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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v tomto vydání Hlubošského zpravodaje bych se chtěl mimo jiné věnovat
tomu, jak se někteří z nás chovají k obecnímu majetku a jaký k němu mají
vztah. Bohužel, v mnohých přetrvává myšlení, že co je obecní, to je všech,
a mohou si tedy na obecním dělat, co chtějí. Není to pravda a budu moc
rád, pokud se tento náhled na věc změní. Dochází k tomu, že někteří řeší
vlastní pohodlnost, resp. lhostejnost, tím, že svůj problém posunou
o kousek dál. Na obec. Stačí se projít vesnicí a příkladů, které mi v tom
dávají za pravdu, každý, kdo chce, najde více než dost. Pro ilustraci jich pár
nastíním.



Parkování aut
Parkování aut na ulici, popř. na travnatých plochách podél cest, je záležitost,
o které jsme diskutovali i na posledním veřejném jednání zastupitelstva dne
31. 5. 2017. Drtivá většina aut, která stojí na veřejných prostranstvích, by
klidně mohla být zaparkována na pozemcích majitelů. Jenže to by pak tito
majitelé holt museli třeba pokaždé otevírat vrata, aby mohli zajet do dvora,
nesměli by mít na svých pozemcích bazény, pergoly, vysázené okrasné túje
a udržovaný zelený trávník, aby se jim jejich auta na jejich pozemky vešla.
Jednodušší přece je nechat auta stát na ulici a přenést zátěž vlastního
pohodlí jinam. Na obec, resp. ostatní spoluobčany, neboť někde
zaparkovaná auta působí negativně pouze esteticky, leckde ale způsobují
zhoršenou možnost průjezdu a dopravní obslužnost (popeláři, zimní údržba
atd.). Prostě zde nemáme tak široké cesty. Touto problematikou se
v poslední době hodně zastupitelé zabývají a v úvahu přichází i možnost
výběru poplatku za zábor veřejného prostranství. Prosím, aby se každý
zamyslel, zda je skutečně nutné parkovat auta na ulici, a aby se snažil tento
stav minimalizovat.



Zábory a znečišťování veřejného prostranství
Dalším příkladem toho, že obecní je všech, tedy i moje a mohu si zde dělat,
co chci, jsou různé zábory veřejných ploch. Na některých místech je
uskladněn stavební materiál po dobu několika let a nic se neděje. Pokud si
někdo nechá přivézt např. dříví, složí si ho na obecním a v relativně krátké
době ho zlikviduje, uklidí po sobě, tak proti tomu samozřejmě nikdo nic
namítat nebude. Pokud ale poté, co si dříví na ulici rozřeže, a nechá po
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sobě neuklizené piliny, které by měl asi uklidit vítr nebo ještě lépe
zaměstnanec obecního úřadu, tak se ptám, jaký vztah má tento člověk
k obecnímu majetku a k pořádku v obci? Žádný. On si vyřešil svůj problém
– má na dvoře vyskládané dříví na zimu a že po něm na ulici zůstal
nepořádek, to ho nezajímá. Proč taky, že?



Dešťová kanalizace napojená do splaškové
Dalším příkladem, jak někteří spoluobčané řeší vlastní problémy na úkor
obce, je, že mají napojenou dešťovou kanalizaci do kanalizace splaškové
nebo čerpají vodu ze sklepů do splaškové kanalizace. V obci máme oddílnou
kanalizaci. Pro ty, kdo nevědí, to znamená, že je oddělená splašková
kanalizace od dešťové a do splaškové kanalizace v tom případě dešťové
vody nesmí přijít. Tento problém se zde vyskytuje již několik let, kdy po
deštích rapidně stoupá nátok na ČOV, a zvýšený nátok trvá třeba i týden.
Podezření, že dochází k čerpání vody ze sklepů do splaškové kanalizace, se
potvrdilo a díky kamerování kanalizačního systému se podařilo jednoho
viníka odhalit. Určitě ale tento viník nebude sám. Kamerování kanalizace po
deštích bude pokračovat, abychom této činnosti, která ohrožuje provoz ČOV,
zamezili. Dále bude provedena tzv. kouřová zkouška kanalizace, která
odhalí napojení okapů a jejich svodů do kanalizace.
Po poslední silné bouřce byly nátoky na ČOV tak velké, že jsme museli
znovu navézt aktivační kal, aby nedošlo ke kolapsu ČOV. Opět si někdo
vyřeší problém s tím, že má vodu ve sklepě, tak, že problém přehodí na
obec. To, že ohrožuje funkčnost ČOV pro celou obec a porušuje zákon, ho
nezajímá. Proč taky, on má problém vyřešený!
Upozorňuji, že pokud se u někoho dalšího potvrdí, že čerpá dešťovou vodu
do splaškové kanalizace, nebo má do ní napojené okapy, zahájíme s ním
správní řízení. O tom, že takové správní řízení se bez sankce neobejde, se
zmiňovat snad ani nemusím. Tvrzení, že někdo neví o tom, že nesmí mít
napojenou dešťovou vodu do kanalizace, neobstojí. Jak se říká a platí
„neznalost zákonů neomlouvá“.
Zkusme se na obecní majetek a na veřejný prostor podívat tak, jako kdyby
to nebylo obecní ale sousedovo. Také byste sousedovi nechali stát auto
na pozemku a přitom měli prázdný dvůr, nechali byste sousedovi
na pozemku složené palety se stavebním materiálem, také byste čerpali
vodu ze svého sklepa sousedovi na pozemek a způsobovali mu tím škodu?
Asi ne. Tak proč v případě obce ano???
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Výše uvedené poznatky (vyjma kanalizace) najdu kdekoliv ve vesnici a je
jedno, zda budu v centru obce, půjdu na Lipku a od hřbitova zpět, projdu
„kout“ nebo se projdu po Kardavci.
V minulém zpravodaji jsem psal o tom, že jsme požádali mimo jiné o dotaci
na dětské hřiště. S radostí sděluji, že žádost byla úspěšná a dotaci ve výši
400.000,- Kč jsme obdrželi. Za sebou již máme výběrové řízení a podpis
smlouvy s jeho vítězem, firmou Dřevoartikl, je na spadnutí. Během léta
dojde k realizaci, a pokud vše půjde dobře, tak do 31. 8. letošního roku
bude na prostoru mezi staďákem a cestou pod památníkem plně funkční
hřiště s novými herními prvky jak pro nejmenší, tak i pro větší děti.
Doufám, že se s firmou Dřevoartikl nedostaneme do stejných potíží jako
s firmou RADA, která předělávala zahradu u základní školy. V této kauze
leží od září 2016 u soudu žaloba na firmu RADA o zaplacení smluvní pokuty
ve výši 2,8 mil. korun za nedokončení díla. Kdy začne soudní líčení a celý
proces, bohužel nevíme. Záleží pouze na soudci a jeho časových
možnostech.
V žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi nemáme zatím žádné nové
informace.
Když se zmiňuji o dotacích, jistě jste zaznamenali dotazníkový průzkum
na možnost pořízení kompostérů. Jedná se o výzvu č. 68 Operačního
programu Životní prostředí – Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže
a rizika. Velice mile mne překvapil váš velký zájem o možnost využití této
nabídky. Přihlásilo se přes 100 zájemců s celkovým počtem 133
požadovaných kompostérů. Podnikli jsme tedy všechny kroky pro podání
žádosti o dotaci. Bude-li žádost úspěšná, na jaře roku 2018 budou
kompostéry k dispozici. O vývoji této záležitosti vás budu dále informovat.
A na závěr ještě pár vět o koupališti.
Myslím, že jsme odvedli kus dobré
práce a koupaliště je letos po dlouhé
době opět možné využívat. Voda je
tam zatím čistá, okolí upravené, takže
nic nebrání osvěžení a letním
radovánkám. Musím ale upozornit, že
tato vodní plocha není oficiálně
vedena jako koupaliště, ale jako zdroj
požární vody. Koupání je zde tedy
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na vlastní nebezpečí a neexistuje tudíž ani žádný provozovatel. I přes tyto
skutečnosti jsme tam nechali umístit odpadkové koše, aby návštěvníci měli
možnost se zbavit odpadu a neznečišťovali okolí. Dále jsme u koupaliště
umístili cedule se zákazem koupání psů a s prosbou, aby lidé po svých
zvířecích kamarádech uklízeli výkaly. Důrazně prosím o dodržování těchto
nařízení. Přece jen jsme do vyčištění a úprav okolí investovali dost peněz,
času a vlastní práce a dělali jsme to hlavně pro to, že se tam budou chodit
koupat lidé a nikoliv pejskové.

Rok se přehoupl do své druhé poloviny a máme před sebou prázdniny
a dovolené. Prázdniny v Hluboši odstartovaly děti tradičním dvoudenním
„tatínkovským výletem“ po zajímavostech v okolí. Letos děti navštívily
zříceninu hradu Kamýk a nedalekou rozhlednu Vrškamýk. Po červené
turistické značce se pak pěšky přesunuly do kempu Roviště, kde
přenocovaly. Společná fotografie všech zúčastněných je na úvodní straně
zpravodaje.
Přeji vám všem pohodově strávené léto a hezkou dovolenou bez komplikací
a problémů.

Jiří Čajan
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VZPOMÍNKA NA HRDINY...
Letos již potřetí se v pátek 5. května v podvečer vydal za doprovodu
hornické kapely Březohorka průvod občanů obcí k pomníku na návsi, kde
jsme položením věnců uctili památku spoluobčanů, kteří padli během
2. světové války. Mezi jmény, která ve svém proslovu vzpomněl starosta Jiří
Čajan, byli i aktivní účastníci protifašistického odboje.
Po zásahu gestapa v druhé polovině roku 1943 proti účastníkům odboje
uniklo zatčení jen několik málo jednotlivců. V Jincích se poté stal osou
ilegální organizace kapitán František Lukeš. Spolu s Antonínem Veverkou
z Bratkovic, Ladislavem Kulhánkem, Bohuslavem Hanušem a Františkem
Bílkem z Hluboše a dalšími vytvořili odbojovou skupinu s názvem Prokop
Holý, která udržovala spojení s odbojovým hnutím po celých Čechách,
především pak s organizací Předvoj v Praze a na Strakonicku.
Rozsáhlá protifašistická činnost Prokopa Holého zanedlouho neunikla
pozornosti gestapa. Bylo to v době, kdy gestapo za pomoci konfidentů,
zrádců a tzv. „volavčí
sítě“ samo vytvářelo falešné
odbojové orgány, jež měly
napomáhat
k odhalení
a
likvidaci
skutečných
ilegálních sítí. Nacisté se
snažili proniknout i do
odbojové organizace Prokop
Holý
a přes
ni
pak
k organizaci Předvoj. I když
agenti gestapa záhy vzbudili
Bohuslav Hanuš
Ladislav Kulhánek
nedůvěru Františka Lukeše
a Františka Bílka a vedení Prokopa Holého s nimi přerušilo spojení, gestapo
již o skupině Předvoj vědělo a mohlo přikročit k zatýkání na Jinecku,
Příbramsku, Strakonicku, v Praze a jinde. Kromě zatčených funkcionářů
Předvoje na přelomu roku 1944–45 byli dne 23. ledna 1945 zatčeni také
členové Prokopa Holého, a to Antonín Veverka, František Lukeš, Ladislav
Kulhánek a Bohuslav Hanuš. Dva posledně jmenovaní byli popraveni
2. května 1945 v Terezíně.

(čerpáno z publikace Josefa Velfla Cesty ke svobodě)
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Jana Humlová

PÁR ZMĚN K LEPŠÍMU

Nová úřední deska a plakátovací plochy

Přemostění zřícené zámecké zdi
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Oprava dlážděné cesty na Kardavci

Opravený chodník od statku
k čp. 23

Nově vydlážděná plocha
památníku obětí 2. sv. války
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ZŠ A MŠ HLUBOŠ
NOVINKY Z NAŠÍ DRUŽINKY
Na konci školního roku jsme hledali poklad! Žáci byli natěšení a dětská
radost z nich přímo sálala. Pomocí šifer, otázek a pana ředitele děti poklady
našly na školní půdě.
„Mně se líbilo, že jsme šli okolo našeho domu pro ten poklad.“ (Kuba D.)
„Bavilo mě hledání indicií a pokladu.“ (Emílek)
„Mně se líbilo, že nám poradil, Šmit´.“ (Kubík N.)
„Byla jsem šťastná, když jsem našla papírek.“ (Terezka S.)

„Líbily se mi úkoly. Jsem ráda, že jsem našla papírek. Paní učitelka je moc
hodná. Dala nám hodně dárků.“ (Adélka)
„Měla jsem velkou radost. Hledali jsme fáborky, šipky, indicie a písmenka.
Jednou jsme se zasekli u jedné otázky.“ (Nellča)
„Bylo to supér. Hlavně mě bavily otázky. A nejlepší pocit z pokladu.“ (Maty)
Co více dodat, děkuji za krásné odpoledne.

Vaše paní učitelka Evka Šimáčková!
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VÝLET SLONOVEC
5. 6. 2017 jsme se školou šli na Slonovec, ale ještě před tím jsme se
zastavili na farmě u Buchtelových v Domikálních Pasekách.

Po farmě jsme šli na vrchol kopce Slonovec a tam jsme si opékali vuřty.
A to je konec.

Martin Kyrián, 5. ročník
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VÝLET NA VALDEK
Dne 6. 6. 2017 jsme jeli do Jinec a odtud jsme šli cca 12 km. Cestou jsme
viděli srnu nebo jsme poznávali všelijaké stromy a brouky. Když jsme
dorazili na Valdek, tak jsme se tam učili o Valdeku. Dozvěděli jsme se třeba,
že Valdek je v němčině „zalesněný hrad‘‘. Na hradě jsme se najedli. Také
jsme se šli podívat na vyhlídku a následně jsme vyrazili na autobus až do
Chaloupek u Komárova, odtud jsme jeli domů.

Tereza Kabylová, 5. ročník

PIČÍN VYBÍJENÁ 2017
13. 6. 2017 jsme vyrazili do Pičína. Šli jsme lesem z Hluboše asi 3,5 km.
Cestou do Pičína jsme si povídali, jak prohrajem. Když jsme dorazili, tak
jsme hned hráli. Náš kapitán se jmenoval Martin Kyrián. 1. zápas jsme
prohráli s Pičínem a 2. zápas jsme projeli se Suchodolem, ale byli jsme
šťastní, že Pičín nevyhrál. Pak jsme šli zase nazpátek do Hluboše.

David Procházka

Příspěvky ZŠ a MŠ Hluboš nebyly redakčně upraveny.
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SDH HLUBOŠ
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Další akcí, kterou jsme pro vás připravili, bylo
pálení čarodějnic. Letos se čarodějnice již
podruhé pálily na louce pod kostelem. Figurínu
čarodějnice na hranici nám i v letošním roce
vytvořily „holky Kočovy“, za což jim moc
děkujeme. Vedle hranice byl ohýnek na
opékání špekáčků a klobás. Bylo připraveno
občerstvení. Pro každé dítě jsme měli
připravenou sladkou odměnu. A i tentokrát
hasiči připravili malé překvapení. Předvedli útok
a uhašení hořícího domečku. Poté si mohly děti
vyzkoušet srazit proudem vody terč. Dokonce
nás navštívily i malé čarodějnice, které byly za
svoje krásné masky také odměněny. Po
zapálení ohně si mohly děti pod dozorem
našich hasičů vyzkoušet házení „fagulí“. Doufám, že si letošní pálení užili jak
dospělí tak i děti. Návštěvníků bylo i přes chladnější počasí opět mnoho,
a tak se těšíme opět za rok.
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SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU
SDH Hluboš vyhlásilo na sobotu 13. května již druhý sběr železného odpadu.
Počasí nám letos přálo, objeli jsme celou Hluboš a staré železo posbírali
a odvezli. Jeli jsme několikrát, protože odpadu bylo opravdu dost.
Děkujeme všem občanům za každé kilo, které pro nás připravili. Výtěžek ze
sběru použijeme na nové hadice a helmy, jelikož ty staré jsou již
nevyhovující.
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MEMORIÁL VÁCLAVA SOUKUPA
V sobotu 27. května se uskutečnil Memoriál Václava Soukupa v Sádku.
Letos se zde utkala družstva Sádku, Hluboše, Kardavce a Drahlína.
My jsme měli v soutěži dvě družstva, a to muže a smíšené, obě družstva
byla hodnocena v kategorii muži. Hlubošští muži obsadili třetí místo, a tak
jsme v loňském roce vyhraný putovní pohár předali do rukou smíšeného
družstva Sádku, které obsadilo vítězné první místo. Na druhém místě
skončilo družstvo mužů ze Sádku, čtvrtí skončili Drahlínští, na pátém místě
byli muži z Kardavce a šesté místo obsadilo naše smíšené družstvo
s převahou žen. Těm pokazila čas pozdní voda, ale nám to vůbec nevadí, je
to soutěž a my jsme si ji opravdu užili.

O ČENKOVSKÝ CVOČEK
Letos jsme se poprvé zúčastnili soutěže o Čenkovský cvoček, která se
konala v sobotu 3. června. A nebyli jsme jediní. Soutěž přilákala
do Čenkova nezvykle velký počet soutěžících. Dětských družstev bylo 11,
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mužských 5, 4 smíšená družstva a 2 družstva žen. Tato soutěž patří k těm
náročnějším. Skládá se z překážkového běhu, kde na hasiče čekala
například bariéra, kladina, přenos „raněného“ na nosítkách, běh okolo hřiště
a přes Litavku a je zakončena požárním útokem.
Při první štafetě jsme „přišli“ o jednoho soutěžícího, Pavel Malkovský si při
pádu z kladiny poranil koleno a musela ho odvézt sanitka. Tím jsme ztratili
několik cenných vteřin. A jelikož jsme neměli náhradníka muže, musela ho
v druhém kole nahradit žena. Katka bojovala statečně, stejně jako ostatní
naši soutěžící a můžu říct, že dle dosaženého času neudělala našemu
družstvu ostudu.
Oba útoky se nám opravdu povedly a po zásluze jsme získali druhé místo.
První místo v kategorii mužů získal Kardavec, třetí byl domácí Čenkov,
čtvrté Hostomice a páté Bratkovice.
Krásný výkon předvedlo také družstvo z Čenkova (Elita) Pozdní sběr, což je
družstvo „zasloužilých hasičů“. Byli opravdu úžasní. Klobouk dolů před nimi.
Všem zúčastněným patří poděkování za předvedené výkony a pořadatelům
velký dík za důkladně připravené závodní klání a nádherné poháry a ceny.
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MEMORIÁL ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ
V RADOUŠI
V sobotu 24. června proběhl 9. ročník Memoriálu zasloužilých hasičů
v Radouši, na který jsme byli letos poprvé pozváni i my.
Soutěž probíhala na místním koupališti. Ženy soutěžily v klasickém
požárním útoku, muži a děti měli soutěž vytvořenou dle tamních pravidel.
Soutěž mužů byla trochu složitější. Start byl ze zásahového vozidla, bylo
nutné nejprve z auta vynést stříkačku spolu s veškerým příslušenstvím.
Disciplína spočívala v přepravě vody z koupaliště do kádě. Konečný čas byl
měřen od vystoupení ze zásahového vozidla až po naplnění kádě. Soutěže
se zúčastnilo 12 družstev. Nám, jelikož chyběl jeden „mužský člen“, musela
družstvo opět doplnit naše hasička „Káťa“ jako velitel.
Bez přípravy a napoprvé jsme skončili s časem 1:54, což nás dostalo
na krásné 6. místo. První místo získala Lhotka a druhý skončil další zástupce
z Příbramska, SDH Čenkov.

Eva Červenková
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SDH KARDAVEC
KDYŽ ČARODĚJKY VZPLÁLY
K 30. dubnu tradičně patří pálení čarodějnic. Nejinak tomu bylo
i na Kardavci, kde měli všichni občané osady možnost zúčastnit se
přátelského posezení u hranice, kterou připravili mladí hasiči. Při opékání
vuřtů a her dětí pokračoval příjemný večer a nejen záře z ohňů okolních
obcí, ale i nebe plné hvězd připomínalo čarodějnický rej a dokreslilo
romantickou atmosféru Filipojakubské noci.

MEMORIÁL VÁCLAVA SOUKUPA
BEZ VODY
Memoriál Václava Soukupa se konal v sobotu 27. května opět v Sádku.
Družstva dětí, žen a mužů se měřila ve svých kategoriích s družstvy Sádku,
Hluboše a Drahlína. Děti soutěžily s družstvem domácího SDH. A i když
nastupovaly s podstatně nižším věkovým průměrem, zanechaly velmi dobrý
dojem, který nepřekazila ani pozdní voda podávaná jindy spolehlivým
strojem PS12.
To samé postihlo ženy
i muže. V konečném pořadí
obsadily ženy a děti druhá
místa za družstvy Sádku,
muži skončili na pátém místě,
ale to pouze díky smyslu pro
fair play jak organizátorů,
tak i ostatních soutěžících,
kteří
po
prvním
„suchém“ útoku započítali
našemu družstvu nejhorší
čas s penalizací 10 sekund.
Za
výpomoci
sádecké
stříkačky tak muži při součtu
časů poskočili na páté místo, protože dosáhli druhý nejrychlejší čas!
Celkově zvítězilo smíšené družstvo Sádku, před družstvem mužů ze Sádku
a muži z SDH Hluboš. Ti při závěrečném víceboji dětí ještě zapůjčili svůj
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stroj, díky kterému si mohli naši malí hasiči společně se sádeckými užít
vodní fontány. Poděkování patří pořadatelům za bezchybnou organizaci,
sádeckým a hlubošským hasičům za zapůjčení stříkaček a všem soutěžícím
za smysl pro fair play.

CVOČEK JEL NA CHVÍLI DOMŮ
Soutěž o Čenkovský cvoček přilákala v sobotu 3. června do Čenkova
nezvykle velký počet dětských, dospělých a smíšených družstev.
Po příkladné kolektivní spolupráci se naše děti po výkonu ve druhém kole
vyhouply dočasně na druhé místo, když je o medailové umístění připravilo
poslední soutěžící družstvo. Ale čtvrté místo z jedenácti družstev lze
považovat za velikánský úspěch, obzvlášť když družstvo bylo slepeno
na poslední chvíli.
Vůbec nejrychlejší výsledky z jedenácti týmů v soutěži dospělých
dosáhlo družstvo mužů, které suverénně obhájilo loňský primát! A tak
putovní pohár, Čenkovský cvoček, zná cestu z Čenkova na Kardavec
pomalu nazpaměť.
Všem zúčastněným patří poděkování za předvedené výkony a pořadatelům
za opětovně precizně připravené závodní klání.
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S KOŇKOU V JINCÍCH
Oslav 140. výročí založení SDH Jince, které proběhly v sobotu 17. června,
se zúčastnili i naši hasiči.

Na žádost jineckých hasičů přivezli ukázat chloubu SDH – více jak stoletou
koňku (hasičskou pumpu zapřáhanou za koně), kterou celý týden před
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oslavami náležitě šlechtili. A vyplatilo se, i bez koňského spřežení náležitě
ozdobila prostor před jevištěm rádia Blaník.
To po celý den akci moderovalo a několikrát, právě díky koňce, osadu ve
svém vysílání zmínilo. Ve věci byl totiž doprovod prezentace jinecké koňky,
kterou dva z jejích členů do šroubku (a to doslova) rozebrali, opravili
a složili do fantastické podoby. V konečné fázi ji ale nestačili úplně
zprovoznit, proto se bohužel předpokládané soutěžení s nimi neuskutečnilo.
Pohodové odpoledne v Jincích kromě báječného vystoupení Václava
Neckáře, současné hasičské techniky a prezentace jejích možností okořenila
hasičská soutěž pro děti, připravená Jiřím Vaňkem. V klání mělo SDH
zastoupení, když naše děti posílily družstvo Bratkovických a dosáhly s ním
na stupínek nejvyšší.

Josef Medal

HASIČI SOUTĚŽILI ZA HRANICÍ OKRESU
Na sobotu 24. června, tentokrát na druhou stranu Plešiveckého masivu,
byla pozvána družstva SDH Kardavec na tamní 9. ročník radoušského
memoriálu. Družstva dětí a mužů se tak mohla utkat v meziokresním
přeboru a náležitě si vychutnat specifika soutěží dle tamních zvyklostí.
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Zatímco družstva žen soutěžila podle pravidel požárního sportu, 7 družstev
dětí (mimo jiné čenkovských a jineckých) a 13 družstev mužů mělo
ve svých kategoriích pravidla poněkud přizpůsobena.
Dětská soutěž spočívala v dopravě vody k místu pro hašení. Po obětavém
výkonu se savicí u kádě spolu s rychlým rozvinutím hadic zvítězilo naše
družstvo (posílené o dvě děti z Bratkovic), a to s dosaženým časem 19
vteřin!!!

Rozhodli jsme se, že odměníme děti za jejich skvělý výkon sladkostí, a to
zmrzlinou. Cestou zpátky domů však byly všechny stánky se zmrzlinou
zavřené, a tak jsme byli všichni, nejvíc děti, zklamaní.
O to větší překvapení nás čekalo v Hluboši, když jsme vysazovali doma
Pepíčka Medala. Čekala na nás jeho sestra Lucka s plnou mísou domácí
jahodové zmrzliny, kterou vlastnoručně vyrobila jejich maminka. Zmrzlinu
nám naservírovala do připravených oplatkových kornoutů a byla skutečně
výborná. Děkujeme, bylo to moc milé a příjemné osvěžení. Děti měly velkou
radost.

Vlastimil Čuřín
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V DUBNU OSLAVILI
75 let
70 let
65 let

Jindřich BRAUN, Hluboš 108
Ludmila JIRUŠKOVÁ, Kardavec 2
Růžena MARKOVÁ, Hluboš 107

V KVĚTNU OSLAVILA
75 let

Jiřina KREUZOVÁ, Hluboš 46

V ČERVNU OSLAVILY
85 let
70 let

Marie PETÁKOVÁ, Hluboš 132
Růžena ZDĚNOVCOVÁ, Hluboš 70

V této rubrice jsou uváděny údaje o občanech, kteří dosáhli věku 65, 70, 75, 80, 85, 90 a více,
a kteří dali svůj písemný souhlas se zveřejněním.

NARODILI SE
Lukáš KOČÍ, Hluboš 50
Denisa FULÍNOVÁ, Kardavec 50
Lucie MALÁTOVÁ, Hluboš 146
Beáta MARTANOVÁ, Kardavec 24
Ema TŘESOHLAVÁ, Hluboš 177

Na konec měsíce září chystáme vítání občánků, rodiče dětí budeme včas
informovat.
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TJ SOKOL HLUBOŠ
DRUŽSTVO MLADŠÍCH ŽÁKŮ
OPĚT NA BEDNĚ
Na 3. místo v okresní soutěži III. třídy mladších žáků
dosáhlo družstvo Sokola Drahlín/Hluboš, za které nastupovali z Hluboše
Mates Krejčí, David Procházka, Pepa Medal, Vítek Pokorný, z Kardavce
Ondra Lavička, z Bratkovic a Dominikálních Pasek Jirka Vaněk, Jirka
Třesohlavý, Martin Valvoda a další děti ze Sádku, Drahlína a Příbrami. Po
jarním rozřazení se v deseti mistrovských utkáních utkalo družstvo s týmy
podobných
kvalit
a o vyrovnanosti soutěže svědčí napínavé souboje o celkové umístění
v tabulce probíhající do posledního kola soutěže.
A právě v případě výhry dětí v posledním zápase s Dublovicemi a souběžné
výhry Tochovic nad Milínem se mohly dostat na druhé místo. Při prohře
s Dublovicemi mohly naopak klesnout v tabulce až na předposlední 5. místo.
Nakonec děti vyhrály s přehledem 5:0 a po výhře Milína v Tochovicích sice
na 2. místo nedosáhly, ale třetí místo, při pouhých dvou prohrách
v nadstavbové části, je určitě úspěchem a povzbuzením dětí za jejich píli
pro další sezónu, která pro ně bude znamenat změnu, protože se díky věku
většiny z nich posunou již do kategorie starších žáků.
Věřme, že podpora rodičů setrvá, stejně jako nadšení trenérů Michala
a Aleny Pacholových, kterým patří velké poděkování za přípravu tréninků
nejen pro děti ve zmíněné kategorii, ale také za vedení fotbalové školky.

Josef Medal

STARÁ GARDA
První jarní zápas jsme odehráli v pátek 28. dubna na hřišti favorizovaného
a kvalitního soupeře Český lev Union Beroun. Už cestou do Berouna nás
doprovázel déšť a pršelo i během hry, proto se hrálo na umělé trávě.
Utkání bylo po celou dobu vyrovnané, padlo hodně gólů, výsledek byl 5:4
(1:1). Myslím, že jsme byli všichni spokojení – sešlo se nás hodně, se
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soupeřem jsme odehráli vyrovnané utkání a nakonec jsme poseděli
a probrali situaci v Zámecké krčmě (měli jsme štěstí, že bylo otevřeno).
Sestava: Čajan Jiří – Šťáhlavský Pavel, Dušek Václav, Šinágl Radek, Prokeš
Jiří, Štverák Štěpán, Falc Aleš, Šrámek Martin, Rebljan Eduard, Hazucha
Tomáš, Vokurka Richard, Prokeš Jan, Hošťálek Jan
Branky stříleli: Prokeš Jan 2, Dušek, Šťáhlavský
Další utkání jsme odjeli odehrát ve středu 24. května opět do berounského
okresu, a to do Zadní Třebaně, a tentokrát v menším počtu. Zápas nám
moc nevyšel, podali jsme horší výkon než v Berouně. Hra byla tvrdší
a důraznější, až se místy zbytečně vyhrotila. Po prvním poločase jsme vedli
2:1, ve druhém přidali ještě dvě branky a vedli jsme tak 4:1.
Závěr jsme však vypustili, nechali se rozhodit tvrdší hrou a zbytečnými
hádkami a stihli jsme dostat tři góly. Utkání tak skončilo remízou 4:4. I
přesto jsme byli spokojení, chybělo nám jen posedět u pivka a celý zápas
ještě jednou rozebrat.
Sestava: Čajan Jiří – Holan Míla, Šinágl Radek, Prokeš Jiří, Štverák Štěpán –
Hazucha Tomáš, Šrámek Martin, Hošťálek Jan, Falc Aleš – Prokeš Jan,
Matějka Petr
Střelci branek: Matějka 3, Šrámek
Do třetice opět Berounsko – v sobotu 24. června jsme se zúčastnili turnaje
v malé kopané v obci Tmaň. Za horkého počasí se opět sešla skvělá parta
lidí a celý den jsme si užili jak po sportovní, tak společenské stránce.
Na turnaj bylo přihlášeno 6 mužstev a hrálo se systémem každý s každým.
My jsme se umístili na skvělém 2. místě, a to i díky nejlepším střelcům
turnaje – Martin Šrámek a Jan Prokeš dali shodně po 7 gólech. Jedinou
kaňkou turnaje bylo zranění Tomáše Hazuchy, jemuž přejeme brzké
uzdravení a doufáme, že si s námi co nejdříve zase zahraje.
Výsledky jednotlivých utkání:
Hluboš
Hluboš
Hluboš
Hluboš
Hluboš

–
–
–
–
–

Loděnice 3:1
Archlebov 2:3
Tmaň 4:0
Hudlice 5:2
Čurbes 3:3

branky:
branky:
branky:
branky:
branky:
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Prokeš Jan, Šrámek, Hazucha
Prokeš Jan 2x
Prokeš Jan 2x, Šťáhlavský, Šrámek
Šrámek 3x, Prokeš Jan 2x
Šrámek 2x, Šťáhlavský

Konečná tabulka
1. Čurbes
3. Archlebov
5. Hudlice

2. Hluboš
4. Loděnice
6. Tmaň

Sestava: Čajan Jiří – Krýsl Roman, Hnízdil Miloš, Šinágl Radek, Rebljan
Eduard, Hazucha Tomáš, Šťáhlavský Pavel, Prokeš Jan, Šrámek Martin

Jan Prokeš

2. místo na turnaji starých gard v Tmani

Všechny příznivce staré gardy a fotbalu zveme na turnaj
v malé kopané „Memoriál Petra Duška“.
Přijďte nám fandit v sobotu 29. července.
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MEMORIÁL PETRA DUŠKA
Letos se turnaj v malé kopané pod názvem Memoriál Petra Duška uskuteční
již počtrnácté, a to v sobotu 29. července od 9.00 hodin.
Do turnaje jsou již přihlášené týmy:
AC Hluboš – Grants you Sharks – Alkoholika Drahlín – Olimpia Příbram – AC
Return – ZZN Příbram
Technické údaje zůstávají stejné jako v předešlých ročnících:
– družstvo tvoří 6 hráčů včetně brankáře – rozměry hřiště 40×30 metrů –
rozměr branky 2x5 metrů – doba hry 2x12 minut – startovné 1.000,- Kč
Letos poprvé mohou do turnaje nastoupit hráči starší 35 let.
Všechna družstva, nejlepší střelec, hráč a brankář turnaje obdrží poháry.
Dále je pro vítěze turnaje připravena jako hlavní cena desetikilová šunka.
Vyhlášení výsledků turnaje bude po skončení posledního zápasu, tzn. kolem
17. hodiny. Po skončení turnaje bude na hřišti pokračovat přátelské
posezení s country kapelou “Výkop”.
Bližší informace a přihlášky u hlavního pořadatele: Ing. Jan Peták – tel.:
607 711 105, e-mail: jan.petak@sokolhlubos.cz.
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JSOU TO BORCI

Rok se s rokem sešel a o víkendu 13. a 14. května proběhl již čtvrtý ročník
běžeckého štafetového závodu Vltava Run 2017, podruhé za účasti našich
běžců. Na start na šumavském Zadově se letos postavilo celkem 3 507
běžců v 296 týmech (do cíle jich kvůli zranění dorazilo 295), aby zdolali 36
v průměru 10 km dlouhých úseků vedených těmi nejkrásnějšími místy
jižních a středních Čech.

Do našeho týmu „Z brdských lesů“ byli nominováni ti nejlepší z nejlepších
a vyplatilo se. Jirka Vacek, Dušan Mejzr, Fanda Bláha, Honza Javůrek, Jirka
Čajan, Vašek Dušek, Milan Malát, Luboš Kočí ml., Roman Číp a jako
náhradník Luboš Kočí st. už věděli, do čeho jsou, ale i nováčci v týmu
Martin Zítek, Ondra Falcník a Jirka Kratochvíl se ničeho nezalekli a předvedli
úžasné výkony.
Protože kluci celý rok tvrdě makali a trénovali, podle nahlášených časů
na desetikilometrových úsecích počítač vypočítal jejich celkový čas závodu
na 30 hodin a 59 minut. Ale i počítač se splete
.

28

První etapu závodu odstartoval v sobotu přesně ve 13.00 hodin Jirka Vacek,
a už to jelo, přesuny z jedné předávky na druhou, sledování průběžných
časů, povzbuzování, hecování, odpočinek, masáž. Některé úseky byly
náročné méně, jiné více, na někoho vyšel běh v noci, někdo běžel v lijáku
(a s duhou nad hlavou), ale dali to!!! Do cíle u sportovního centra Hamr
v Praze – Braníku doběhl tým „Z brdských lesů“ na 51. místě s časem
30 hodin 28 minut 57 sekund, což je o 30 min a 3 s méně než předpokládali
pořadatelé a o 33 min a 39 s rychlejší čas oproti loňskému roku.
Jsou skvělí, jsou to borci, ale ještě před sebou mají mnoho a mnoho desítek
naběhaných kilometrů, několik párů děravých bot a litry potu, protože
vítězové letošního ročníku „Beermental Elite“ zdolali závod za
neuvěřitelných 23 hodin 6 minut a 28 sekund a třetí doběhli do cíle s časem
25 hodin 44 minut 24 sekund skorosousedé „Áběs Sedlčany“
.
Velké poděkování patří i letos rodině kováře Jaromíra Čížka z Komařic
za poskytnutí azylu k odpočinku a nabrání sil na další kilometry
a samozřejmě Majdě za úžasné masáže.
Kluci, ať vám to běhá!

Zdenka Peřinová
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POUŤOVÝ TURNAJ V NOHEJBALE

V sobotu 10. června uspořádal Sokol Hluboš 4. ročník pouťového turnaje
v nohejbalu. Zúčastnilo se 14 hráčů, kteří byli rozlosováni do 7 dvojic. Hrálo
se systémem každý s každým. Vítězi turnaje se stali Jan a Tomáš Prokešovi.
Nejmladší dvojicí byli Davídek Procházka (2005) a Dominik Prokeš (2004),
kteří se sice na stupně vítězů neprobojovali, přesto se v soubojích se
zkušenějšími a staršími dvojicemi neztratili a předvedli velice sympatický
a bojovný výkon.

KINOBUS

Na sobotu 2. září plánujeme ještě jednu návštěvu kinobusu. Chcete si
vybrat film, který se bude promítat?
Instalatér z Tuchlovic – česká komedie
Bezva ženská na krku – česká romantická komedie
Špunti na vodě – česká rodinná komedie
Anděl páně 2 – česká pohádka
Rande naslepo – německá komedie
Kniha džunglí – americký dobrodružný rodinný film
Své tipy na vybraný film pošlete na e-mail soutez.hlubos@seznam.cz
nebo vhoďte do schránky na chodbě obecního úřadu, nejpozději do 20.
srpna.
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HÁDANKA

Poznali jste krásně opravenou kapličku? Své odpovědi 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. Uzávěrka
pro zaslání vašich odpovědí je 15. září.
V příštím vydání zpravodaje se kromě správné odpovědi dozvíte i více
dalších informací o tomto místě.
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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 – 15. září 2017.
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