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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
hned na úvod chci poděkovat všem, kteří se v sobotu 25. března zúčastnili
brigády na úklid obce po zimě. Práce probíhaly současně na několika
místech. Na koupališti brigádníci prořezávali nálety na jižní straně rybníka,
čistili chodníky a zbavovali je mechu a staré trávy prorůstající mezi dlažbou.
Dále sbírali odpadky, které se tam neustále objevují! Koupaliště po
podzimním vypuštění a čistění dna opět natéká, takže věřím, že v létě bude
v takovém stavu, abychom se zde mohli koupat a slunit v příjemném
prostředí.

Další parta brigádníků uklízela prostor okolo autobusové zastávky, hrabali
listí a starou trávu na prostranství před prodejnou COOP a v parku. V sadu
se nejen hrabalo staré listí, ale došlo také na zbourání „hrádku“, který již
byl pro děti nebezpečný. I na Kardavci se uklízelo. Okolo vodárny
a v prostoru pod požární zbrojnicí Kardavečtí vyhrabali starou trávu, listí
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a klacky. Počasí nám přálo a odvedli jsme kus záslužné práce. Ještě jednou
děkuji všem za práci pro zlepšení vzhledu obce.

Pokud se ptáte, zda bude zbouraný „hrádek“ v sadu nahrazen, tak
odpovídám, že ano. V prostoru, kde stál, máme v úmyslu již od začátku
volebního období vybudovat dětské hřiště. Letos jsme již potřetí podali
žádost o dotaci na jeho vybudování. Do konce května budeme vědět, zda
jsme byli úspěšní, či nikoliv, a od toho se bude odvíjet další postup
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proměny tohoto prostoru na dětské hřiště. V případě, že úspěšní nebudeme,
začneme prostor osazovat různými herními prvky, jak pro ty nejmenší, tak
i pro děti školního věku, za finance z vlastních zdrojů. Tato varianta bude
sice časově i finančně náročnější, ale nemůžeme donekonečna čekat na to,
zda se nám podaří získat dotační prostředky.
Dále vás chci informovat, jak se vyvíjí služba, kterou jsme začali provozovat
vloni v říjnu, a tím je svoz splaškových vod od občanů, kteří nejsou
a nemohou být připojeni na kanalizaci. Zatím je do systému zapojeno cca
25 domácností a pro ty, kteří ještě zapojeni nejsou a chtějí mít k dispozici
více informací, shrnu to, co již bylo několikrát prezentováno. Na začátku
důrazně upozorňuji na to, že nikoho nenutíme, aby se zapojil. My tuto
službu nabízíme, a je pouze na vás, zda ji využijete nebo ne. Pro vás, kdo
se zapojit chcete, zopakuji postup, který již byl jednou zveřejněn v loňském
říjnovém zpravodaji.
Žumpa musí být před naším prvním vývozem prázdná a zbavená starého
letitého usazeného kalu. Ten, kdo pravidelně vyváží, s tím problém mít
nebude. Jakmile budete mít žumpu prázdnou a vyčištěnou, domluvíte si,
nejlépe v den vývozu, kontrolu buď se mnou (tel. 724 180 539) nebo
s místostarostou Maškem (tel. 739 453 079). My ji zkontrolujeme
a zařadíme vás do systému. Proč chceme mít kontrolu, že je žumpa
vyčerpaná? Nemůžeme si dovolit na ČOV navážet staré zahnívající kaly,
protože ty by mohly chod ČOV naprosto ochromit. Na ČOV se mohou
navážet kaly staré 3 týdny, maximálně měsíc. Starší určitě ne!!!
Poté, co budete zařazeni do systému, nebudeme čekat, až se žumpa naplní
(viz předchozí odstavec), ale budeme svážet pravidelně, třeba jen část
obsahu žumpy v intervalech 3–4 týdny.
Ideální by bylo, kdyby šel připravit vývod z žumpy někam k cestě, abychom
nemuseli zajíždět do dvorů a zahrad, ale mohli čerpat z cesty. Záleží ale
samozřejmě na individuální situaci.
Platba za tuto službu se rovná ceně stočného, tj. pro letošní rok 1500,- Kč
za osobu a rok. A proč by měla být tato služba využita a považujeme ji za
výhodnou? Od 1. 8. 2010 je v § 38 odst. 6 vodního zákona zakotvena
povinnost na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního
prostředí předkládat vodoprávnímu úřadu doklady o zneškodňování
odpadních vod v bezodtoké jímce. Doklady o vyvážení odpadních vod

5

z jímky se musí uchovávat 3 roky. V případě porušení zákona na likvidaci
odpadních vod se občané vystavují následujícím sankcím.
Vypouštění odpadních vod do
kanalizace
bez
smlouvy
s
provozovatelem
Vypouštění odpadních vod do
kanalizace v rozporu se smlouvou
Vypouštění odpadních vod bez
povolení vodoprávního úřadu
Vypouštění
odpadních
vod
v rozporu s povolením
Neměření objemu nebo znečištění
vypouštěných odpadních vod
Nepředání
výsledků
měření
vodoprávnímu úřadu
Odběr a rozbor odpadních vod
neprovede akreditovaná laboratoř
Nepředložení dokladů o vyvážení
Provedení změny stavby bez
povolení

Fyzická osoba
do 100 000,- Kč

Podnikatelé
do 100 000,- Kč

do 200 000,- Kč

do 200 000,- Kč

do 100 000,- Kč

do 5 000 000,- Kč

do 500 000,- Kč

do 500 000,- Kč

do 50 000,- Kč

do 50 000,- Kč

do 50 000,- Kč

do 50 000,- Kč

do 50 000,- Kč

do 50 000,- Kč

do 50 000,- Kč
do 500 000,- Kč

do 50 000,- Kč
do 500 000,- Kč

Podle § 118 odst. 1 vodního zákona se fyzická osoba, která nezajistí
zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce, dopouští
přestupku a může jí být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.
Při opakování přestupku se pokuta zvyšuje na dvojnásobek, a to
i opakovaně až do výše 20 000 000 Kč.
Ještě upozorňuji na to, že průměrná spotřeba vody je 90 l–100 l na osobu
a den. Čili pokud jsou v domě dva lidé, produkují denně cca 180 l odpadní
vody, což činí 5 400 l = 5,4 m3 vody za měsíc. To jsou čísla, ze kterých se
vychází a bude vycházet i při dokládání likvidace odpadních vod. Pokud tedy
čtyřčlenná rodina doloží doklad na likvidaci 5 m3 odpadních vod za měsíc, je
to údaj, který nebude možno akceptovat.
Myslím, že o službě svozu splaškových vod již toho bylo napsáno i řečeno
dost, takže tomuto tématu se dále věnovat nebudu. Nabídka této služby
tady je a kdo chce riskovat případné sankce při kontrole ze strany
vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí v případě,
že nebude schopen doložit likvidaci odpadních splaškových vod, je to jeho
věc.
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Ještě bych vás chtěl informovat o tom, že jsme podali žádost o dotaci
na opravu hřbitovní zdi. Dotační titul vypsalo ministerstvo zemědělství, a to
6. 2., a žádost musela být podána do 24. 2. I přesto se nám během této
krátké doby podařilo získat veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti,
včetně projektové dokumentace, a žádost podat. Celkový rozpočet akce je
cca 1 mil. Kč, výše dotace je 70 % uznatelných výdajů. O úspěšnosti
žádosti vás budu samozřejmě informovat.
Mnozí jste jistě zaznamenali, že opět proběhl úklid komunikací po zimě.
Letos jsme vyzkoušeli jinou technologii úklidu, než byla použita vloni.
V loňském roce projížděl obcí zametací vůz, letos jsme nechali obec uklidit
zametacím kartáčem instalovaným na traktor. Chtěli jsme obě technologie
porovnat, a pokud by zametání traktorem bylo srovnatelné se zametacím
vozem, na programu jednání a rozhodování zastupitelů by byl nákup
zametacího kartáče na traktor, abychom si mohli komunikace uklízet sami.
Bohužel, zametání traktorem nebylo tak účinné jako úklid zametacím vozem,
tudíž zatím zřejmě zůstaneme u nákupu kvalitnější služby, kterou je
zametací vůz.

Jiří Čajan

CENÍK SLUŽEB A MECHANIZACE
platný od 22. 2. 2017
Mechanizace obce primárně slouží k údržbě obecního majetku a veřejných
ploch. Jenom prokazatelně volné kapacity mohou být použité pro služby
občanům obce Hluboš, popř. ostatním zájemcům. Půjčování mechanizace
bez obsluhy obce není dovolené. To se týká i spolků a sdružení působících
v obci Hluboš.
Pracovní den – občané s trvalým pobytem
Traktor CASE II
Traktor CASE II + kontejnerový nosič (souprava)
Čekací doba (nakládka–vykládka apod.)
Příslušenství k traktoru (nakladač, vidle)
Štěpkovač
Cisterna 5 m3
Požární žebřík
Přívěsný vozík za automobil (vratná kauce 2000,- Kč)
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300,350,100,100,800,300,300,200,-

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

Kontejner (uložení na skládku hradí objednatel)
250,- Kč/den
(pokud bude kontejner přistaven v pátek odpoledne a vyvezen v pondělí,
bude účtováno 1,5 násobek denního půjčovného)

So, Ne, svátky + ostatní
Traktor CASE II
400,- Kč/hod.
Traktor CASE II + kontejnerový nosič (souprava)
450,- Kč/hod.
Čekací doba (nakládka-vykládka apod.)
150,- Kč/hod.
Příslušenství k traktoru (nakladač, vidle)
200,- Kč/hod.
Štěpkovač
1000,- Kč/hod.
Cisterna 5 m3
300,- Kč/vývoz
Požární žebřík
300,- Kč/den
Přívěsný vozík za automobil (vratná kauce 2000,- Kč) 200,- Kč/den
Kontejner (uložení na skládku hradí objednatel)
350,- Kč/den
(pokud bude kontejner přistaven v pátek odpoledne a vyvezen v pondělí,
bude účtováno 1,5 násobek denního půjčovného)
Obsluha mechanizace má povinnost zajistit písemné potvrzení provedených
výkonů odběratelem okamžitě po skončení služby. V hodinových sazbách je
nejmenší účtovanou hodnotou ¼ hod. výkonu.
Příklad
V pracovní den 1 hodina práce traktoru s čelním nakladačem pro občana
s trvalým pobytem v Hluboši nebo Kardavci
300,- Kč traktor
100,- Kč nakladač
Celková fakturační cena 400,- Kč
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MÍSTNÍ POPLATKY
Vybrané druhy poplatků pro rok 2017:
Odpad
720,- Kč za osobu/rok
720,- Kč za rekreakční dům/rok
2.100,- Kč za popelnici/rok pro podnikatele
Stočné
1.500,- Kč za osobu/rok
Psi
a) za prvního psa 100,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo
poživatel sirotčího důchodu 50,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle
písm. c) tohoto ustanovení 150,- Kč
Možnosti platby místních poplatků
1) Osobně na OÚ Hluboš
2) Složenkou na poště
3) Bezhotovostně na účet č. 4423211/0100
Stočné (termíny splatnosti 31. 5. a 31. 10.)
Variabilní symbol (VS) 23212111
Specifický symbol (SS) číslo domu u osob trvale hlášených v Hluboši
10 a číslo domu evidenčního (chataři) v Hluboši
Psi (termín splatnosti 28. 2.)
Variabilní symbol (VS) 1341
Specifický symbol (SS) číslo domu u osob trvale hlášených v Hluboši
20 a číslo domu u osob trvale hlášených na Kardavci
Odpad (termín splatnosti 31. 3.)
Variabilní symbol (VS) 1340
Specifický symbol (SS) číslo domu u osob trvale hlášených v Hluboši
10 a číslo domu evidenčního (chataři) v Hluboši
20 a číslo domu u osob trvale hlášených na Kardavci
30 a číslo domu evidenčního (chataři) Kardavec
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ZŠ A MŠ HLUBOŠ
NOVINKY Z NAŠÍ DRUŽINKY
S odchodem zimy jsme si i my ve školní družině trochu „uklidili“, abychom
si zpříjemnili společné chvilky. Přestavěli jsme si družinu tak, abychom měli
více místa na hraní, společné činnosti, relaxaci, zkrátka, aby v ní byl lépe
využitý prostor. Žáci si dokonce v rámci pracovních činností zrenovovali stůl
a vyzkoušeli si práci se dřevem a smirkovým papírem. Stůl je plně využitý
legem, kde děti tráví spoustu času stavěním domečků, postav, zvířat
a všeho, co je napadne.

RECYKLOHRANÍ
Společně v družině také často plníme úkoly z Recyklohraní. Žáci mají radost
z přidělených bodů a těší se na odměny, které za tyto body získají. Tímto
moc děkujeme i rodičům, kteří se do Recyklohraní zapojují a dávají dětem
staré elektrické přístroje a vybité baterie, za které též máme spoustu bodů.
S dětmi jsme si naplánovali jarní výlet po okolí s upečenou bábovkou
v batohu. Už se moc těšíme! Proto – jaro, přijď už mezi nás!
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JAK SE UČÍME
Pro rodiče našich žáků, předškoláků a také pro naše budoucí prvňáčky jsme
připravili odpoledne plné zajímavých činností. Prvňáci a druháci si zahráli
na učitele a předvedli, jak se učíme. Představili různé didaktické pomůcky,
výukové programy na PC a interaktivní tabuli. Ukázali práci ve skupinách,
projektové a činnostní učení.
Věříme, že se všem zúčastněným ve škole líbilo a zase se za námi přijdete
podívat.
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PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE
Již poněkolikáté navštívili budoucí prvňáci z naší mateřské školy vyučování
v 1. třídě. Žáci 1. a 2. ročníku je zapojují do výuky českého jazyka,
matematiky, prvouky a hudební výchovy. Děti se na tato setkávání velice
těší. Naposledy jsme si procvičovali geometrické útvary a tělesa.
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A co říkají naši žáci na návštěvy předškoláků?

SPOLUPRÁCE SE ZŠ A MŠ JINCE
Základní škola a Mateřská škola Hluboš uzavřela smlouvu o spolupráci se ZŠ
a MŠ Jince. Naše škola se tím stala partnerem projektu „Infrastruktura pro
zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání“ (Výzva Ministerstva pro místní
rozvoj č. 57 IROP).
Předmětem smlouvy je zajištění možnosti využívat nově vybudované
a vybavené odborné učebny v ZŠ a MŠ Jince našimi žáky. V rámci této
smlouvy budou tedy naši žáci 1x měsíčně (nebo podle potřeby častěji)
navštěvovat školu v Jincích, kde budou bezplatně využívat v rámci výuky
moderně vybavené školní dílny, odborné pracovny a keramickou dílnu –
včetně možnosti vytváření vlastních výrobků. Tato smlouva umožní tedy
našim žákům nejen učit se v moderně vybavených odborných pracovnách
a pracovat v keramické dílně v Jincích, ale zajistí i možnost keramické
výrobky vytvořené u nás ve škole dovézt k vypálení a glazurování do školy
v Jincích. Tato partnerská smlouva umožní našim žákům využívat výhod
velké a vybavené základní školy a přitom si zachovat výhody malé školy
s individuálním přístupem k žákům.
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ZNOVUOBJEVENÉ „POKLADY“
Na fotografii vidíte zrenovovanou dřevěnou školní tabuli, která je nyní nově
umístěna na čelní stěně v první třídě naší školy (vedle moderní interaktivní
tabule). Jedná se zřejmě o prapůvodní školní tabuli z doby výstavby školní
budovy (brzy po roce 1913). Donedávna byla přidělána v kabinetu
za jazykovou pracovnou schovaná za policemi s knihami. Zde byla
nepoužívána od doby, kdy byla původní třída stavebně rozdělena příčkou na
kabinet a jazykovou pracovnu. Proto se zachovala a po zrenovování opět
slouží dětem i vyučujícím. A navíc – je opravdu pěkná, přijďte se na ní
podívat!
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A ještě – před tabulí máme staré dřevěné počitadlo, které jsme objevili na
půdě školní budovy. Těší nás, jak s ním žáci rádi pracují. Škoda jen, že
v nenávratnu zmizely staré školní nástěnné obrazy a názorné pomůcky,
které prý ještě před několika lety ve škole byly…

Mgr. Jiří Schmidt

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
U nás ve školce se stále něco děje. V únoru jsme měli maškarní bál.
Výzdoba hrála nejrůznějšími barvami a hemžilo se to pohádkovými
postavami i zvířátky. Všichni tančili a soutěžili. Navštívilo nás maňáskové
divadlo a mohli jsme zhlédnout představení „Vodníček Puleček“.

Představte si, že jednoho dne k nám přijelo kino. Nikdo si to moc nedovedl
představit a všichni jsme byli zvědaví. Když jsme přišli do tělocvičny, spatřili
jsme velkou nafukovací věc. Trošku připomínala iglú, ale měla černou barvu.
Pan pořadatel nás přišel přivítat a pozval nás dál. Někteří se trošku obávali
vejít, ovšem všechny nakonec přemohla zvědavost. Uvnitř kino vypadalo
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trošku jako zmenšené planetárium. Obklopovala nás nafukovací kopule
a ještě než přišly děti ze školy, zjistili jsme, jakou zvláštní akustiku kino má.
Byla to doslova šeptací zeď. Když jsme se všichni sešli, zhlédli jsme
pohádkový dokument „Podmořský svět“. Kolem nás kroužil žralok, nad námi
pluly rybičky a my jsme se ani chviličku nenudili. Škoda, že takové kino
nikde dlouho nezůstane. Hned po představení jelo překvapit zase další děti.
Zajímáme se také o přírodu. Dlouhodobě spolupracujeme s Centrem
ochrany fauny ČR Hrachov–Votice. Lektorka Bára má pro nás vždy
připravené naučné hry a plno zajímavých informací. Jsme rozděleni podle
věku, aby nebylo téma pro někoho moc jednoduché nebo naopak těžké.
Naposledy mladší děti poznávaly život ve vodě. Zkusily si například, jaké to
je být pulcem a následně žábou. Starší děti vítaly jaro s otakárkem
a procházely životními etapami motýla. Na závěr programu nás vždy čeká
překvapení. Bára nám přiveze ukázat nějaké zvířátko. Už u nás ve školce
byl králíček, ježek nebo pejsek.
Na jaro máme v mateřské škole přichystaný také velice pestrý program.
Do Velikonoc toho stihneme ještě mnoho. Předškoláci pojedou společně se
školními dětmi do Hornického domku na Březových Horách. Seznámí se se
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zvyky a tradicemi, které k těmto svátkům patří. Dále všichni navštívíme
pražské divadlo U Hasičů, kde máme objednané představení „Kocour
v botách“. Další zajímavosti se dozvíme při vzdělávacím wokshopu na téma
Velikonoce. Rodiče budou moci opět navštívit školku zevnitř a při
velikonočním tvoření si se svými dětmi užít příjemné chvíle.

Zážitků bude plno. Ten nejsilnější čeká 6. dubna na naše největší kamarády
– na předškoláky. V ten den půjdou k zápisu do 1. třídy. Všechny paní
učitelky jim budou držet palce, aby byli všichni stejně šikovní jako ve školce
nebo na pravidelných návštěvách ve škole.
A také my ve školce bychom rádi od září přivítali nové kamarády. Zápis do
mateřské školy proběhne 2. května od 10.00 do 16.00 hodin.
Prosíme rodiče, aby si s sebou k zápisu přinesly svůj občanský průkaz,
rodný list dítěte a průkaz zdravotní pojišťovny. Pokud se k zápisu chystáte,
vezměte s sebou i vaše dítě, rádi poznáme nového kamaráda a ukážeme
mu školku.
Tímto se ze školky loučíme a příště zase napíšeme, co je u nás nového.
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SDH KARDAVEC
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA ČLENŮ SDH
KARDAVEC
Výroční valná hromada členů SDH Kardavec proběhla v sobotu 14. ledna.
V úvodu starosta sdružení Vlastimil Čuřín nejdříve přivítal hosty, mezi nimiž
byli starosta obce Hluboš Jiří Čajan a za SDH Hluboš Jan Buryan a Jiří
Urbánek. Poté byli přítomní seznámeni s programem valné hromady.
O stavu členské základny informovala jednatelka paní Šrámková, zprávu
revizní komise přednesl Aleš Zelenka. Starosta Vlastimil Čuřín a velitel Josef
Mašek shrnuli aktivity v roce 2016, kdy hasiči oslavili 80. výročí vzniku SDH.
O tom, že v tak významném roce rozhodně nezaháleli, svědčí následující
výčet.
Členové SDH odpracovali 1350 hodin ve prospěch SDH a ve prospěch obce,
zúčastnili se pěti družstvy čtyř hasičských soutěží dospělých, čtyřmi
družstvy tří soutěží pro děti a podpořili vodní fontánu v Obecnici. Pořádali
již věhlasnou soutěž O pohár hejtmana Středočeského kraje. Pro děti
zorganizovali Den prevence a osvěty, na který přijely děti z okolních
i vzdálenějších SDH, ale naopak účast místních dětí byla hodně skromná.
Další již tradiční oblíbenou akcí bylo Loučení s prázdninami, jehož kapacita
byla naplněna zájemci o soutěžení do posledního místa. Ve prospěch obce
a jejích obyvatel odpracovali 675 brigádnických hodin. Svou účastí se
podíleli na zabezpečení oslav památných dnů, zorganizovali adventní zpívání
na Kardavci u kapličky a v neposlední řadě pro členky SDH oslavu MDŽ.
A samozřejmě nesmíme opomenout samotnou oslavu 80. výročí, které se
zúčastnili jak představitelé OSH Příbram, tak i zástupci SDH z okolních obcí.
Starosta obce ve svém proslovu ocenil práci ve prospěch dětí a ve prospěch
obce, ocenil soudržnost členů sdružení a spolupráci s okolními obcemi.
Projevil přání, aby kardavečtí hasiči pokračovali v pořádání a zabezpečování
akcí sdružení a obce. Dále seznámil přítomné s představou o činnosti
a zabezpečení jednotky dobrovolných hasičů, složené z členů SDH Kardavec
a SDH Hluboš.
V dalším bodě programu byl přijat plán práce a akcí v roce 2017 a návrh
změny ve vedení SDH. Za odstupujícího Pavla Štefányho nejstaršího byl
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zvolen náměstkem starosty František Vild. Pavlovi Štefánymu starosta
sdružení za všechny členy poděkoval za příkladnou a dlouholetou práci ve
vedoucích postech SDH.

HASIČI CTILI MASOPUST A DEN ŽEN
Toho, že zima neumožňuje pracovní a soutěžní aktivity, využili hasiči, když
uspořádali pro své členy v rámci masopustu tradiční venkovskou zabijačku.
Již od pátku připravovali prostory, aby do následujícího sobotního rána
neponechali nic náhodě a akce mohla proběhnout v plné parádě.

Aktivita, kterou na valné hromadě navrhl a výrazně i podpořil Dan Štefány,
se nadmíru vydařila, a ten, kdo přišel, určitě neprohloupil.
Řeznickému umění manželů Zděnovcových s chutí asistovali i ostatní
účastníci ve snaze přiučit se novým věcem. A tak ovar, jitrnice, jelita,
tlačenky a zabijačkový guláš všem moc chutnaly, stejně jako sladkosti –
větrníky, věnečky a punčový dort od Marušky Štefány, nebo další pochutiny
od členek SDH.
Dobrá nálada pokračovala i při škvaření sádla, navíc se zpěvem za
doprovodu harmoniky.
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Další
překvapení
přichystali
starosta
s velitelem SDH, když
při příležitosti MDŽ
zahájili
členskou
schůzi poděkováním
za aktivní práci všem
ženám, členkám SDH
a předali jim květiny.
Za podporu sdružení,
za
práci
v
jeho
prospěch,
za
organizování a účast
na hasičských akcích a
soutěžích si naše ženy
určitě zaslouží obdiv.
K příjemnému večeru přispěl také svou precizně připravenou oslavou svých
kulatých narozenin Vlasta Čuřín. Ještě jednou mu srdečně blahopřejeme.

Josef Medal
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SDH HLUBOŠ
VÝROČNÍ SCHŮZE
Výroční valná hromada SDH Hluboš se konala v sobotu 21. ledna v místní
hasičárně. A jelikož všichni členové původního výboru odstoupili ze svých
funkcí, byla hlavním bodem volba výboru nového. Po přivítání přítomných
a uctění památky zemřelých pronesl odstupující starosta Václav Novák
několik slov k hospodaření sboru během uplynulého roku.
Poté přišla na řadu zmíněná volba nových členů výboru SDH Hluboš.
Starostou byl zvolen Jiří Urbánek, náměstkem starosty Lukáš Červenka,
velitelem Jiří Buryan, jednatelkou Katka Červenková a hospodářkou Lenka
Melicharová.
Dále dostali slovo pozvaní zástupci SDH Kardavec Josef Mašek a Vlastmil
Čuřín a starosta obce Jiří Čajan. Na závěr valné hromady se členové SDH
zapojili do bouřlivé diskuze, která pozvolna přešla do volné zábavy
s občerstvením.
Chceme poděkovat všem hostům a také přítomným členům SDH za jejich
podporu. Budeme se snažit nezklamat.

PLES K 130. VÝROČÍ SDH HLUBOŠ
Po nekonečně dlouhé době se v sobotu 25. února konal v sále Zámecké
krčmy hasičský ples, který místní hasiči uspořádali k 130. výročí založení
SDH Hluboš. Byla to první z řady akcí, které k výročí SDH proběhnou.
Večerem provázela hudební skupina Hračky, která je v okolí velmi oblíbená.
První návštěvníci přicházeli již okolo 19. hodiny. Ve 20 hodin se sálem
rozezněla hudba a o hodinu později se začala prodávat tombola, která byla
opravdu bohatá, a proto také rychle vyprodaná. Jako zpestření večera
proběhla dražba dortu s historickou hasičskou stříkačkou. Dort vydražil
Roman Vítek za 5.500 Kč, za což mu posíláme velké poděkování.
Přesně o půlnoci přišlo půlnoční taneční překvapení, které všechny opravdu
nadchlo, a poté se tančilo až do časných ranních hodin.
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Moc bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, skupině Hračky, ale
samozřejmě také všem, kdo přišli a tím nás podpořili. Doufáme, že se
všichni dobře bavili a příště zase na shledanou.

Lukáš Červenka
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
SDH Hluboš letos opět uspořádalo pro naše nejmenší tradiční maškarní
karneval, a to v sobotu 11. března. V loňském roce se sešlo 27 masek
a prostory v „mládežáku“ už byly nevyhovující – malé. Letos byl karneval
přesunutý do sálu Zámecké krčmy, ale účast nás opět překvapila. Počet
masek byl opravdu rekordní – 65 dětiček v nádherných maskách, které
společně s početným doprovodem zcela zaplnily sál. Pobavit se přišly nejen
děti z Hluboše a Kardavce, ale i z okolních vesnic Příbramska a dokonce
i z Prahy.
Pořadí nejkrásnějších masek bylo letos plně v rukou rodičů a dospělých
návštěvníků. Všechny masky byly krásné a bylo velmi obtížné vybrat tu
nejkrásnější. Oproti loňskému roku se místo tří nejhezčích masek hodnotilo
dokonce pět masek, a na všech pět čekaly úžasné dorty. A aby nikdo
neodešel s prázdnou, dostaly všechny dětičky krásně zdobený mufin.
První místo s počtem 60 hlasů vyhrál Mušketýr (Samuel Daliman), druhé
místo obsadila Minnie (Janička Šmejkalová), jako třetí se umístil Pirát
(Štěpán Holan), čtvrté místo patří Pankerce (Kačenka Kupková) a páté
místo obsadil Kominík (Dominik Czepely).
Po vyhlášení nejlepší masky a krátkém tanečku následovaly pečlivě
připravené soutěže, za které obdrželi všichni soutěžící krásnou cenu dle
věkové kategorie dítěte. Děti se účastnily s velkým nadšením za přihlížení
dospěláků.
Do poslední soutěže byli zapojeni i rodiče, tentokrát se jednalo o soutěž s
názvem Krmení dravé zvěře, pod kterým se skrývalo krmení krupicovou kaší.
To se dětem opravdu moc líbilo, do rodičů ládovaly kaši velkou rychlostí a
rodiče byli kaší pěkně ozdobeni.
Snad se celé odpoledne bavili nejen děti, ale i dospělí, a už nyní se těší
všichni hasiči a hasičky z Hluboše na příští rok opět na shledání.
Závěrem bychom opět rádi poděkovali všem, kteří přišli, všem sponzorům,
kteří nás podpořili, Obci Hluboš za finanční příspěvek na odměny pro děti,
paní Brožové za zapůjčení sálu a také firmě Dorty z naší dílny za krásně
ozdobené mufiny.

Eva Červenková a Gabriela Hurtová
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Na další fotografie se můžete podívat na webových stránkách obce.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V LEDNU OSLAVILI
70 let
70 let
70 let

Petr FRANK, Hluboš 73
Bohumil FILLA, Hluboš 56
Jana HUMLOVÁ, Hluboš 155

V ÚNORU OSLAVIL
70 let

Jiří PROCHÁZKA, Hluboš 24

V BŘEZNU OSLAVILY
75 let
70 let
92 let

Marie HAVELKOVÁ, Hluboš 125
Zdeňka KRČMOVÁ, Hluboš 67
Marie KRÁKOROVÁ, Hluboš 82

Fotografie na titulní straně tohoto vydání zpravodaje je právě z oslavy
92. narozenin paní Marie Krákorové, nejstarší občanky Hluboše, které tímto
ještě jednou přejeme hodně zdraví, spokojenosti a elánu do dalších let.

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.

NARODILA SE
Daniela BARTOŠOVÁ, Hluboš 209

29

VELIKONOCE
Velikonocemi každoročně ožívá mystérium znovuzrozeného života. Jsou
největšími svátky křesťanů, spjatými s památkou smrti a zmrtvýchvstání
Ježíše Krista.
K Velikonocům se váží naděje věřících všech konfesí na duchovní obnovu
života. Pro mnohého člověka zůstává smysl svátků jara s velikonočním
tajemstvím skryt anebo stojí ve stínu Vánoc, které dnes znamenají
dominantu roku. Snad je to tím, že se část lidské společnosti po mnoho
generací odklání od hledání duchovních hodnot a směřují jinými cestami.
Sekularizace více zasáhla Vánoce než Velikonoce, které slaví většinou věřící.
Věřící slaví Velikonoce jako svátky vykoupení, svátky naděje, znovuzrozené
v dramatu Kristova kříže. Velikonoční slavností Zmrtvýchvstání Páně
každoročně vrcholí liturgický rok křesťanů. Současně je to období, v němž
se koncentroval duchovní základ lidové kultury. Pojetí Velikonoc se podle
místa, prostřední a času různí. Jedno Velikonoční téma spojuje však
všechny: „Vajíčko ti dávám, věrná ti ostávám“.
Dominantní kulturní vrstva Velikonoc je spjatá s křesťanstvím. Základem
křesťanských Velikonoc, které představují výchozí a nejstarší bod i obřadní
cyklus křesťanství, je biblická zvěst o ukřižování, smrti a zmrtvýchvstání
Spasitele Ježíše Krista. Na tuto genezi Velikonoc poukazuje právě i název,
odvozený od veliké noci. Tak byla pojmenovaná noc, po níž vstal Ježíš
z mrtvých, noc největšího tajemství v duchovních dějinách.
Velikonocemi vrcholí a také nabývá smyslu biblický příběh o narození
a životě Syna Božího, na rozdíl od Vánoc, které nejsou v Bibli časově určeny,
velikonoční drama Ježíšovy oběti se podle evangelií odehrává na židovský
svátek nekvašených chlebů (hod beránka, pesach – židovské Velikonoce).
Církev dala velikonočním přípravám a oslavám v kostele (cyklus zabírá 40 +
50 dní) řád a reformami napravovala odklánění obřadů od biblického času a
smyslu Velikonoc.
Jejich příprava začíná na Popeleční středu, tj. 40 dní předem, které pro
křesťana znamenají šest neděl koncentrace, pokání, půstu. O páté neděli
postní (Judica, Smrtná či Smrtelná neděle) se v katolickém obřadu poprvé
připomíná Kristova smrt. Šestá neděle (poslední), postní neděle je Květná
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(Palmarum), jíž počíná velikonoční Svatý týden (Velký, pašijový týden).
Jeho obřady určuje liturgie: podle ní spočívá těžiště Velikonoc ve třech
dnech – Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Velikonoce i liturgický rok
vrcholí slavností Zmrtvýchvstání Páně na Bílou sobotu (nebo jako noční
slavnost vyústí na Hod boží velikonoční).
Liší se pojetí katolíků: Bílá sobota zasvěcena matce Boží Panně Marii,
Velikonoce vrcholí slavností Vzkříšení, významné místo mají obřady svěcení.
A pojetí evangelíků: ustanovení večeře Páně jako dominanta velikonočního
odkazu. Velký pátek jako výlučný svátek s bohoslužbou.

Velikonoční symboly
Velikonoční beránek
Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede
Hospodin. Zároveň Židé při svém svátku pojídají beránka jako připomínku
svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů
Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek,
obětovaný za spásu světa.
Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl
odsouzen k smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým
a ponižujícím. Tento symbol je ale mnohem starší. Ukřižování odpovídá
zimnímu slunovratu, kdy Slunce vstupuje do souhvězdí Jižního kříže.
Bohoslužba velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně, který
symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se
pak zapaluje velikonoční svíce (paškál). Ta je v mnoha kulturách chápána
jako znamení života. Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční
bohoslužby noří do křestní vody, je ozdobena znamením kříže
a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce věků, jimiž je Kristus. Tato svíce se
potom zapaluje po celou velikonoční dobu až do letnic a při každém křtu,
aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům. Tato svíce se též rozžíhá při
křesťanském pohřbu na znamení toho, že zemřelý, stejně jako Kristus,
prošel branou smrti; a církev se za něj modlí, aby vstal k novému životu
s Bohem. Pálení čarodějnic či Beltain je pohanskou obdobou (například
Påskkärring)
a
například
ve
Finsku
se
koledníci
převlékají
za čarodějnice. Oheň zde symbolicky očišťuje od zlého ze zimního období.
Vajíčko je dalším z velikonočních symbolů. Symbolem nového života,
neboť samo zárodek života obsahuje. V mnoha kulturách je vejce
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symbolem plodnosti, života a vzkříšení. Už ve starověkém Egyptě
či Persii se na svátky jara barvila červeně vajíčka (červená jako
symbol dělohy). Zdobení skořápek vajec však může sahat až do pravěku.
V souvislostí s lidovou tradicí se zvyk tato vejce malovat udržuje i nadále
(označení „kraslice“ je pak odvozeno od červené barvy). Důvodem pojídání
vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se nesměla jíst
v postní době jakožto lacticinie. V západním křesťanství se vejce vykládá
jako symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal Kristus, jako symbol
nesmrtelnosti. Ve
východním
křesťanství
se
červené
vykládá
jako krev Krista.
Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma
přicházejícího Krista. Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na
Květnou neděli a používání popela z jejich spálení o Popeleční středě.
Ačkoli mnoho nenáboženských tradic má své kořeny v křesťanské
symbolice, některé velikonoční symboly můžeme vystopovat až
z předkřesťanské doby. Například zajíček má zřejmě původ v pohanských
rituálech oslavující příchod jara, avšak např. v byzantské ikonografii
představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z tradice oslav svátku
pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo Easter,
anglický název křesťanských Velikonoc. Podle legendy bohyně Eostre
proměnila ptáčka, který umrzl ve vánici, v zajíce. On pak z vděčnosti každé
jaro kladl vejce jako pták.
Křen symbolizuje hřebíky či hořkost utrpení Krista. Zvyk pojídat křen
o Velikonocích
se
udržuje
především
v
Polsku,
Rakousku
a Slovinsku. Odpovídá židovské tradici, kdy o pesachu se pojídá jako hořká
bylina (maror symbolizující utrpení při Exodu) při Seder, kdy se také pojídá
kost z beránka či bejca (vejce).
Mléko s medem symbolizuje dvojjedinost Krista. Ve formě tzv. jidáše
symbolizuje provaz Jidáše Iškariotského. Mléko a strdí symbolizuje
zaslíbenou zem z Exodu, což je přejato i do legendy o Praotci Čechovi.
S beránčím Amonem byl ztotožňován i Zeus, který byl jako mladý krmen
mlékem a medem. Dvojjediný Amon-Re má slzy, ze kterých se zrodili lidé
a které symbolizují med nebo včely. Reova manželka Hathor (respektive
Mut) je kraví bohyní mléka (symbolizuje Mléčnou dráhu).

www.ceskevelikonoce.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikonoce
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OKÉNKO DO HISTORIE
V této rubrice přinášíme nahlédnutí do jednotlivých úseků historie naší obce.
V posledním loňském zpravodaji jsme psali o školství a školách. Dnes
nahlédneme do zcela jiné oblasti, a to jak to bylo v Hluboši s hospodami.
To byly časy… Šest hostinců ve vesnici. O tom můžeme dnes, kdy jsou ve
vesnici hospody dvě a poslední půlrok obě zavřené, jenom tiše snít. Ale
snad se blýská na lepší časy.
První zmínky o hospodě
s rychtou se objevují kolem
roku 1651 po založení nové
části vesnice. Byla v domě č.
23 (dnešní dům pana Nováka).
Byla to velká zájezdní hospoda
s prostorným dvorem, ke které
patřil sousední statek č. 24.
Majitelem je uváděn rod
Šimonovských. Později tuto hospodu vlastnil sládek hlubošského pivovaru
Staněk. Zanikla asi kolem roku 1871, kdy zde vznikly kanceláře velkostatku.
Další hospoda, židovská, byla v č. 31,
v roce 1778 se uvádí jako hostinec
Černých. Pozdější majitel byl i
majitelem jineckého pivovaru a v roce
1935 ji koupil J. Holeček. Hostinec byl
zrušen v 50. letech minulého století.
Hospoda U Petáků vznikla po roce
1750 a založil ji nejspíš nějaký bednář
ze zámeckého pivovaru, protože se
tam také říkalo „U Bednářů“. Není
vyloučeno, že se tak jmenoval původní
majitel, jelikož se toto jméno
vyskytuje již v seznamu osadníků z
roku 1651. Původní vstup do hospody
byl z východní strany, kudy vedla
cesta na Pičín. Byla to hospoda
hlubošských hasičů. Zanikla také v 50.
letech minulého století.
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Na místě statku č. 45, který vyhořel,
vznikla hospoda „U Kalinů“. Vlastnil ji
rod Kalinů, jenž byl jedním z
nejstarších rodů v Hluboši (Antonín
Kalina je uváděn jako poslední rychtář
v Hluboši). I tato hospoda skončila v
50. letech minulého století.

Hospoda v domě č. 34 je asi
nejmladší, ale přežila až do 21. století.
O hospodě „U Fialů“, dříve Šobíšků,
se kronika zmiňuje v roce 1790 jako
o statku sedláka Koudeli, který jeho
žena Rosálie prodala Augustovi
Bulkovi. Ten statek přestavěl a prodal
Šobíškovým, kteří zde zřídili hospodu
a řeznictví.
Hospoda Na Knížecí byla
postavena v roce 1876
na místě zbouraného
a přestěhovaného statku
č. 4. Byla majetkem
panským
a
byla
pronajímána. Největšího
věhlasu získala po roce
1929, kdy byl přistavěn
velký sál. V roce 1976
vyhořela při hasičském
plese. Občané ji znovu postavili v „Akci Z“ a současně s kinem byla
slavnostně otevřená v létě roku 1980. Poté se zde vystřídalo několik
majitelů a nájemců, až zůstal celý objekt na několik let zavřený a dopadl
tak, jak dopadl. Co šlo odnést, bylo odneseno, co šlo zničit, bylo zničeno. V
roce 2007 koupila celý objekt firma Periskop Příbram s.r.o. a začalo se
znovu opravovat a budovat. Po znovuotevření se v Zámecké krčmě
vystřídalo opět několik nájemců, ti poslední po půlroční rekonstrukci plánují
otevřít v nejbližší době.

Antonín Peták (historické materiály) a Zdenka Peřinová
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TJ SOKOL HLUBOŠ
DĚTI VYBOJOVALY STŘÍBRO
Stejně jako vloni uspořádali fotbalisté z Pičína turnaj pro děti v kategorii
do 13 let. Letošního ročníku, který se hrál poslední lednovou sobotu
v tělocvičně SOU Hluboš, se oproti loňskému roku zúčastnilo šest týmů.
Proto se naše družstvo Hluboš/Drahlín, složené vzhledem k věku ze starších
hráčů a doplněné o Matěje Fialu, Pavla Štefányho a Michala Záluského
(hostujících v Hořovicích) utkalo se všemi zúčastněnými týmy.
Nejprve
prohrálo
s Bohutínem, poté
remízovalo s Pičínem
A, porazilo Pičín B,
Višňovou a nakonec
i jednoho z favoritů,
družstvo z Obecnice.
V tabulce se umístilo
na druhém místě
s celkovým počtem
10 bodů a mohlo se
tak těšit na finále
proti
bezchybně
hrajícímu Bohutínu.
V něm nakonec družstvo vysílené z předchozích mačů tahalo za kratší
konec, když prohrálo 1:5.
Po podzimních prohrách v okresním přeboru tak konečně přišla odměna
v podobě krásného druhého místa. Motivace dětí do dalších klání v jarní
sezóně se v pokračující zimní přípravě ještě zvýšila a je na místě poděkovat
jim za poctivý přístup k tréninkům.
Navíc kromě již zmíněných posil našich odchovanců hrajících v Hořovicích,
se střídala sestava pravidelně a všichni hráči strávili na hřišti přibližně stejný
počet minut. Druhým místem se tak mohou pyšnit i současní hráči družstva
mladších žáků – Matyáš Míka, Pepa Medal, David Polák, David Procházka,
Alena Samková, Filip Šrajn, Andy Vlasatá a Martin Vlasatý.

Josef Medal
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STARÁ GARDA
Po delší přestávce se hráči staré gardy zúčastnili v neděli 29. ledna turnaje
starých gard v malé kopané ve Všeradicích. Družstvo tvořili 4 hráči +
brankář. Do turnaje bylo přihlášeno 6 mužstev. Hrálo se systémem každý
s každým, 2x 6 minut. Utkání se hrála venku na umělé trávě. Organizace
turnaje a prostředí bylo skvěle připravené a my jsme obsadili krásné
3. místo.
Výsledky jednotlivých utkání:
Hluboš – Tamu Pua
2:1
Hluboš – Tmaň
0:3
Hluboš – Loděnice
3:2
Hluboš – Všeradice
4:3
Hluboš – Hudlice
1:2
Konečná tabulka:
1. Hudlice
15 bodů
2. Loděnice
9 bodů
3. Hluboš
9 bodů

branky: Prokeš Jan, Rebljan
branky: Prokeš Jan 2, Rebljan
branky: Prokeš Jan 2, Rebljan 2
branky: Rebljan
4. Tmaň
5. Tamu Pua
6. Všeradice

6 bodů
5 bodů
2 body

Sestava Hluboše: Peták Jan – Rebljan Eduard, Hnízdil Miloš, Šťáhlavský
Pavel, Prokeš Jan, Hošťálek Jan, Hazucha Tomáš, Vokurka Stanislav.
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Hluboš – Jince 8:5 (2:1)
Další přátelské utkání starých gard jsme sehráli s mužstvem Jinců v neděli
5. března na hřišti Marily Příbram. I když nám v den zápasu odpadli tři hráči
a nastoupili jsme pouze v deseti, odehráli jsme pohodový přátelský zápas.
Opět se ukázalo, že jsme skvělá parta, kterou spojuje fotbal a kamarádství,
a užili jsme si příjemné odpoledne.
Sestava: Čajan Jiří – Holan Míla, Dušek Václav, Hazucha Tomáš, Šťáhlavský
Pavel, Falc Aleš, Šrámek Martin, Prokeš Jan, Pachole Michal, Krýsl Roman.
Střelci branek: Krýsl 3, Šrámek 2, Prokeš 2, Pachole.

Jan Prokeš
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T. G. MASARYK A PŘÍBRAMSKO
7. března jsme vzpomněli 167. výročí narození prvního československého
prezidenta. Je známo, že první letní sídlo TGM jako prezidenta byl zámek
v Hluboši. Zde pobýval v roce 1920 s rodinou, zde prý prožil krásné Vánoce.
Jeho ženě Charlottě se zde líbilo. Masaryk na zámku nastydl a vážně
onemocněl. Možná tohle bylo příčinou, že za nové letní sídlo mu byly pak
vybrány Lány.
Z Hluboše za svého pobytu vyjížděl na koni Hektorovi do okolí. 19. září
1920 měla Dělnická tělocvičná jednota v obci Obecnice první veřejné cvičení,
na které se přijel podívat i Masaryk. Pochválil cvičící. Do Obecnice přijel
opět 23. 9. 1920 a za uznání tělovýchovné práce odevzdal pro Dělnickou
jednotu na obecním úřadě 1000 Kč. Pamětníci tvrdí, že byl viděn na koni i v
Dobříši a že navštívil hotel Heinz. Masaryk navštívil Březové Hory již jako
říšský poslanec. Dne 31. května 1892 o jedenácté hodině vypukl na
nárazišti Mariánského dolu požár. Neopatrný horník odhodil do sklípku
náraziště oharek z kahanu a vznikl požár, který se rozšířil i na okolní šachty.
Při důlní katastrofě zahynulo 319 osob. Masaryk přijel na místo katastrofy,
vyptával se, jak je možno pomoci, jeho jméno je v seznamu dárců, kteří
penězi pomohli pozůstalým, hlavně vdovám a sirotkům.
Na pamětní desce na budově ZŠ na Březových Horách je svědectví o této
důlní katastrofě a také je na ní připomínána návštěva TGM jako prezidenta
Československé republiky na Anenském dvoře, kdy TGM pronesl 24. září
1920 k nespokojeným horníkům památnou řeč, v níž varoval před
bolševizmem.
Na zámku Hluboš bylo potomky rodiny Kolaříků, kteří panství v roce 1925
koupili, zřízeno muzeum TGM a jeho ženy Charlotty. Několik let bylo
vyhledáváno turisty. Nyní je zámek nabízen k prodeji. Rozhodnutí majitelů
litujeme. Exponáty z muzea jsou prý uloženy v krabicích. Zde stopa po
Masarykovi a jeho rodině končí. Ve svém archivu jsem našla výstřižek ze
starého čísla Periskopu a zmínku o návštěvě TGM v Sedlčanech ve spojitosti
s prof. J. Pávem a o pomníčku TGM v nedaleké Doubravici. Budu ráda, když
mi laskavý čtenář tyto domněnky opraví nebo doplní.

MUDr. Lidmila Ripová
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CO NÁS ČEKÁ
30. dubna

Čarodějnice – louce pod kostelem, pořádá SDH
Hluboš

6. května

Pietní akt položení věnců u příležitosti konce
2. světové války

13. května

sběr železného šrotu, pořádá SDH Hluboš

13. a 14. května

Vltava run – štafetový běh od pramene Vltavy do
Prahy, kterého se stejně jako loni zúčastní i tým
„Z brdských lesů“, jehož členy jsou i místní běžci

10. června

Opět k nám na „staďák“ zavítá Kinobus, film a čas
promítání bude upřesněn

11. června

Trojická pouť

17. června

Hasičská soutěž o pohár hejtmana Středočeského
kraje – Kardavec

DIVADLO
ČESKÝ KRUMLOV
Stále ještě je volných několik vstupenek
na divadelní představení na otáčivém
hledišti v Českém Krumlově. Jde opět
o komedii „Ženy Jindřicha VIII. aneb
Chudák (král)em“ v hlavní roli s Petrem
Rychlým (pokud se však obsazení do léta
nezmění). Doufám, že tentokrát nám bude
počasí přát a představení zhlédneme.
Zájezd do Českého Krumlova se uskuteční
v pátek 25. srpna 2017.
Cena vstupenky je 850,- Kč + 300,- Kč
doprava.
Objednávejte na tel. 777 659 019 – 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 – 15. června 2017.
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