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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás na úvod seznámil mimo jiné i s několika investičními
akcemi, které jsme během prázdnin zrealizovali.
Veřejné osvětlení Kardavec
V průběhu měsíce září došlo k obměně svítidel veřejného osvětlení
na Kardavci. Stávající neekonomická a značně poruchová svítidla byla
nahrazena novými moderními svítidly výrobce Philips s LED technologií.
Nová svítidla mají nejen lepší a vyšší svítivost, ale hlavně jsou energeticky
úspornější. Z celkového příkonu 3 kW jsme se dostali s novými svítidly na
hodnotu 0,6 kW. Energeticky a zároveň i finančně je to pokles na cca 22 %
původní hodnoty. Životnost svítidel je 12 let. To ale neznamená, že po 12
letech budou svítidla na odpis. Životnost u těchto svítidel znamená, že po
12 letech může dojít k poklesu svítivosti o max. 10 %, nikoli že svítidlo
přestane fungovat. A pokles svítivosti o 10 % nikdo pouhým okem nemá
šanci pozorovat. Svítidla mají v sobě naprogramován režim stmívání, a to
tak, že od 22:00 do 23:00 klesá svítivost na 75 %, od 23:00 do 4:00 na
50 %, od 4:00 do 5:00 na 75 % a od 5:00 již svítí opět na plný výkon.
Všiml si někdo z místních, že k nějakému poklesu během nočních hodin
dochází? Myslím, že pouhým okem je těžko rozeznatelný i tento pokles,
takže pokles svítivosti o 10 % po 12 letech je naprosto zanedbatelný. Nová
svítidla byla pořízena za cca 170 tis. Kč a finanční návratnost díky úsporám
energie odhadujeme na 5–6 let. Do zimy ještě dojde na vytipovaných
částech Kardavce k výměně starých neizolovaných drátů, jež napájí veřejné
osvětlení, za venkovní kabelové vedení. Tím se opět o něco více eliminuje
možnost výpadku veřejného osvětlení. Zároveň dojde k rozšíření počtu
svítidel o jedno.
Opravy cest
Obyvatelé Hluboše jistě zaznamenali, že se v obci opět po dlouhé době
objevil „finišer“ (stroj na pokládání asfaltového povrchu komunikací), a to
znamenalo jediné. Konečně došlo na opravu cesty okolo fotbalového hřiště.
Kdo trošku sleduje dění v obci, ví, že na tento úsek jsme dvakrát žádali
dotaci, bohužel naše žádost nebyla ani jednou úspěšná, tak jsme se
rozhodli, že tento úsek opravíme z vlastních zdrojů. V komunikaci se budou
ještě dodělávat dva odvodňovací kanály, aby voda stékající z Lipky byla
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v maximální možné míře svedena do sadu, kde nezpůsobí žádné škody.
Oprava nás vyšla na cca 400 tis. Kč. Je pravda, že projekt na opravu této
komunikace počítal i s osazením obrubníků po obou stranách komunikace,
se dvěma vsakovacími koši pro odvod vody stékající po komunikaci
a s vybudováním veřejného osvětlení podél fotbalového hřiště. Takto
bychom opravu realizovali, pokud
bychom byli úspěšní s dotací.
Cena vyprojektované opravy se
totiž pohybovala okolo 1,5 mil.
Kč. Jelikož jsme investovali
finance z vlastních zdrojů, opravu
jsme se snažili maximálně
zjednodušit, protože investovat
je třeba na více místech a nemá
cenu mít kousek komunikace
vyšperkovaný, když jiné úseky
jsou skoro nefunkční a nedá se
po nich jezdit. Takovým úsekem
byla např. cesta z Lipky k č.p.
117, kterou jsme nechali také
vyasfaltovat, neboť jiné řešení by
vzhledem k tomu, že po cestě
teče velké množství vody, nebylo
efektivní a nemělo dlouhého trvání. Dalším takovým prakticky nesjízdným
úsekem je cesta z Loudilky dolů ke mlýnu, kde jsme již také začali
s opravou. Uvidíme, zda tuto cestu stihneme kompletně opravit ještě letos,
nebo bude oprava dokončena až v příštím roce.
Ze stavebních akcí nás letos ještě čeká stavba přístřešku pro komunální
techniku na dvoře OÚ a výstavba nové strojovny výtahu v DPS, včetně
přesunu technologie ze sklepních prostor do nové strojovny. Obě akce
dohromady za cca 700 tis. Kč.
U povídání o opravách cest jsem zmínil, že jsme nebyli úspěšní se žádostí
o dotaci. Lepší situace je u naší žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi
a vchodové brány na hřbitov. Zde jsme s žádostí na Ministerstvo
zemědělství uspěli a dotaci máme potvrzenou. V současné době probíhá
příprava výběrového řízení na dodavatele opravy a samotná realizace je
plánována na duben – červen příštího roku. Celkové projektované náklady
jsou 1,1 mil. Kč, z toho dotace ministerstva zemědělství je 700 tis. Kč.
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Bioodpad
V měsíci září jsme se také zbavili, a já věřím, že navždy, hromady
bioodpadu za prodejnou COOP. Nechceme již mít v centru obce hromadu
hnoje. Likvidaci bioodpadu budeme řešit pomocí velkoobjemového
kontejneru, do kterého bude možné ukládat bioodpad. Kontejner je již za
prodejnou COOP umístěn, bude pravidelně vyvážen, a tím se snad podaří
udržet čistotu a pořádek v místech, kde ještě v září leželo tolik odpadu, že
to vydalo na 5 nákladních aut i s vlekem. Do již zmiňovaného kontejneru je
možné ukládat: trávu a plevel, zbytky ovoce, zeleniny, kávový a čajový
odpad, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpku z větví stromů a keřů, zeminu
z květin, spadané ovoce, podestýlku z chovu drobných zvířat atd. (seznam
bioodpadu je popsán i na samotném kontejneru). Kdo potřebujete
zlikvidovat větve, položte je na vyhrazené místo vedle kontejneru. Větve
silnější než 5 cm neházejte přímo do kontejneru, ty tam nepatří. Museli

bychom je stejně vyndat a štěpkovat, takže práci nám usnadníte tím, že je
necháte složené na vyhrazeném místě. Prosím o dodržování těchto
jednoduchých pravidel a do kontejneru nedávejte, co tam nepatří. Pokud se
budou v tomto kontejneru na bioodpad objevovat věci, které tam nepatří,
budeme muset sáhnout k takovému opatření, že kontejner bude oplocen a
ukládat do něho bude možné jen v určitém vymezeném čase, pod dozorem
některého zaměstnance OÚ. Věřím, že tato nastíněná opatření nebudou
nutná a vše bude fungovat tak, jak má.
A na konci mého příspěvku bych vás rád seznámil se situací okolo
hlubošského zámku. Jistě jste si všimli, že v zámecké zahradě začal čilý
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pracovní ruch. Stará letitá tráva a náletové dřeviny mizí a zahrada se opět
začíná probouzet. Hlubošský zámek totiž našel svého kupce a nového pána
a já tento text píši s jeho souhlasem. Dokončení převodu majetku je
v současné době na katastrálním úřadu. Novým majitelem se stala
společnost Lázně Hotel Vráž s.r.o. Tato společnost zde chce provozovat
hotelové služby, dále zde chce vybudovat restaurační zařízení, zachovat
sálové prostory pro konání kulturních a společenských akcí. Vše bude
přístupné pro veřejnost. Nebrání se ani využití zahrady k pořádání
kulturních akcí, např. jako bylo v loňském roce divadelní představení Balada
pro banditu, či k případnému využití venkovních prostor zámku pro kulturní
akce dětí naší školy. Z bývalé konírny chtějí vybudovat manufakturu na
výrobu produktů z místních zdrojů a od místních dodavatelů – marmelády,
paštiky, hořčice, medovinu aj. Noví majitelé mají celkem jasné představy o
tom, jak má zámek do budoucna fungovat a velice pozitivní na tom je, že
v žádném případě nechtějí izolovat objekt od obce a místních obyvatel.
Právě naopak. Tak se budeme těšit, jak se situace v zámku bude dále
vyvíjet. Věřím že ku prospěchu obce a jejích obyvatel.

Jiří Čajan

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Během letošních prázdnin se nám podařilo dotáhnout do konce také jednu
dotační akci, o níž se chci zmínit zvlášť. Jedná se o dětské hřiště, umístěné
v sadu na návsi, nad
fotbalovým hřištěm. O
osazení
zmiňovaného
prostoru herními prvky
pro děti usilujeme od
začátku
volebního
období.
Po
dvou
neúspěšných pokusech
o
získání
dotačních
prostředků jsme uspěli
až v letošním roce. Na
začátku
roku
jsme
podávali žádost o dotaci
na Ministerstvo pro místní rozvoj a 25. dubna bylo potvrzeno poskytnutí
dotace tzv. Registrací akce. Prostředky byly přiděleny z programu 11781 –
Podpora rozvoje regionů a pod názvem akce „Hluboš – ŽIJME SPOLEČNĚ! –
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2. etapa“. Výše dotace z ministerstva je 400 000,- Kč, z vlastních zdrojů
hradíme 292 362,- Kč.
Po vyrozumění o poskytnutí dotace proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
akce, kde nejlepší nabídku podala firma Dřevoartikl spol. s r.o. S touto
firmou byla 7. července podepsána smlouva o dílo a první zářijový týden
jsme mohli přestřihnout pomyslnou pásku a herní prvky zpřístupnit dětem.
V sadu bylo vybudováno prostranství s herními prvky pro děti
a odpočinková zóna pro dospělé. Na uvedeném pozemku bylo rozmístěno

8 herních prvků a v rámci odpočinkové zóny pro dospělé byl rozmístěn
mobiliář, který tvoří 8 laviček a 3 odpadkové koše pro lepší udržování
pořádku na tomto prostranství. Pro bezpečnost hrajících si dětí byl sousední
sráz oddělen plotem v délce cca 20 m. Podle prvních ohlasů a zájmu dětí je
vidět, že realizace tohoto hřiště byl krok správným směrem. Dětský smích
a radostné výskání, které se ze hřiště ozývá, je pro nás všechny, co tuto
akci připravovali a podíleli se na ní, tou největší a nejlepší odměnou.

Jiří Čajan
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Po roce a půl jsme opět vítali “naši budoucnost”. V sobotu 23. září bylo
v obřadní síni obecního úřadu veselo. Spolu se svými rodiči se nám
představili naši nejmenší občánci – Tomášek Liška s maminkou Michalou,
Beátka Martanová s rodiči Terezou a Michalem, Deniska Fulínová
s maminkou Denisou a tatínkem Brunem a Emička Třesohlavá s rodiči
Kateřinou a Petrem, a svými hlasitými projevy dali jasně najevo, že jsou zde
a že chtějí patřit mezi nás.

Po zahájení slavnostního obřadu a přivítání všech přítomných vystoupily se
svým krátkým pásmem básniček děti ze základní školy. Starosta obce
ve svém projevu popřál rodičům co nejvíce štěstí a radosti, ale také hodně
trpělivosti a zodpovědnosti při jejich výchově. Na závěr jsme předali dětem
dárečky a pamětní listy, maminkám květiny a naši malou slavnost jsme
zpečetili podpisy do Pamětní knihy obce Hluboš.

Zdenka Peřinová
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Během přípravy akce se začala po vsi šířit informace, že na vítání občánků
vybíráme finanční příspěvek od rodičů. Chci tuto informaci uvést na pravou
míru. Jako u všeho i zde existují určitá „pravidla hry“. Od rodičů dětí, které
mají trvalý pobyt v naší obci, žádný finanční příspěvek nevybíráme a vybírat
nebudeme a nikdy by nás to ani nenapadlo. Příspěvek se týká pouze dětí,
které nemají trvalý pobyt v naší obci. Proč mají mít stejné výhody ti,
kteří zde nejsou trvale hlášení, jako ti, kdo zde přihlášeni k trvalému pobytu
jsou? Samozřejmě budeme rádi, když se slavnostního obřadu zúčastní i tyto
děti se svými rodiči. Vítání občánků považujeme za velmi krásný zvyk, proto
jsme ho také vloni po letech znovu obnovili, je to pro nás slavnostní
okamžik a přistupujeme k němu maximálně zodpovědně.
Jiří Čajan

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme firmě MABORA za poskytnutí finančního daru
na zakoupení dárků pro děti.
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ZŠ A MŠ HLUBOŠ
NA PRAHU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Loňský předpoklad vzrůstu počtu žáků v základní škole se naplnil, neboť
v novém školním roce máme 23 žáků (oproti 16 žákům v minulém školním
roce). Žáci jsou opět rozděleni do dvou tříd. I. třídu tvoří žáci 1. a 2. ročníku,
II. třídu žáci 3. a 4. ročníku. Žáky 5. ročníku u nás ve škole v letošním
školním roce nemáme, pokud by se však takový žák v průběhu roku
přistěhoval, byl by zařazen do II. třídy. Jelikož nám tedy na konci školního
roku nebudou odcházet žádní žáci, očekáváme i v příštím školním roce další
nárůst počtu žáků. Pak už také nebudeme potřebovat tzv. „výjimku
z nejnižšího počtu žáků“ schválenou pro letošní školní rok naším
zřizovatelem, obcí Hluboš.
Je potěšitelné, že se nám daří vytvářet velmi příznivé podmínky pro
přechod dětí z mateřské školy do 1. ročníku základní školy. Větší děti
z mateřské školy – zejména předškoláci – se pravidelně zúčastňují řady
společných akcí se žáky základní školy, chodí na návštěvy do školních tříd,
zúčastňují se společných projektových hodin. Učitelky ze základní školy učí
rovněž částečně i v mateřské škole, učitelky z mateřské školy pracují
částečně i jako vychovatelky ve školní družině. Větší děti z mateřské školy
mohou chodit do společných kroužků se žáky základní školy. Proto je
přechod dětí z mateřské školy do základní školy velmi snadný pro děti
i jejich rodiče.
V tomto školním roce mají žáci možnost navštěvovat tyto kroužky: hry
na flétnu, angličtiny, jógy, taneční kroužek, pěvecký kroužek. Hravou
formou probíhá logopedie.
Během hlavních prázdnin jsme do školní šatny pořídili vkusné šatní skříňky
– dar Sdružení rodičů a přátel ZŠ Hluboš. Obec Hluboš zakoupila pro školní
jídelnu novou myčku na nádobí. Prostory školní kuchyně, školní jídelny,
šaten a přilehlé chodby byly nově vymalovány.
V příštím roce 2018 má hlubošská škola 105. výročí svého založení. Rádi
bychom toto výročí vhodně připomněli.

Mgr. J. Schmidt
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Nové šatní skříňky pro žáky školy

PÍSMENKOVANÁ
Téma výtvarné soutěže na měsíc září se týkalo písmenek. I když prvňáci
byli ve škole velmi krátce, získali dvě ocenění, a to Deniska Jungerová
a zvláštní cenu Dominik Třesohlavý. Z druhého ročníku byl vybrán
Lukáš Peterka, z třetího Nicol Buchtelová a ze čtvrtého Michal
Třesohlavý. Oceněné děti si mohou vždy vyzvednout odměnu za svou
snahu na vyhodnocení ve Společenském centru Josefa Slavíka v Jincích.
Malá pozornost čeká na všechny návštěvníky vyhodnocení, i když nebyli
na seznamu oceněných.

Téma na říjen: Podzimní radovánky (pouštění
draků)
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VZPOMÍNKY NA LOŇSKÝ ŠKOLNÍ ROK
Ve středu 7. června jsme byli v Koněpruských jeskyních, líbily se mi tam ty
kameny a kamínky, krápníky. Cesta byla docela dlouhá, ale dalo se to ujít.
Šli jsme lesem, loukou a na silnici. Ušli jsme 14 km. Bylo teplo. Byl to
zážitek. Jedli jsme až tam, ve škole jsme dostali na cestu bác.

Tereza Skalová 3. ročník

V pátek 9. června 2017 jsme navštívili Mníšek pod Brdy, kde jsme putovali
po naučné stezce Káji Maříka. Podívali jsme se do kostela – Skalka, kde
byla výstava obrazů. Potom jsme sešli z kopce dolů na náměstí a šli
na oběd do restaurace, bylo tam moc hezky a moc dobrý oběd. Měli jsme
bramborovou kaši s řízkem, to je moje nejoblíbenější jídlo. Protože bylo
moc velký vedro, tak jsme si koupili zmrzlinu a pomalu jsme dorazili
k zámku. V každé místnosti byl schovaný nějaký skřítek a ve sklepení byly
pohádkové bytosti. Byl to nejlepší výlet se školou.

Adéla Novotná, 3. třída
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RECYKLOHRANÍ
Minulý rok se nám za vaší pomoci povedl opět rozběhnout program
Recyklohraní. Žáci nosí do školy do červené popelnice malé
elektospotřebiče (el. hračky, mixéry, toustovače, žehličky, rychlovarné
konvice, ….), dále baterie a tonery a za následný vývoz dostává škola
a školka body. Body lze nasbírat i za úkoly, které statečně plníme.
Za získané body jsme pořídili míče, ze kterých už se děti těší. A co se nám
povede získat letos? Děkujeme, že nám pomáháte!

NOVINKY Z NAŠÍ DRUŽINKY
Na začátku školního roku nás do lavic usedlo více. Tudíž i v družině máme
více kamarádů a učíme se spolu vycházet a hrát si. Těšíme se, že si i letos
zahrajeme celoroční hru zakončenou třeba opět schovaným pokladem. Díky
obci můžeme využívat úplně nové hřiště, které zde pro děti vybudovala
a které se nám moc líbí.
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Vlajky zemí ze stavebnice Lego se opravdu vydařily

MATEŘSKÁ ŠKOLA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
V novém školním roce jsme přivítali v našich dvou třídách dohromady 39
dětí. Opět jsme tedy plnější, ale i tak máme v současné době ještě jedno
volné místo. Děti jsou stejně jako minulý rok rozdělené na „Berušky“ – to
jsou starší děti a na naše nejmenší – „Koťátka“.
Ve školce vyučují paní učitelky Jitka Bardoňová, Jana Baštářová, nová paní
učitelka Šárka Moulisová a v rámci usnadnění přechodu dětí ze školky do
školy i paní učitelka ze ZŠ Eva Šimáčková. O nejmenší děti i v tomto
školním roce pečuje chůva Michaela Csepelyová.
I pro tento školní rok máme pro děti připraveno plno aktivit. Patří mezi ně
například: plavání, návštěvy solné jeskyně, spolupráce s centrem ochrany
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fauny a flory Hrachov, projektové hodiny v základní škole a mnoho dalšího.
Budeme se rozvíjet a učit podle nového školního vzdělávacího programu
„Poznáváme svět s pohádkami a pověstmi“.
Děti mohou ve školce také navštěvovat celkem čtyři kroužky: jógu pro děti,
anglický jazyk, sportovní kroužek a hru na zobcovou flétnu.
I tento podzim plánujeme již tradiční akce školky a školy. Před podzimními
prázdninami si zasportujeme na Hlubošské olympiádě. Dále 9. listopadu od
16:30 se vydáme opět na lampionový průvod – „Svatomartinské světélko a
ztracená Bílá paní“. Na Svatomartinské světélko zveme i ostatní děti s rodiči
a všechny občany obce.

Jana Baštářová
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SDH HLUBOŠ
MEMORIÁL FRANTIŠKA HOUSKY
Devátého ročníku Memoriálu Františka Housky jsme se zúčastnili v sobotu
15. července. Soutěž probíhala ve dvou částech. První částí byla štafeta
a požární útok a druhou částí play-off. Čas ze štafety a požárního útoku
z první části se sečetl a součet časů sloužil pro nasazení družstev do druhé
části soutěže.
V první části jsme byli ve štafetě na druhém místě, v útoku na šestém místě,
což bylo i výsledné pořadí první části. Do druhé části jsme nastoupili
s Obecnicí, která nás porazila.

Počasí se, jak se říká, „vyřádilo“. Na štafety bylo ještě v podstatě bez deště.
Ale pak to začalo. Lilo jako z konve. Přesto soutěž doběhla až do konce,
i když při posledních útocích to už hodně klouzalo. O to byl systém play-off
zajímavější. No a jak soutěž dopadla? Putovní pohár v kategorii jak žen, tak
i mužů skončil v Suchodole. Putovní pohár starosty obce si odvezli kluci ze
Skalice.
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MEMORIÁL ZASLOUŽILÝCH ČLENŮ
Naše smíšené družstvo se zúčastnilo v sobotu 12. srpna X. ročníku
Memoriálu zasloužilých členů v Lázu. Jednalo se o dvoukolovou hasičskou
soutěž, kdy se první požární útok běžel za světla a druhý již za tmy.
V předešlých letech byla tato soutěž velmi oblíbená, a tak jsme ji chtěli
vyzkoušet. V kategorii mužů, do které jsme patřili, se soutěže zúčastnilo
12 družstev. A i přes problémy s mašinou v prvním kole a se sestřelením
pravého terče ve druhém kole, jsme se umístili na krásném 8. místě.
Pro nás je to veliký úspěch, jelikož mimo družstva z Lázu, soutěžily pouze
týmy Brdské ligy. První místo si odvezli kolegové z Pekla Vranovice, kteří si
to opravdu zasloužili, byli výborní. Soutěž byla zajímavá a jsme rádi, že
jsme měli možnost si ji vyzkoušet. Moc jsme si soutěžení užili a děkujeme
jak pořadatelům Lázu, tak i přítomným družstvům. Bylo to super.

PIČÍNSKÝ KLACEK
V sobotu 2. září se naše smíšené družstvo vypravilo do Pičína na netradiční
soutěž v požárním útoku „O Pičínský klacek“. Samotnému požárnímu útoku
předchází několik doplňkových soutěží. Dva z družstva nasedli na pramici
a pomocí malých pádel pluli ke stavidlu dle vytyčené trasy. Zbytek týmu
měl za úkol oběhnout rybník. Avšak při obíhání na ně čekaly další úkoly.
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Museli tlouct palicí do položeného disku s pneumatikou, po úzké lávce
přeběhnout rybník a prolézt odtokovými rourami ke stavidlu, kde nasedli
do přistavené pramice a celé družstvo doplulo ke startovnímu molu. Tam už
jen stačilo vyskočit, loď řádně zajistit a mohl začít klasický požární útok.
Naše družstvo v nové sestavě se této soutěže zúčastnilo poprvé a odvezli
jsme si 5. místo. 1. místo získalo družstvo z Čenkova. Máme zase další
zkušenosti z netradiční soutěže, která se opravdu vyvedla. Byla to naše
šestá a letošní i poslední hasičská soutěž a my jsme si ji jako vždy řádně
užili, i když počasí nebylo nic moc. Děkujeme SDH Pičín za tuto zajímavou
soutěž.

22

SOUSTŘEDĚNÍ NA LIPNĚ
Po našem letošním náročném, a doufám, že i úspěšném roce, jsme se
dohodli, že si uděláme takové malé letní hasičské soustředění na Lipně.
Z původní skupiny nadšenců zbyla jen část, takže jsme nakonec odjeli
pouze v pěti členech. Ostatním to nedovolily pracovní nebo soukromé
záležitosti. Během soustředění jsme nezaháleli. Každý den jsme ušli mnoho
kilometrů.
Vyšlápli jsme Stezku korunami stromů dlouhou 675 metrů, která je
zakončena 40metrovou vyhlídkovou věží. Z výšky jsme měli krásný výhled
na Lipenské jezero a šumavskou přírodu. Dolů jsme se svezli tobogánem,
který se vine středem vyhlídkové věže a měří úctyhodných 52 metrů. Dole
nad centrálním parkovištěm se nachází dvě vzájemně propletené bobové
dráhy – horská a korytová. Samozřejmě jsme museli obě vyzkoušet.
To byla jízda.

Dále jsme si udělali výšlap na Rožmberk nad Vltavou a navštívili Český
Krumlov. Zde jsme si prošli historickou část města Latrán, zámek,
zámeckou zahradu a divadlo s otáčivým hledištěm. Také jsme navštívili
muzeum voskových figurín, kde se nachází osobnosti české historie
i současné doby.
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Mimo návštěvy památek jsme si zazávodili na motokárách, projeli se na
šlapadlech a také navštívili Jihočeskou hasičskou ligu v Kájově. Na naše
první soustředění budeme rádi vzpomínat. Bylo to super. Snad příští rok
opět někam vyrazíme a snad i ve větším počtu.

Lukáš Červenka, Eva Červenková

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
SDH Hluboš v tuto chvíli provádí nábor nových členů. Možný kontakt přes
facebookovou stránku SDH Hluboš nebo telefonicky či SMS na čísle
605 385 198 – Lukáš Červenka.

SDH KARDAVEC
MÍSTO LODÍ PLACHETNICE
I v letošním roce zavítali v červenci hasiči SDH Kardavec na Berounku
k provedení vodního výcviku. Přes nepříznivé počasí se jim podařilo zdolat
úsek z Chrástu u Plzně do Skryjí. V průběhu plavby překonali několik jezů,
které se pro podstav vody daly většinou jet. Nezvykle sychravé počasí bylo,
stejně jako předloni, příznivé pro zdokonalení se v jachtařském umění a za
pomoci větru bylo soulodí všech kánoí a raftů zkušeně dopraveno do
zmíněné destinace.

DĚTI DĚTEM
Na konci prázdnin se zúčastnilo družstvo dětí SDH Kardavec společně
s bratkovickými dětmi soutěže v Ohrazenici. Místní hasiči tam pořádali
charitativní závod s názvem Děti dětem, v rámci kterého byla provedena
sbírka na pomoc jejich vrstevníků s onkologickým onemocněním. Soutěž
byla rozdělena na štafetu a útok, přičemž každá část se vyhodnocovala
samostatně. Ve štafetě měly děti pouze jeden pokus a naše družstvo v ní
skončilo třetí. V celkovém počtu 8 družstev to bylo velmi pěkné umístění.
Navíc 2. místem v útoku, na které je o jedinou desetinu sekundy odsunulo
vítězné družstvo Jinec, úspěšné vystoupení ještě více vyšperkovaly.
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Domů spokojené děti odjížděly s hodnotnými cenami, dokonce i se zlatou
medailí, neboť ve vítězném družstvu Jinec soutěžila Simonka Čajanová,
která se díky nachlazení nemohla společně s kardaveckými dětmi
připravovat, a tak jela jako náhradník, který nakonec bral vše.
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V JINÉM HÁVU
Loňské loučení na motivy pohádkových postav bylo pro letošní rok
nahrazeno indiánským motivem. Verča Hladíková připravila precizně námět,
který si ostatní hasiči při přípravě jednotlivých stanovišť vzali za své. Již
z jejich upraveného vzhledu bylo zřejmé, že původní obyvatelé Ameriky
vdechli ráz poslední prázdninové sobotě na Kardavci a děti, kterých se zase
sešlo i přes nepříznivé počasí na padesát, si mohly s nimi zaskotačit,
popřípadě vyzkoušet dovednosti, které nejsou pro zdejší lokalitu až tak
samozřejmé. Lovecké dovednosti, včetně stopování, chůzi bosou nebo
suchou nohou, plavbu po jezeře a hádanky od šamana, to vše si mohly děti
v průběhu odpoledne vyzkoušet. Za splnění úkolů dostaly od indiánů
různobarevná pírka, která si mohly vkládat do obdržených čelenek.
A protože před odchodem na indiánskou stezku většina z nich navštívila
malířku obličejů, tak na jejím konci vypadaly stejně, možná i lépe, než
pořadatelé.

Josef Medal
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MASARYKOVA HLUBOŠ
K 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka uspořádal příbramský Klub českých
turistů pod vedením svého předsedy Josefa Bicana ve spolupráci
s Knihovnou Jana Drdy v Příbrami a obcí Hluboš turistický pochod
„Masarykova Hluboš“. V sobotu 16. září byly připraveny dvě trasy – první
z Příbrami přes Květnou, Skorotín a Návse do Hluboše, druhá vedla do cíle
z Dobříše přes Trnovou, Studený vrch, Kuchyňku a Návse. Na kontrolním
stanovišti na Návsích byl přítomen i místní kovář Luboš Kočí, který
účastníky pochodu seznamoval s historií trempinku a kovovýroby cvočků.
V cíli pochodu v zámecké zahradě, kde mělo SDH Hluboš připravené pro
účastníky pochodu občerstvení, obdržel každý pochodník diplom
s pamětním razítkem a od kováře Kočího speciální cvoček, tzv. šerku. Tyto
šerky se vyráběly v Hluboši od 17. do poloviny 20. století a používaly se při
výrobě bot do kožených podrážek.

V rámci této akce byla v obřadní síni OÚ Hluboš uspořádána malá výstava
k působení T. G. Masaryka v Hluboši. Výstavou provázely zasvěceným
výkladem MUDr. Ripová a tajemnice Masarykova demokratického hnutí
Mgr. Nevyjelová. Výstavu navštívila i naše dlouholetá spoluobčanka paní
Kubíčková (na fotografii vpravo).
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OKÉNKO DO HISTORIE
Ze vzpomínek Anny Mezerové (zemřela v srpnu 2016 v nedožitých
95 letech jako nejstarší občanka obce Hluboš).
Anna Mezerová, rozená Simrová, otec Václav, maminka Anna. Narodila
jsem se jako druhá dcera 15. 8. 1921 v Hluboši čp. 86 v Koutě (tak se
nazývá dodnes tato část obce) v baráčku, který vlastnili moji rodiče. Sestra
Marie se narodila v roce 1918, ještě za první světové války. Přestože si
rodiče přáli, aby druhé dítě byl chlapeček, nedalo se nic dělat, byla jsem to
já, která vážila při porodu 6 kg, a proto se moje maminka delší dobu
po porodu musela zotavovat.
Tatínek pracoval jako lesní dělník a maminka byla švadlenou. Měli jsme
menší hospodářství – dvě kravičky, prasátko, králíky, husy, kozu a hezkého
pejska, kterého jsem se bála, protože mě často povalil na zem, jinak byl
dobrý hlídač a nikdy mi neublížil. Vlastnili jsme několik arů polí, abychom
zvířátka uživili. Pole jsme měli u Loudilky a u kapličky u silnice mezi Hluboší
a Chaloupkami.
V baráčku s námi bydleli také babička a dědeček Řechkovi, rodiče mojí
maminky. Protože tatínek odcházel na práci do lesa, snažil se, než ráno
odešel, dobytek obsloužit. Co nestačil, doklidila maminka s pomocí rodičů.
Maminka byla švadlenou, pracovala doma a šila hlubošským ženám, i jejich
známým, byla velmi hodná a obětavá pro své zákaznice.
Dědeček pracoval jako hrobař, staral se o hlubošský hřbitov a kopal hroby,
tehdy se hodně pohřbívalo do hrobu. Babička byla doma a pomáhala
v domácnosti, kde se dalo. Spolu s dědečkem pomáhali i na poli.
V době, kdy jsem byla mladá, nebyla ještě do našeho domečku zavedená
elektřina ani voda. Svítilo se na lampu, která měla cylindr a naléval se do ní
petrolej. Na vodu jsme měli takzvanou voznici, kterou tahala kravička, a s ní
jsme jezdili pro vodu do obecní kašny v Koutě. Voda byla velmi dobrá,
do kašny přitékala ze studánky, která se nacházela uprostřed pole mezi
náveskou cestou a Oborou za Koutem. Vody byl dostatek pro všechny
zemědělce v Hluboši i pro ostatní občany.

Jana Humlová, dcera
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V ČERVENCI OSLAVILI
65 let
70 let
85 let

Marie KUBIŠTOVÁ, Hluboš 72
Pavel JANÁK, Hluboš 98
Jan KERNAL, Hluboš 80

Uprostřed oslavenec Pavel Janák

V SRPNU OSLAVILI
75 let
65 let

Marie BURIANOVÁ, Hluboš 32
Josef KRÁKORA, Hluboš 82

V ZÁŘÍ OSLAVIL
65 let

Zdeněk JIRUŠEK, Kardavec 2

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.
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TJ SOKOL HLUBOŠ
MEMORIÁL PETRA DUŠKA
Již 14. ročník turnaje v malé kopané Memoriál Petra Duška proběhl
v sobotu 29. července. Letos se turnaj prvně nesl v duchu starých gard,
a tak se do turnaje mohly přihlásit pouze týmy s hráči staršími 35 let.
Turnaj byl původně plánován pro šest družstev, týmy by se utkaly
systémem každý s každým o celkové prvenství. Bohužel, na poslední chvíli
odřekl účast obhájce loňského ročníku Dirtecho Příbram, a tak museli
pořadatelé zvolit náhradní variantu systému turnaje.
Turnaje se zúčastnila následující družstva: domácí AC Hluboš, Knockout
Podlesí, AC Return, Olympia Příbram a ZZN Příbram.

V základní skupině se utkaly všechny týmy systémem každý s každým
a rozhodovalo se o tom, kdo dostane „Černého Petra“ a nepodaří se mu
bojovat o postup do vyřazovacích bojů. Za vítězstvím ve skupině si šli
suverénně hráči KO Podlesí, kteří ani v jednom zápase neprohráli a se skóre
20:5 vyhráli základní část. Další průběh skupiny byl ovšem velmi zajímavý.
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Do předposledního kola nebylo jasné, komu se postup do play-off povede.
Až prohra AC Returnu s Olympií Příbram rozhodla o „Černém Petru“ pro AC
Return. V posledním kole se tedy již jen rozhodovalo o tom, kdo se s kým
utká v semifinále. ZZN narazilo na neporažené KO s pokusem postoupit
z druhého místa. KO Podlesí ovšem nenechali nic náhodě a v klidu si
dokráčeli pro vítězství 6:1. To znamenalo, že v posledním zápase skupiny již
o nic nešlo. A semifinálové dvojice byly tudíž známé. ZZN – KO a Olympia –
Hluboš. První utkání skončilo vcelku jednoznačně a na hráčích již byla vidět
únava způsobená sluníčkem a předchozími zápasy. Druhé semifinále bylo

velmi vyrovnané a na obou týmech byla vidět chuť dostat se do finále.
Zápas vyšel lépe pro pořádající AC Hluboš, a tak se po těsném výsledku 2:1
mohli radovat z postupu do finále. V zápase o třetí místo ještě hráči ZZN
posbírali zbylé síly a zdárně nakonec třetí Olympii potrápili, nicméně prohra
1:2 je nakonec posunula až na bramborové místo. Ve finále se očekávalo,
že domácí hráči se pokusí alespoň trochu potrápit suveréna turnaje KO
Podlesí, nicméně tomu tak nebylo a favorité si bez problémů dokráčeli
pro celkem jednoznačné vítězství 5:0 a vybojovali tak opět po třech letech
(tehdy jako Kafky Podlesí) prvenství v turnaji.
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Turnaj se nesl ve velmi přátelském duchu. Padalo hodně branek, průměr
5,35 branky na zápas hovoří za vše. Nejlepším střelcem turnaje byl
vyhlášen Václav Janů z týmu KO Podlesí se 7 vstřelenými brankami.
Nejlepším hráčem Richard Vokurka z AC Hluboš a cenu pro nejlepšího
brankáře si odnesl nakonec po výkonu v zápase o 3. místo Petr Straka
z Olympie Příbram. Jako nejstarší hráč, který se turnaje zúčastnil, byl
oceněn Oleg Buch z KO Podlesí.
Konečné pořadí: 1. KO Podlesí, 2. AC Hluboš, 3. Olympia Příbram,
4. ZZN Příbram, 5. AC Return.
Jako každý rok bych chtěl opět poděkovat všem zúčastněným, pořadatelům
i všem, kteří se na organizaci turnaje podíleli. Dále rozhodčímu Jaroslavu
Pakostovi, který se svými zkušenostmi z evropských pohárů v malé kopané
pomohl k hladkému průběhu turnaje.

Ing. Jan Peták

TURNAJ V NOHEJBALE
Ve sportovním areálu v Hluboši vedle Domu mládeže a sportu proběhl
v sobotu 2. září 1. ročník nohejbalového turnaje tříčlenných družstev. Sešlo
se celkem 18 účastníků a bylo vytvořeno šest kompletních družstev. Jak je
již tradicí na všech hlubošských nohejbalových turnajích, složení členů
družstev se losovalo z přihlášených účastníků, takže nebylo předem dané,
kdo s kým bude v družstvu hrát.
Po vylosování se hrálo systémem každý s každým na dva sety a počítalo se
skóre. Je asi zbytečné vyjmenovávat pořadí vítězných týmů, protože všichni
hráli s velkým nadšením a ve výborné atmosféře podpořené dobrým jídlem
a pitím a příznivým počasím. Spokojeni tedy byli všichni, méně asi poslední
družstvo, ale to už je úděl každého turnaje, někdo je první a někdo musí
být poslední.
Nejmladšímu hráči turnaje bylo 11 let a nejstaršímu 59 let, a tak je vidět,
že nohejbal je sport pro každou věkovou kategorii. Účastníci turnaje
obdrželi od hlavního organizátora Jirky Krejčího bílé tričko s tématickým
nohejbalovým zaměřením (viz foto).

Ing. Vladimír Kovalčík

32

33

34

CO NÁS ČEKÁ
7. října, 14:00

Drakiáda - na louce pod kostelem, pořádá
SDH Hluboš

15. října

Turnaj

staré

gardy

v malé

kopané

(Králův Dvůr)
27. října

Pietní akt s průvodem obcí k 99. výročí
vzniku Československa (čas bude upřesněn)

28. října, 20:00

Posvícenská zábava v KD na Kardavci
k tanci a poslechu zahraje skupina Hračky

3. listopadu

Přátelské

utkání

staré

gardy

(hřiště

Union Beroun)
9. listopadu, 16:30

Lampionový průvod s dětmi ZŠ a MŠ
„Svatomartinské světélko a ztracená Bílá
paní“

2. prosince, 16:00

Zahájení adventu v Hluboši

5. prosince

Návštěva Mikuláše a čertů

9. prosince, 14:00

Mikulášká nadílka v KD na Kardavci

16. prosince

Zpívání u kapličky na Kardavci

XX. prosince

Vánoční koncert souboru Macechy, Kostel
Nejsvětější Trojice (termín bude upřesněn)

Více informaci o akcích se dozvíte z plakátů na vývěsních tabulích, z SMS
zpráv obecního úřadu, z webových stránek a z facebooku.
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PODRUHÉ TO VYŠLO
Koho neodradila bouřka a vytrvalý déšť při loňské návštěvě divadelního
představení „Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák (král)em“ na otáčivém
hledišti v Českém Krumlově a absolvoval zájezd i letos v srpnu, myslím, že
nelitoval. Počasí tentokrát vyšlo – byl krásný letní večer, a k výkonu Petra
Rychlého v dvojroli krále Jindřicha VIII. a hospodského Jindry nejde dodat
nic jiného, než, že byl skvělý.

Opera Rusalka Antonína Dvořáka patří k nejoriginálnějším divadelním
projektům před otáčivým hledištěm v celé jeho historii, navíc místo, kde
slavná opera vznikla (Vysoká u Příbramě), máme téměř za humny. A proto,
jedeme na Rusalku – v sobotu 14. července 2018.
Cena vstupenky je 990,- Kč + 200,- Kč doprava. Objednat vstupenky
můžete na tel. 777 659 019.

Zdenka Peřinová
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VZPOMÍNKA NA LÉTO

Po několika letech bylo na hlubošském koupališti opět živo
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ODPOVĚĎ NA HÁDANKU
Přestože odpovědí na otázku z červencového zpravodaje přišlo jen několik,
všechny byly správné – na fotce je kaplička ve zdi u domu Záluských. Slíbili
jsme vám více informací, ale, bohužel, mnoho jich není.
V které době byla kaplička postavená jsme nezjistili ani v kronikách
ve Státním okresním archivu, kde pátrala paní Záluská. Ta říká, že si
kapličku pamatuje coby malé dítě, když bydlela s rodiči ještě v původním
starém domě.
Kaplička byla zasvěcená svatému Antonínu Paduánskému, který je
zpodobňován jako mladý mnich s Ježíškem v náručí a s lilií v ruce. Je znám
jako ochránce poutníků a cestujících, pomocník v nouzi a při hledání
ztracených věcí.
Začátkem 80. let minulého století byla kaplička vykradená a poničená,
sošku svatého Antonína se podařilo nalézt a podle originálu byla zhotovená
replika, která byla do opravené kapličky vrácena. Originál sošky je
uschován na obecním úřadě.
S postupem doby kaplička chátrala, začala se rozpadat, opadávala omítka,
železné mříže, které vyrobili sousedi kováři František a Luboš Kočí, byly
zrezivělé. A tak se manželé Jana a Václav Záluských rozhodli kapličku
trochu „ošetřit“. Jakmile se však pustili do úprav, zjistili, že to nebude
trochu, ale že kaplička bude potřebovat opravit zgruntu.
V loňském roce se tedy pustili do práce. Oklepali omítky, zdi znovu nahodili,
nabílili, mříže očistili od rezu a znova nalakovali. Zdravotní důvody ale už
nedovolili panu Záluskému dovést opravu do zdárného konce, na
konečných úpravách se tedy podíleli syn Petr s manželkou.
Opravě kapličky obětovali manželé Záluských nejen svůj volný čas, ale také
peníze, neboť veškeré činnosti spojené s opravou financovali z vlastních
zdrojů. Tento skutek není v dnešní době zcela obvyklý, a proto si zaslouží
náš velký obdiv a poděkování.

Zdenka Peřinová

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.

Uzávěrka příštího čísla – 10. prosince 2017.
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