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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tentokrát vám přinášíme další vydání Hlubošského zpravodaje po delší
odmlce. V září zpravodaj nevyšel, a to hned z několika důvodů. Celá druhá
polovina tohoto roku byla poměrně hektická, neboť jsme realizovali několik
investičních akcí najednou, proto bylo časově náročné všechno skloubit,
a navíc byly na dohled volby. Rozhodli jsme se proto místo zpravodaje
tentokrát uspořádat předvolební setkání a očekávali jsme, že budeme
diskutovat z očí do očí. Doufali jsme, že zrekapitulujeme naše čtyřleté
působení a že vám nastíníme další vývoj obce. Měli jsme připravené
materiály, co vše jsme z našich tří předvolebních programů udělali, např.
kolik jsme nakoupili pozemků, opravili cest a chodníků, co se podařilo a jak
byly volební programy naplněny. Samozřejmě, jsou i věci, které se nám
nepodařilo zrealizovat, proto se je budeme snažit dotáhnout v následujícím
období. Materiál to byl poměrně obsáhlý, takže detaily zde probírat nebudu,
vydalo by to na půlku, možná na celý zpravodaj. Avšak náš záměr, že se
sejdeme a že vám tyto informace předáme, se naplnil jen asi tak z 50 %.
Na Kardavci byla účast na tomto setkání velice slušná a zajisté přínosná pro
obě strany. V Hluboši jsme ale narazili. Tady na jedné straně sedělo 7
kandidátů do zastupitelstva, na straně druhé 6!!! občanů. To opravdu víc
lidí nezajímá dění v obci a nechtějí se na něm podílet ani svým názorem?
Proč nám nepřijdete sdělit své dojmy, názory a přání přímo? Proč se potom
dozvídám z doslechu, jak to, že jsme udělali to a ne tamto, že učíme vodu
téct do kopce apod.? Nikdo není neomylný, a tak každou dobrou radu,
každý zajímavý námět, jak řešit konkrétní problém, uvítáme a můžeme
o něm diskutovat. To opravdu nikoho z vás nezajímají důvody našeho
rozhodování? Asi je lepší sedět doma nebo v hospodě a pod fousy si brblat,
co to zase ti konšelé vymysleli, než přijít a podebatovat o tom třeba na
zastupitelstvu. Už jsem to říkal mnohokrát a opakuji to znovu, i když na
programu jednání není bod, který vás konkrétně zajímá, není problém,
abyste kdykoli přišli a zeptali se na to, co vás zajímá či trápí.
Ta nechuť se jakkoli angažovat na chodu obce se odrazila i v tom, že
v podzimních komunálních volbách byla postavena pouze jedna kandidátka,
a to prakticky totožná s tou, která kopírovala zastupitelstvo. Stávající
zastupitelstvo doznalo změn pouze na dvou postech. Paní Dita Vykysalová
a pan Vlastimil Čuřín st. se rozhodli dále v práci zastupitelů nepokračovat
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a dále tedy nekandidovali. Oběma chci za jejich vykonanou práci pro obec
v minulém volebním období poděkovat a popřát jim vše nejlepší do další
životní etapy.
Když už jsem nakousl povídání o volbách, přestože byla jen jedna
kandidátka, velice příjemně mě překvapila volební účast dosahující 51 %.
Doufám tedy, že alespoň to můžeme brát jako vyjádření podpory naší
činnosti. Uděláme vše pro to, aby po našem dalším čtyřletém působení
nebyl nikdo, nebo alespoň většina občanů zklamaných. Ale už i moje
babička říkávala „není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“. Za
podporu vyjádřenou ve volbách moc děkujeme.
V červnovém zpravodaji jsem vás informoval o rozdělaných investičních
akcích a opravách. Jak tedy všechny akce dopadly?
Oprava hřbitovní zdi
Tato akce byla spolufinancována ze 70 % z ministerstva zemědělství. Akce
začala předáním staveniště 17. 4. a skončila 31. 8. Po převzetí a zaplacení
hodnoty díla (cca 850 000,- Kč) bylo vyhotoveno závěrečné vyúčtování akce
se žádostí o proplacení dotace. Dle podmínek ministerstva musí být dotace
proplacena do konce roku 2018, takže každým dnem očekáváme 600 000,Kč z ministerstva zemědělství, a tím bude celá záležitost kompletně
uzavřena.
Kompostéry
Akce kompostéry proběhla v letních měsících, a to bez větších komplikací.
Nakoupené kompostéry byly rozdány zájemcům do pronájmu na 5 let na
základě smlouvy o pronájmu. Po 5 letech přecházejí kompostéry do
vlastnictví občanů. Celkové náklady činily 817 000,- Kč, z toho 695 000,- Kč
byla dotace z ministerstva životního prostředí. Akce je kompletně uzavřena,
tedy i dotačním peníze z ministerstva byly proplaceny.
Předláždění cesty na Lipku
Poslední letošní akcí s dotační výpomocí bylo „Předláždění cesty na Lipku“.
Akce začala 1. 8. předáním staveniště a skončila k 6. 11. Po dokončení díla
jsme okamžitě zažádali o proplacení dotace, všechny dokumenty byly
v pořádku, tudíž nebyl problém s proplacením a peníze již máme na účtu.
Náklady na opravu komunikace činily 1 313 000,- Kč. Dotace byla ve výši
657 000,- Kč.
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Oprava komunikace Lipka novostavby
V letošním roce se dočkali obyvatelé novostaveb na Lipce konečně nové
příjezdové komunikace včetně odvodnění a vybudování veřejného osvětlení
ulice. Celá akce byla hrazena pouze z rozpočtu obce. O dotační peníze jsme
nežádali, neboť žádný dotační titul vzhledem ke specifickým podmínkám
v dané ulici nebyl k dispozici. Celkové náklady se vyšplhaly lehce přes dva
milióny korun. Je to více, než jsme doufali, proto se letos nedostalo na další
plánované akce. Bohužel technické podmínky zmiňované ulice, hlavně
výškové nerovnosti vjezdů k rodinným domům, tuto akci dosti prodražily.
Podědili jsme dost velký a hlavně léta neřešený problém, který jsme se
zavázali vyřešit, a tak se také stalo. Věřím tomu, že komunikace včetně
příslušenství bude dobře a dlouho sloužit.
Veřejné osvětlení
Výměna osvětlovacích těles se blíží ke konci. Všechna svítidla budou
vyměněna za moderní, úsporná LED svítidla. V tuto chvíli zbývá vyměnit
posledních cca 28 svítidel – převážně v koutě. Výměnu provádíme
svépomocí, takže rychlost je závislá na našich časových kapacitách, a ty
nejsou vždy dostatečné (jak jsem již nastínil výše). Nicméně do konce roku
se ještě několik svítidel určitě vyměnit podaří.
Letošní rok byl podle mne dost náročný. Začal hned v lednu rekonstrukcí
kanceláře starosty, v únoru jsme pokračovali rekonstrukcí pošty
a přechodem na „Poštu partner“, pak přes akce kompostéry, opravu
hřbitovní zdi, kořenovou čističku na koupališti, výměnu veřejného osvětlení,
komunikaci Lipka novostavby, předláždění komunikace na Lipku, a než jsme
se nadáli, najednou je prosinec a konec roku, člověk ani neví jak. A to
nevypočítávám další menší věci a kulturní akce.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se mnou na správě obce spolupracují,
zastupitelům, kulturní komisi, finančnímu a kontrolnímu výboru
a zaměstnancům obecního úřadu, za jejich práci, ochotu a nasazení během
celého roku, respektive během celého skončeného volebního období.
Obzvláště bych pak chtěl poděkovat svému místostarostovi Josefu Maškovi
za jeho práci pro obec. Bez něho si vůbec nedovedu představit realizaci
mnoha akcí, které letos, a nejen letos, proběhly. Pan Mašek odvedl
v minulém volebním období neskutečné penzum práce, které není vždy
vidět, ale je to člověk, který je pro naši obec a pro mne jako starostu
nepostradatelný.
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Přeji vám všem a vašim blízkým hezké prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí a pohody do roku 2019. Ať je rok 2019 pro vás všechny
rokem úspěšným.
Jiří Čajan

SETKÁNÍ V PŘEDVÁNOČNÍM ČASE
Během měsíce prosince proběhlo hned několik kulturních akcí, které nám
připomněly, že se blíží Vánoce, pro děti i pro většinu nás dospělých
nejkrásnější svátky a období roku.
Hned v sobotu 1. prosince jsme se opět sešli, abychom byli svědky
rozsvícení vánočního stromu. Adventní podvečer zahájila čenkovská kapela
ČENKOMOR, která svým vystoupením a repertoárem vánočních koled
a písní navodila tu správnou vánoční atmosféru. Po jejich vystoupení se
představili se svým programem žáci ZŠ a MŠ Hluboš. Nejprve se na pódiu
objevili úplně ti nejmenší z naší školky a hned po nich také školáci. Všem
přítomným se podle velikého potlesku vystoupení dětí moc líbilo. Ty už ale
netrpělivě čekaly, až budou moct odpočítat moment, kdy se rozsvítí vánoční
strom. Po celý podvečer byly k dispozici vánoční dobroty, svařené víno nebo
grilovaná klobáska. Byl to velice příjemně strávený čas.
Následující víkend 9. prosince se uskutečnila druhá kulturní akce – vánoční
koncert skupiny MACECHY, kterou organizovala již tradičně firma Montcar
Hluboš, s.r.o. Koncert se konal po roční odmlce, tentokrát v sále místního
zámku. Zájem o tento koncert byl veliký, návštěvníci zaplnili takřka celý sál
a dlouhotrvajícím potleskem na konci vystoupení si vynutili ještě malý
přídavek. Byla to akce více než povedená a lidé odcházeli z koncertu
nadšeni. Velké poděkování patří organizátorům, skupině samotné a také
majitelům zámku, kteří koncert v těchto prostorách umožnili uspořádat.
Poslední kulturní akcí bylo 15. prosince zpívání u kapličky na Kardavci. Více
o této akci přinášíme v části SDH Kardavec.
Na závěr bych chtěl všem, kteří se na uvedených akcích podíleli, poděkovat
za krásné prožitky a velice příjemně strávené předvánoční okamžiky.

Jiří Čajan

6

ZŠ A MŠ HLUBOŠ
ANGLICKÉ DIVADLO

19. 9. nás přijelo navštívit divadlo s představením v anglickém jazyce.

DIVADLO „LETADLO“ PLZEŇ

28. 11. jsme měli možnost vidět divadelní představení „V korunách stromů
– podzim“ s mnoha písničkami. Děti se na chvíli také staly herci a společně
tak dotvářely obraz podzimu.
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HORNICKÉ MUZEUM

10. 10. se předškoláci a školáci zúčastnili v Hornickém muzeu Březové Hory
programu „Hornické pohádky“.

ŠKOLNÍ OLYMPIÁDA

1. 11. proběhla na multifunkčním hřišti v Hluboši olympiáda. Měřili zde své
síly děti ze školky i žáci základní školy. Soutěžilo se ve skoku z místa, běhu
a v hodu na cíl.
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ČECHOVA STODOLA – DÝŇOVÁNÍ
Děti z mateřské školy viděly v Bukové u Příbramě ukázku výroby tajemných
svítících dýňových hlav. Expozicí s programem nás provedl sám Hejkal.

MARTINSKÉ SVĚTÉLKO A BÍLÁ PANÍ

12. 11. se do Hluboše po roce opět vrátila bílá paní. Děti a rodiče se vydali
s lampiónovým průvodem po obci. Za pomoci martinských světélek objevili
bílou paní ve škole. Na závěr programu přijel svatý Martin na bílém koni
a symbolicky tak zahájil zimní období.

DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA PŘÍBRAM
19. 11. shlédli žáci ZŠ a předškoláci z mateřské školy divadelní představení
„Český Honza“ v příbramském divadle.
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PRVNÍ POMOC VE ŠKOLCE

4. 12. proběhl v MŠ program s tématikou první pomoci.

MIKULÁŠ VE ŠKOLCE A VE ŠKOLE

Dne 5. 12. přišla do budovy školy vzácná návštěva. Byli to čert, Mikuláš
a anděl. Některé děti se bály a jiné slibovaly, že budou hodné. Každý dostal
balíček s pochutinami.
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Adventní jarmark

Na jarmark a adventní zpívání jsme se pilně chystali. Vyráběli jsme andílky
a svícínky z keramické hlíny, z šišek, sněhuláčky z ponožky a další různé
vánoční ozdoby. Do tvoření se zapojila i řada rodičů, kterým moc
děkujeme. Výtěžek z jarmarku ve výši 5 077,- Kč byl předán na účet
sdružení rodičů.

PŘÍSPĚVKY DĚTÍ
Bílá paní
Vycházeli jsme od zastávky v Hluboši hledat bílou paní. Šli jsme okolo hřiště,
až jsme došli ke kostelu a tam bylo napsáno, že je ve škole. Čekali jsme, až
přijdeme na řadu, pak jsme šli ve skupině nahoru do druhého patra školy,
tam na nás vybafla bílá paní a dala nám bonbónky. Nakonec přijel sv.
Martin na bílém koni.

Michal Třesohlavý
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Výlet na Smaragdové jezírko
18. října nešel ve škole elektrický proud a my jsme jeli na výlet
k Smaragdovému jezírku do Brd. šli jsme na autobus, abychom se dostali
do Rejkovic. V Rejkovicích jsme vystoupili. Pak jsme šli k viklanu (to je
takový veliký kámen), od viklanu jsme šli k Smaragdovému jezírku. U něj
jsem si opékal rohlíček. Byla tam stará chajda a tam byla sklenička s lihem.

Matyáš Krejčí
Třídní schůzky
Dne 25. 10. 2018 jsem šel jako každý jiný
den domů ze školy a v tom ke mně přišla paní
kuchařka, jestli nepodržím malou kočičku, aby
ji nepřejela, když odjížděla z práce. Ale potom
jsem ji tam nemohl nechat, protože mi jí bylo
hrozně líto, tak jsem jí hodil bundu do rohu
a šel jsem to říct paní učitelce, že tam mám
asi jedno měsíční kotě. Když jsem se vracel,
tak tam na mě opravdu čekala. Tak jsem ji
vzal, aby se ohřála a pak se to trochu zvrtlo
a celé odpoledne jsem s ní byl a snažil jsem
se jí najít majitele, ale nenašel ani za tu
hroznou snahu.
Tak jsme jí nakrmili, dali jsme jí napít
a počkala se mnou až do třídních schůzek.
Mezi tím mě začala dost štvát, tak jsem byl
rád, když si ji vzali na chvilku holky a pak
jsem tu otravu zase dostal. Na třídních
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schůzkách ji nikdo nechtěl, tak se paní učitelka obětovala a vzala si ji na
noc a druhý den si pro ni přijela paní z útulku v Dobříši.
Už si ji někdo vzal a jmenuje se Mazlík.

Emil Ritschl

Několik zimních střípků od žáků 3., 4. a 5. ročníku


Zima přichází!
Klepe na dveře, mží i pomalu sněží a zima přichází.
Se zimou přichází Vánoce – plno dárků pod stromečkem.
A Nový rok, ohňostroje, slavnosti a všechno, co k Silvestru patří…



Vánoce, Vánoce, nejlepší jsou za pět dní! Tolik, tolik těšení…



Kapříci jsou velký rybičky a na talíř se nevejdou celičký…



Zimní básnička
Zima je už za dveřmi, sněží, děti staví sněhuláky a na bobech jezdí.



Zítra se bude klepat na dveře. Hádejte, kdo přijde?
Mikuláš a Anděl. A kdo ještě? Čert!



Vánoce jsou krásné: pečou se perníčky – nejvíc mám ráda rohlíčky
– mňam!
24. bude ten nejlepší den Vánoc, tak si ho užijte a krásný nový rok!



Čas vánoční
Odbyla půlnoc a je Štědrý den. Jestli ho chceš stihnout, tak radši
vstaň hned!
Sníh mi letí do vlasů – mámo, jsem tu!
Mašle vážou andělé – tak važ si těch dnů!

Příspěvky dětí nebyly redakčně upravovány.
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PODZIM V DRUŽINĚ
Se začátkem školního roku se na plné obrátky rozjela i činnost školní
družiny. Přivítali jsme čtyři nové prvňáčky a rozloučili se s odcházejícím
létem.
Počasí nám stále přálo, a proto jsme po celý podzim hojně vyráželi do
přírody, kde jsme pozorovali barevné proměny a sbírali lesní plody.
Dále jsme si užívali vyrábění do školy, domů i na vánoční jarmark. Nejvíce
děti nadchlo pečení a zdobení perníčků, zapojili se úplně všichni a už se
těšíme, až si na našem snažení pod vánočním stromečkem pochutnáme.
Jako minulý rok i letos jsme se zapojili do Recyklohraní společně s dětmi
ze školky. Děti se snažily, a především díky úžasné spolupráci vytvořily
plakát propagující třídění. Nechali jsme vyvézt červenou popelnici
s elektroodpadem, box s bateriemi i krabici s tonery. Za získané body jsou
již objednané potřeby pro hry v tělocvičně.
Velice děkujeme rodičům za pomoc při sběru. Už nyní se těšíme na další
úkoly, které nás čekají.
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Iveta Langová

Základní škola a mateřská škola Hluboš přeje všem
rodičům a příznivcům hezké Vánoce
a šťastný nový rok 2019.
15

SDH HLUBOŠ
SOUTĚŽE
V sobotu 14. července jsme se zúčastnili „10. ročníku Memoriálu Františka
Housky“ v Obecnici. V letošním roce nám oproti loňsku, kdy lilo jako
z konve, počasí přálo. Soutěž opět probíhala ve dvou částech. Nejdříve se
běžela štafeta, ve které bylo naše družstvo nejlepší. Poté se běžel požární
útok a druhá část byla play-off. Čas ze štafety a požárního útoku z první
části se sečetl a součet časů sloužil pro rozdělení družstev do druhé části
soutěže. Bojovali jsme o třetí a čtvrté místo, což byl úspěch, jelikož se
soutěže zúčastnily hlavně týmy z Brdské ligy.

Na další soutěž jsme vyrazili 11. srpna již podruhé do Lázu na „XI. ročník
Memoriálu zasloužilých členů“. Jednalo se opět o dvoukolovou hasičskou
soutěž jako v loňském roce, kdy se první požární útok běžel za světla
a druhý již za tmy. Soutěže se zúčastnily opět převážně týmy z Brdské ligy.
Moc jsme si soutěžení užili a děkujeme jak pořadatelům z Lázu, tak
i přítomným družstvům.
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O týden později, 18. srpna, jsme se premiérově zúčastnili závodu ve Lhotce
u Berouna. Jednalo se o netradiční štafetu, která obsahovala přeskočení
balíku slámy, přehazování pneumatiky z traktoru a běh v pneumatikách.
Následně nás čekal již klasický útok. Byla připravena také soutěž pro děti,
a to i ty nejmenší. V mezičase nám hasiči ze Lhotky předvedli své nové
hasičské auto, pro děti připravili pěnu a poté nás všechny „zchladili vodou“,
jelikož bylo opravdu velké horko. Děkujeme pořadatelům za krásné
odpoledne. Bylo to super.
Poslední letošní netradiční soutěž o „Pohár starosty“ nás čekala 1. září
v Hostomicích. Počasí bylo velice nepříznivé, celá soutěž nám propršela.
Čekala nás náročná a opět netradiční štafeta, které se zúčastnilo celé
družstvo. Původně jsme měli projít kádí plné vody, což si pořadatelé při
takovém počasí nakonec rozmysleli. Nejprve jsme tedy 2x oběhli káď,
proběhli opičí dráhu, přeskočili překážku a dva z družstva běželi s hadrovým
vědrem pro vodu zpět do kádě. Naplnili ruční stříkačku, další dva pumpovali
a dva plnili nádobu. Poté byl klasický útok. I když nám počasí nepřálo,
hasiči z Hostomic pro nás připravili dva velké stany a spoustu dobrého jídla
a pití, za což jim patří velký dík.

DRAKIÁDA
V sobotu 13. října se konala tradiční
podzimní drakiáda. Akci pořádalo SDH
Hluboš na louce pod kostelem. Po
přihlášení obdržel každý účastník jako
vždy balíček sladkostí.
Sešlo se zde skoro 60 dětí se svými
rodiči. Letos bylo opravdu krásně,
svítilo sluníčko, ale foukal jen mírný
větřík. Dalo tedy velkou práci dostat
draka do vzduchu. Ale podařilo se a na
obloze se vznášelo spoustu krásných
draků. Hodnotili jsme, který drak
vyletěl nejvýše a který se ve vzduchu
udržel nejdéle. Rozhodování bylo
opravdu těžké. Nejdéle a nejvýše létal
drak Davídka Kollera, kterého mu
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pomohl dostat nahoru tatínek Tomáš, a získali tak 1. místo. Na druhém
místě se umístil Lukášek Kočí s tatínkem Lubošem a na třetím místě
Terezka Procházková. Tři nejlepší získali jako cenu draka, bonboniéru,
rychlé špunty a další sladkosti. Ale ani děti, které se umístily na 4. a 5.
místě, neodešly s prázdnou. I ony si odnesly sladkou odměnu. Během akce
byl k dispozici zdarma teplý čaj a grilované špekáčky. Na odměny pro děti
a na občerstvení přispěla Obec Hluboš, občerstvení se ujali hasiči.
Děkujeme všem za účast a těšíme se zase za rok.

NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE, ANDĚLA A ČERTŮ
Mikuláš, anděl a čerti v podání členů SDH Hluboš navštívili letos 12 rodin.
Doufáme, že jste byli spokojeni a těšíme se na vás v příštím roce.

Eva Červenková
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SDH KARDAVEC
HASIČI NA VODĚ
V počátečních dnech prázdnin absolvovali hasiči z Kardavce výcvik na vodě.
Pro sjezd si tentokrát vybrali Vltavu, řeku, podél níž se vypíná překrásná
krajina a historické památky. Vltava, na rozdíl od Berounky, vodácky řečeno,
tekla a umožnila procvičit sjezd všech jezů. Mimo výcviku na raftech si
hasiči vyzkoušeli také plavání v proudu a pomoc topící se osobě.

LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Na opačném pólu prázdnin, poslední prázdninovou sobotu, uspořádali hasiči
tradiční Loučení s prázdninami na Kardavci. Námět byl cílen na piráty,
korzáry
a
jimi
prováděné
činnosti.
Děti
absolvovaly
dlouhou cestu plnou
nástrah za pokladem –
střelba z praku, válení
sudů
se
střelným
prachem, hledání klíče
v pavučině, jízda na
laně mezi stěžni, plavba
k jeskyni a ukotvení
lodě z můstku. To vše,
včetně
hádanek
a
hledání
pokladu
v pískovišti,
bylo
součástí
odpoledne,
kterého
se
i
přes
poměrně
nepříjemné
počasí
zúčastnilo na čtyřicet
dětí.
Ty
překvapily
pořadatele nejen svou
hojnou
účastí
(v okolních vsích byly z důvodu nepříznivého počasí obdobné akce rušeny),
ale hlavně svým oblečením v duchu námětu.
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VÝCVIK V PŘEŽITÍ
Následující týden v září hasiči zorganizovali výcvik v přežití. Cvičení bylo
koncipováno pod námětem vyhledávání ztracených osob, přesunů podle
mapy a lokalizace případných ohnisek požáru. Akce se zúčastnili hasiči
a zájemci o členství v SDH, přičemž věkové rozpětí mezi nejmladším
a nejstarším účastníkem bylo necelých sedmdesát let.
Cvičení bylo zahájeno u hasičárny v Bratkovicích, kde si účastníci vybírali
potřebný materiál pro zabezpečení úkolu. Potraviny, lékárničky, hasicí
potřeby, sekery, nože, hračky, rádio apod., to vše bylo k mání. Podmínkou
bylo, že vybraný materiál si každý ponese, což bylo na pochod, který nebyl
nijak časově ani dálkou omezen, docela odvaha.
Při přesunu byly upřesňovány úkoly z řídicího střediska (centrály). Určování
polohy dosaženého prostoru, prohledávání okolí anebo poskytování první
pomoci věrohodně zraněné osobě s oděrkami v obličeji po pádu
způsobeným ztrátou krve z řezné rány (tepenné krvácení).
I přes provedenou teoretickou přípravu, kde obzvláště ti menší prokázali
výborné znalosti, byla prvopočáteční nejistota zřejmá u většiny cvičících.
Nakonec ale byl zdravotní stav zraněného precizním poskytnutím první
pomoci stabilizován a přípravou jeho transportu byl úkol ukončen. Asi po 10
km přesunu byla dosažena improvizovaná základna. Zde bylo veškeré úsilí
zaměřeno na přípravu jídla. Po konzumaci výborného guláše následovaly
nácviky bezpečného rozdělávání ohně, motání hadic, překonání překážky
s lanovým přemostěním a dalších dovedností.
Časně ráno hlášení z centrály oznamovalo ztracenou osobu, úkol byl
pročesat severozápadní okolí základny do hloubky 6 km. Po dosažení
nejvzdálenějšího místa propátrávání byla akce na pokyn centrály ukončena
(planý poplach). Při přesunu zpět na základnu byla nalezena zraněná osoba
s diagnózou bolestivě naraženého kolena. Po fixaci postiženého místa byla
osoba odsunuta za pomoci improvizovaných nosítek ke komunikaci
dostupné pro záchranku.
Náročný výcvik v náročném terénu a se zátěží, během kterého cvičící ušli
přes 30 km, byl ukončen organizátory na vlakovém nádraží v Bratkovicích.
Odměnou pro ně byl zájem o další cvičení s obdobným námětem.
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SOUTĚŽE NA BUDÍNKU
Dne 15. září bylo SDH zastoupeno družstvem žen v soutěži o Pohár starosty
OSH a družstvem mužů v soutěži „pětatřicátníků“. Soutěže se uskutečnily
na Budínku a pro obě družstva byly milým překvapením jejich dosažené
časy. Družstvo žen, na rozdíl od mužů, kteří se díky součtu časů dostali do
„top ten“, doplatilo na pravidlo nejrychlejšího času a na první desítku, i přes
vyrovnané časy v obou kolech, nedosáhlo. I tak v porovnání s jinými
družstvy, disponujícími silnými a pro soutěž upravenými stroji, lze dosažené
časy našich obou družstev (okolo 30 sekund) považovat za velký úspěch.

OSLAVY VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Sté výročí vzniku samostatného československého státu oslavili kardavečtí
hasiči společně s kolegy z okolních vesnic několikráte. Nejprve 20. října
uctili stoleté výročí v Bratkovicích a Dominikálních Pasekách, přesně v den
vzniku Československa podpořili čestnou stráží, společně s hlubošskými
hasiči zabezpečujícími dopravní obslužnost průběhu akce, kladení věnců
u pomníku obětí 1. světové války.
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LÍPA STOLETÍ
Aby předešli kolizi termínů uvedených akcí, zorganizovali kardavečtí hasiči
později, 17. listopadu, vysazení Lípy století pod kapličkou na Kardavci.
Akce s hojnou návštěvou veřejnosti byla zahájena symbolicky u rybníčku,
u lípy, která byla na počest vzniku Československa vysazena ve 20. letech
minulého století.
Právě zde byly do
připraveného tubusu
vloženy a následně
uzavřeny
cennosti,
částečně připomínající
minulost a současnost
SDH, včetně odkazu
dalším
generacím,
sepsaného členy SDH.
Nastupující generace
hasičů, hasiči – děti,
zabezpečila přinesení
lípy a její usazení do
připravené jámy. Poté
místostarosta
obce
Hluboš Josef Mašek
přečetl
odkaz
budoucím generacím
a po zdravici hostů
z
okolních
obcí,
Bratkovic,
Sádku
a Hluboše, byla za
doprovodu pěveckého
sboru z Bratkovic lípa
vsazena a přítomnými
dobrovolníky zahrnuta hlínou.
Po odhalení pamětního kamene zasloužilými členy SDH, Antonínem Jarešem,
Vlastou Šrámkovou a Pavlem Štefány byla za doprovodu dechovky
z Březnice akce ukončena v místním kulturáku.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V sobotu 8. prosince si děti, které zavítaly na Kardavec, zasoutěžily v hrách
připravených členy SDH. I přes jejich herní zápal bylo zřejmé, že přišly
hlavně za jiným účelem.
Ještě, než dozněly pohádky, nastala tolik očekávaná chvíle. A i ty nejmenší,
byť před čerty daly zavděk náruči rodičů, věděly, že Mikuláš je na blízku.
Když se v sále i s andělem konečně objevili, děti se rády před obdarováním
dárky podělily se zaplněným sálem říkankou nebo písničkou.

ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ U KAPLIČKY
Adventní pohodu na Kardavci opět vyplnilo zpívání pod kapličkou. Již
tradiční akce byla za podpory dobrovolníků z okolí Kardavce obohacena
adventním nápojem, cukrovím z domácích pecí a zpěvem dětského sboru za
doprovodu flétnistů a kytary.
Holky a kluci z Kardavce a Hluboše připravili pásmo koled a moderních písní
historicky spjatých s adventem. Další novinkou bylo vystoupení kytaristů
pod vedením Jiřího Krejčího.
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V závěru je nutné poděkovat Obci Hluboš za podporu akcí spjatých
s výročím vzniku samostatného Československa, akcí organizovaných pro
děti a všem těm, kteří se jich v tomto půlroce hojně zúčastnili.
Poděkování patří členům SDH, organizátorům uvedených akcí, a všem těm,
kteří své volno věnovali ve prospěch druhých.

Josef Medal
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA OSLAVILI
V ČERVENCI
65 let Věra URBÁNKOVÁ, Hluboš 68
V SRPNU
75 let Libuše KOŘÍNKOVÁ, Hluboš 161
75 let Milena BURYANOVÁ, Hluboš 164
V ZÁŘÍ
70 let Petr URBÁNEK, Hluboš 68
85 let Václav ČERNOHORSKÝ, Hluboš 140
V ŘÍJNU
70 let Stanislav MELICHAR, Hluboš 169
70 let Pavel ŠTEFÁNY, Kardavec 19
80 let Karel SAXL, Hluboš 42
V LISTOPADU
65 let Věra PLECITÁ, Kardavec 1
70 let Vlastimil FIALA, Hluboš 57
V PROSINCI
85 let Ivo KOLAŘÍK, Hluboš 5
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.

HLUBOŠÁTKA
Matyáš PINC, Hluboš
Nela HAVELKOVÁ, Kardavec
Ondřej a David ČIHÁKOVI, Hluboš
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TJ SOKOL HLUBOŠ
15. ROČNÍK MEMORIÁLU PETRA
DUŠKA
Již tradičně patří jedna víkendová sobota v letních měsících turnaji v malé
kopané. Letos toto datum připadlo na velmi teplou sobotu 4. srpna. Jednalo
se již o 15. ročník, kdy mezi sebou týmy svedly boje o putovní pohár Petra
Duška. Navíc tato akce byla spojena s kulatým výročím založení malé
kopané v Hluboši a tým AC Hluboš zde oslavil 20 let své existence, což si
přítomní mohli připomenout po celý den v „síni slávy“, kde byly vystavené
všechny trofeje, které Hluboš vyhrála.
Samotného turnaje se zúčastnilo šest mužstev. Obhájce minulého ročníku
KO Mongeo Podlesí, domácí AC Hluboš a hosté AC Return, FC Grants You
Sharks, Alkoholika Drahlín a Česká pivnice Příbram. Mužstva se utkala
v jedné skupině systémem každý s každým, kdy za vítězství byly udělovány
2 body, za remízu 1 bod a za porážku 0 bodů. Kvalita turnaje byla patrná
hned z úvodních utkání, kdy AC Hluboš těsně porazilo Sharks a Drahlínu se
podařilo porazit obhájce z Podlesí. Tyto výsledky nasvědčovaly tomu, že
domácí chtěli na jubilejním turnaji získat trofej největší. Když potom
favorité turnaje Podlesí a Sharks znovu zaváhali ve svých zápasech
s překvapivě silným týmem České Pivnice, bylo jasné, že remíza v utkání
Hluboš – Drahlín 2:2 bude pro domácí velmi důležitá a že si to o konečné
první místo rozdají nejspíše tyto dva týmy. Do průběhu turnaje ovšem
zasáhly rozmary počasí. Před rozhodujícím utkáním mezi Hluboší a Podlesím
zkropil hřiště asi hodinový vydatný déšť, a tak unavená Hluboš na těžkém
terénu podlehla posilněnému týmu Podlesí 7:4. V tuto chvíli už záleželo jen
na tom, jak se ke svému poslednímu utkání postaví Drahlín. Ten ale podlehl
Sharks 6:0, a tím bylo jasno o celkovém vítězi, kterým se díky lepšímu
skóre nakonec stal pořádající AC Hluboš. V posledním utkání turnaje Podlesí
porazilo AC Return a zajistilo si tak konečné třetí místo.
Turnaj opět nabídl spoustu pěkných utkání, které výborně odřídili Jaroslav
Pakosta a Marek Soukup, za což jim patří velký dík. Nebylo to v tomto
počasí nic jednoduchého. Jednalo se opět o povedenou akci, při níž se ani
diváci určitě nenudili. Za vše pak hovoří 84 vstřelených branek s průměrem
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5,6 branky na zápas. Nejlepším střelcem turnaje se stal Dan Petráň (Podlesí)
s 9 vstřelenými brankami. Nejlepším brankářem pak Roman Krýsl z AC
Hluboš a nejlepším hráčem se stal bavič Karel Štefány z Drahlína.
Poděkování určitě patří všem týmům, divákům, rozhodčím, sponzorům,
pořadatelům a Obci Hluboš, dále pak místním dobrovolným hasičům, kteří
se postarali o osvěžení a perfektní catering, který vydržel až do brzkých
ranních hodin.

Jan Peták

STARÁ GARDA
Turnaj v malé kopané v Otročiněvsi
Na Berounsku jsme již odehráli mnoho zápasů na několika místech, a tak
nás potěšil velký zájem organizátorů o náš manšaft. V Otročiněvsi jsme
ještě nehráli, proto jsme pozvání na sobotu 18. srpna přijali a dobře udělali.
Turnaj se hrál v pěkném areálu s minigolfem (vyzkoušeli jsme mezi zápasy),
s výborným občerstvením. Jediné, co nás zklamalo bylo, že mělo jít o turnaj
starých gard, pouze jeden hráč mohl být mladší. Většina mužstev byla ale
půl na půl i ve věku 18 let, ale přijeli jsme a odehráli všechny zápasy se
ctí!!! Všechny naše zápasy byly hodně vyrovnané, i přesto, že jsme hráli
s výrazně mladšími hráči. Sestava Hluboše: Jan Peták – Míla Holan, Pavel
Svojtka, Jan Hošťálek, Tomáš Hazucha, David Procházka, Petr Matějka,
a právě ten byl vyhlášen nejlepším hráčem turnajem.
Výsledky:
Hluboš – Otročíněves
Hluboš – Náš Domov
Hluboš – Vávra Tým
Hluboš – Forte Beroun
Hluboš – Suchomasty

2:3
2:3
0:1
2:2
3:0

Konečná tabulka:
1. Otročíněves
2. Vávra Tým
3. Forte Beroun
4. Hluboš
5. Suchomasty
6. Náš Domov

7 bodů
7 bodů
5 bodů
3 body
3 body
2 body

(branky: Matějka, Procházka)
(branky: Matějka, Hošťálek)
(branky: Matějka 2)
(branky: Matějka, Hošťálek, Procházka)

27

Stará garda v Králově Dvoře
Již po několikáté jsme se zúčastnili v sobotu 14. října turnaje v malé kopané
starých gard v Králově Dvoře. Strávili jsme příjemné odpoledne, odvezli
jsme si pěkné druhé místo a Honza Peták cenu za nejlepšího brankáře
turnaje. Hráli jsme v sestavě: Jan Peták – Roman Krýsl, Pavel Šťáhlavský,
Václav Dušek, Radek Šinágl, Eduard Rebljan, David Procházka, Tomáš
Hazucha, Petr Matějka, Martin Šrámek.
Výsledky:
Hluboš – Králův Dvůr
Hluboš – Vávra Team
Hluboš – Forte Tým
Hluboš – Loděnice

0:3
5:1 (branky: Šrámek, Procházka, Matějka, Rebljan,
Hazucha T.)
3:0 (branky: Šrámek, Krýsl, Šťáhlavský)
3:2 (branky: Rebljan, Hazucha T., Matějka)

Konečná tabulka:
1. Králův Dvůr
2. Hluboš
3. Loděnice
4. Vávra Team
5. Forte Tým

10 bodů
9 bodů
6 bodů
3 body
1 bod
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Vánoční turnaj Legend Cup starých gard
V letošním roce jsme odehráli poslední zápasy staré gardy v sobotu
15. prosince na vánočním turnaji v malé kopané Legend Cup v Berouně.
Odehráli jsme v sestavě: Roman Krýsl – Jiří Prokeš, Pavel Šťáhlavský, Míla
Holan, Eduard Rebljan, Michal Pachole, Jan Hošťálek, Tomáš Hazucha, Jan
Prokeš.
Výsledky utkání Hluboše:
Hluboš – Všeradice
6:2 (branky: Rebljan 3, Prokeš Jiří, Pachole,
Hošťálek)
Hluboš – Tetín
1:1 (branka: Hazucha Tomáš)
Hluboš – TJ Domeček 8:2 (branky: Prokeš Jan 3, Pachole 2, Hošťálek,
Prokeš Jiří, Šťáhlavský)
Hluboš – Jáchymov
1:3 (branka: Holan)
Hluboš – Loděnice
1:3 (branka: Prokeš Jan)
Konečná tabulka:
1. Tetín
2. Loděnice
3. Jáchymov
4. Hluboš
5. Všeradice
6. TJ Domeček

13 bodů
10 bodů
10 bodů
7 bodů
3 body
0 bodů

Jan Prokeš
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CO NÁS ČEKÁ
Tradiční vánoční fotbalové utkání ženatí vs. svobodní – na staďáku
v Hluboši, 24. prosince, 11:00
Turnaj ve stolním tenisu – v „mládežáku“, 27. prosince od 9:00,
registrace od 8:00
Oslava příchodu nového roku – hráz rybníka na návsi v Hluboši, krátce
po silvestrovské půlnoci
Novoroční pochod – tentokrát kratší varianta (cca 10 km): z Hluboše přes
Dvůr Návse a trampskou osadu Old Drsno na osadu Three Boy´s. Buřty,
klobásy, chleba s sebou. Odchod 1. ledna. v 10:00 od obecního úřadu.
Hasičský ples, pořádá SDH Hluboš – sál Restaurace U funebráka,
15. února, 20:00
Dětský maškarní karneval – březen 2019 – termín upřesníme
prostřednictvím SMS zpráv, plakátů, www stránek, facebooku

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

Nabídka práce
Obec Hluboš přijme na trvalý pracovní poměr zaměstnance na práce v obci
(odklízení sněhu, sekání trávy, stříhání živých plotů, hrabání listí apod.).
Řidičský průkaz sk. B podmínkou, sk. T výhodou.
Termín nástupu dle dohody.
Bližší informace u starosty obce na tel. 724 180 539.
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Krásné a pohodové vánoční svátky v kruhu nejbližších,
pevné zdraví, mnoho štěstí, lásky a splněných přání
vám do nového roku
za Hlubošský zpravodaj
přejí
Jiří Čajan
Jan Novotný
Zdenka Peřinová
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Kontakty na OÚ
Starosta – 724 180 539, jiri.cajan@centrum.cz
Místostarosta – 739 453 079, ma.sek@seznam.cz
Obecní úřad – 318 611 048, 603 147 315, ouhlubos@volny.cz
www.hlubos.eu
Facebook/Hluboš + Kardavec

Hlubošský zpravodaj – vydává obec Hluboš jako svůj občasník.
Hlubošský zpravodaj je v elektronické podobě ke stažení na oficiálních
stránkách obce www.hlubos.eu. Náměty, příspěvky a podněty směřujte
na tel. 777 659 019 nebo na e-mail: perinka.z@seznam.cz.

Uzávěrka příštího čísla – 10. března 2019.
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