www.aptt.cz/opravneniozo.php

Ing. Petr Milec
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí
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CO NÁS ČEKÁ
Drakiáda
Je na čase oprášit a vyladit draky či jiná létající monstra, připravit
co nejdelší špagáty, motouzy, vlasce, protože v neděli 9. října od 14 hodin
odstartuje na louce pod kostelem soutěžní klání v pouštění draků. Opět
budeme hodnotit, který drak vyletěl nejvýše, který se udržel ve vzduchu
nejdéle. Kromě cen pro nejlepší letce jsou připravené sladké odměny
pro všechny děti. Občerstvení je zajištěno.
98. výročí vzniku Československa
Pietní akt se uskuteční v pátek 28. října, tentokrát i za přislíbené účasti
zástupců obcí Bratkovice, Sádek, Drahlín. Začátek je v 15 hodin
u autobusové zastávky, odkud se v čele s hornickou kapelou Březohorka
vydá průvod obcí ke kostelu Nejsvětější trojice.
Posvícení na Kardavci
V sobotu 29. října od 20 hodin v kulturním domě na Kardavci. K tanci
a poslechu zahraje skupina Hračky.
Zahájení Adventu
V sobotu 26. listopadu od 16 hodin na prostranství u autobusové zastávky.
Opět zazní vánoční písně a koledy v podání kapely Čenkomor, dětí ze ZŠ
a MŠ Hluboš. Chybět nebudou klobásy, vánoční cukroví, svařák a
samozřejmě rozsvícení vánočního stromu.
Mikulášská nadílka
Kardavečtí hasiči zvou všechny děti v sobotu 3. prosince od 14 hodin
do kulturního domu na Kardavci. Přijďte si užít odpoledne plné her a zábavy
s čerty a Mikulášem.
Zpívání u kapličky na Kardavci
V sobotu 10. prosince od 17 hodin pořádají SDH Kardavec a Osadní výbor
na Kardavci. Občerstvení zajištěno.
Vánoční koncert v kostele
v neděli 18. prosince od 16 hodin tradiční zpívání vánočních písní se
souborem Macechy v kostele Nejsvětější trojice v Hluboši. Zajišťuje firma
MONTCAR.
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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
www.kardavec.cz
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 – 30. listopadu 2016.
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