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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
doufám, že jste si všichni užili krásného slu nečného a hodně teplého léta,
a načerpali dostatek sil do další činnosti.
V minulém vydání našeho zpravodaje jsem slíbil dokončit povídání
o způsobu a sběru kovového šrotu a bioodpadu. Tím bych tedy začal a poté
vás seznámím s událostmi, které v obci za poslední tři měsíce proběhly.
Bioodpady
V současné době je možné vyvážet a ukládat bioodpad rostlinného původu
(tráva, listí, shnilé ovoce, větve do maximálního pr ůměru 5 cm apod.) do
prostoru za prodejnou COOP. Tento prostor byl již značně přeplněn, proto
jsme jej vyčistili a nyní opět může sloužit pro odkládání výše zmiňovaného
bioodpadu. Žádám vás všechny, abyste ukládali pouze to, co do bioodpadu
opravdu patří, a nic jiného. Už se zde objevila např. igelitová taška
naplněná starým senem. Seno je samozřejmě v pořádku, ale proč dotyčný
seno na hromadu jednoduše nevysypal a tašku nehodil do nádoby na plast,
se asi nikdy nedozvíme. Každá komodita, která do bioodpadu nepatří, nám
několikanásobně prodražuje likvidaci tohoto odpadu.
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Prostor za COOPem chceme zmenšit, ohradit a stanovit termíny, kdy bude
možné bioodpad vozit, abychom měli pod kontrolou, co se sem dostává.
Samozřejmě také zajistíme pravidelné vyvážení. Co se týká ukládání
bioodpadu rostlinného původu na Kardavci – zde zřejmě nebude jiná cesta
než umístění velkoobjemového ko ntejner u na tento druh odpadu.
Likvidace „kuchyňského ” bioodpadu bude řešena popelnicemi, které jsou na
tento druh odpadu určeny. V Hluboši chceme mít tyto popelnice rozmístěné
na třech a na Kardavci na dvou místech. S tříděním kuchyňského
bioodpadu začneme od ledna roku 2016. Do těchto popelnic bude možné
ukládat nejen „kuchyňský” bioodpad typu slupky od banánu, ale veškerý
bioodpad (tráva, listí, listy květin, ovoce atd.). Jde jen o to, pokud někdo
poseká zahradu a bude chtít trávu odložit do popelnice o objemu 240 l, tak
se tam nic jiného již nevejde. Na trávu máme v Hluboši prostor za COOPem
a na Kardavci budeme mít kontejner.
Kovový šrot
Likvidace kovového šrotu bude následující: protože dvůr na obecním úřadě
není tak velký, aby se zde nechal šrot průběžně skladovat, musíme použít
jiný způsob. O termínech, kdy budete moci nashromáždit kovový šrot před
své domy, vás budeme vždy včas
informovat
(SMS
zpráva, web,
vývěsky, facebook). Kovový šrot bude
v uvedené době naložen na nákladní
auto a odvezen do sběrny. Věřím, že
první „železná neděle” proběhne ještě
letos během podzimních měsíců.
Když jsem kritizoval, že do bioodpadu
nepatří igelitová taška, ještě si
neodpustím výtku ke způsobu třídění
odpadu někter ými z vás. Pro někoho
je povinnost třídit splněna tím, že
odnese danou komoditu ke zvonům
na tříděný odpad a tam ji volně položí. Musí se ale najít někdo, kdo přijde
a uklidí to za něho. Proč dotyčný papírovou krabici neroztrhal a nevhodil ji
do zvonu, se také asi nedozvíme. Podotýkám, že zvon byl v danou chvíli
zaplněn maximálně z jedné poloviny.
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Stejně tak nechápu, proč někdo přivezl do plastu laminátový skelet
i s kovovými díly okolo skeletu. Myslíte si, že nám ho svozová firma
odvezla? Samozřejmě že ne. Opět, jako již několikrát, musí nastoupit
zaměstnanec obecního úřadu
a vše uklidit. Ten zde ale není
primárně od toho, aby po někom
neustále přebíral a uklízel to, co
sem vůbec nepatří. Vím, že
sběrné
zvony
na
plast
a papír nejsou úplně nejlepším
řešením, a proto v novém
výběrové m řízení budeme na
tyto
komodity
poptávat
kontejnery s hor ním výsypem oproti současnému spodnímu výsypu. Dokud
ale máme tyto zvony, proč si vlastní leností kazíme prostředí okolo nich.
Opět opakuji to, co jsem psal již v minulém vydání zpravodaje: pokud
nevíte, jak likvidovat daný druh a typ odpadu, kontaktujte mě a určitě
problém s odpadem vyřešíme.
Neumíme vyřešit stavební odpad. V oblasti stavebního odpadu můžeme
pouze objednat smluvní firmu, aby přistavila kontejner, ale náklady s tím
spojené hradí občan sám, nikoliv obec. Obec v tomto případě funguje jen
jako prostředník.
O veškerých změnách v oblasti odpadového hospodářství, o nových místech,
kde budou další nádoby na sběr tříděného odpadu umístěny, o počtu nádob
na jednotlivých místech, budete včas informováni. Stejně tak i o výsledku
výběrového řízení na novou svozovou firmu a o smlouvě s vybranou firmou
vás budu informovat ihned po vyhodnocení výběrového řízení a po
podepsání smlouvy s novým dodavatelem této služby.
A co je nového v naší obci?
Jak si mnozí z vás již jistě všimli, finišují dvě rozsáhlejší akce, které jsou
financované z 85 % z prostředků Evropské unie. Jde o výstavbu
sportovního multifunkčního hřiště u mládežáku a o přestavbu zahrady
u základní a mateřské školy. Finanční 15% spoluúčast hradí v prvním
případě T J Sokol Hluboš, ve druhém obec Hluboš.
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Stavba multifunkčního hřiště je dokončená a na 30. 9. 2015 byl stanoven
termín kolaudačního řízení. Po tomto administrativním kroku bude možné
začít hřiště využívat. První, kdo si hřiště vyzkouší, budou žáci základní školy.
Pro využívání veřejností se dolaďují poslední detaily provozního řádu
a správcovství areálu. Každému je jistě jasné, že hřiště nemůže zůstat
nepřetržitě otevřené. Bude se zamykat, a všichni, kdo jej budou chtít využít
ke svým sportovním aktivitám, si budou muset vyzvednout klíče a poté je
odevzdat odpovědné osobě, která zkontroluje, zda nedošlo k nějakému
poškození.
Odpovědným za pr ovozování hřiště je TJ Sokol Hluboš, který jak jsem již
říkal, získal dotaci na vybudování tohoto hřiště. Dotace byla přidělena
z operačního programu „ROP NUTS II Střední Čechy – Výzva č. 83
k předkládání projektů pro oblast podpory 3.3 – oblast volnočasových
aktivit”.

Druhým místem „kde se něco děje ”, je zahrada u základní a mateřské školy.
Zde probíhá celková přestavba. Na tuto akci se nám podařilo získat dotaci
ze státního fondu životního pr ostředí (SFŽP), operační program „Životní
prostředí pr ogram 7.1. – Rozvoj infrastruktury pro environmentální
vzdělávání, poradenství a osvětu”. Žadatelem a příjemcem dotace je obec
Hluboš (nikoliv škola).
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V rámci této akce vznikne na zahradě např. venkovní učebna s pergolou,
domek na hračky a nářadí, hřiště na kuželky a petangue, nové pískoviště
pod zastřešenou pergolou, kame nná a dřevěná zvonkohra, přírodní
prolézačka z klád, skluzavka, suché kamenné řečiště potoka a v přední části
školy budou stávající travnaté plochy osázeny např. magnolií, jedlí
korejskou a spoustou dalších listnatých keřů středního a nižšího vzrůstu.
Součástí projektu je také oprava vstupu do školy, kde bude položena nová
zámková dlažba. Termín fyzické realizace akce je k 30. 10. 2015. Věřím,
že vše dopadne dobře, zahrada bude sloužit k radosti dětem a nám se
podaří akci dotáhnout i „papírově”. Vyúčtování a papírové ukončení akce
musí proběhnout do 31. 12. 2015.

Během letních prázdnin došlo k podstatné změně ve vedení školy. Z funkce
ředitelky školy odstoupila na konci srpna Ing. Mgr. Jiřina Maříková.
Momentálně je pověřená vedením školy paní Ilona Nováko vá, DiS., která
školu povede do doby, než bude v konkurzním řízení vybrán nový ředitel-ka.
Do 30. 9. 2015 měli zájemci o tuto pozici možnost přihlásit se do konkurzu.
Jméno nového ředitele- ky školy bychom měli znát okolo 20. října 2015, kdy
bude konkurzní řízení, pokud půjde vše podle plánu, ukončeno.

Bc. Jiří Čajan
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Svoz nebezpečného odpadu
V týdnu od 5. do 8. října 2015 je možné přivážet na dvůr obecního úřadu
nebezpečný odpad, a to buď v úředních hodinách nebo po domluvě na tel.
724 180 539. Odpad bude odvezen v pátek 9. října v 7:00 hod.
Změna ordinačních hodin MUDr. Kav kové
MUDr. Kavková ordinuje v Hluboši vždy první středu v měsíci odpoledne cca od 13:30 hodin.

OBEC POŘÁDÁ
Drakiáda
V neděli 4. října 2015 od 14 hodin na louce pod kostelem. Nejlépe létající
výtvory budou odměněni věcnými cenami . Drobná pozornost ve formě
sladkostí je připravena pro každé dítě. Po celou dobu bude zajištěno
občerstvení (špekáčky a horký čaj) zdarma.
Zájezd do Divadla Hyber nia na muzikál Př ízrak Londý na
V sobotu 17. října 2015 od 18 hodin. Cena vstupenky 590 Kč + dr uhá
vstupenka zdarma, doprava 110 Kč za osobu. Odjezd autobusu z Hluboše
ve 14:00 hod. od zastávky, z Kardavce ve 14:15 hod. také od zastávky.
Více informací a prodej vstupenek na tel. 777 659 019 – Zdenka Peřinová.
Zájezd do Českého Kr umlova na otáčivé hlediště
Připravujeme zájezd do Českého Kr umlova na otáčivé hlediště na divadelní
představení Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em). V hlavní roli české
komedie o záletném králi Jindřichovi, jeho šesti ženách, zrádném rádci
a královu dvojníkovi se představí Oldřich Vízner. Termín představení:
sobota 25. čer vna 2016. Cena vstupenky: 850,- Kč + doprava.
Více informací na tel. 777 659 019 – Zdenka Peřinová
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ZŠ A MŠ HLUBOŠ
Zprávy z hlubošské školy a školky
Po parném létu se vrátilo téměř vše nejen do dětských, ale i rodičovských
povinností. Děti usedly do školních lavic a jejich rodičům nastal každodenní
shon spojený s novými radostmi i starostmi. Paní učitelky školy i školky
přivítaly své žáčky v úter ý 1. září.
Mateřská škola svému předloňskému r ozšíření hravě obstála. Zájemců
o vzdělávání v mateřské škole je hodně, a tak přibyly i pedagogické
pracovnice, mladé naděj né paní učitelky Marie Pavlásková a Jana Baštářová,
které se starají o nejmladší žáčky ve třídě „Koťátek”. Ve třídě „Berušek”,
kde jsou zapsány a vzdělávají se starší děti, pracují paní učitelky Ilona
Nováková, DiS., a Jitka Bardoňová.
Zaměstnanci a žáci základní školy přivítali mezi sebe novou paní učitelku
Mgr. Bc. Marii Tetourovou, která je třídní učitelkou 3., 4. a 5. ročníku.
Nových pr vňáčků se již tradičně
nemohla dočkat paní učitelka
Mgr. Kristýna Slámová. Do
prvního
ročníku
nastoupili
4 prvňáčci: 3 žákyně – Adélka
Novotná, Simonka Čajanová,
Nicolka Buchtelová a 1 žák
– Martínek Valvoda. Společně
se budou vzdělávat se žáky
druhého ročníku.
Během prvního týdne se děti
pomalu zaběhly ve svých
povinnostech a nyní již výuka
probíhá v plném proudu. Od
11. září absolvují děti plaveckou
výuku v Aquaparku Příbram
a následující vzdělávací aktivity
na sebe nenechají dlouho čekat.
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Pro nejmenší školá čky z mateřské školy máme objednány například
výukové programy záchranné stanice pro zvířata z Hrachova či divadélka.
V nejbližší době plánujeme podzimní podvečer ní procházku s lampionky
a setkání s Bílou paní atd.
Určitě žádnému očku našich dětí a jejich rodičů neunikly stavební práce
na školní zahradě, která se zanedlouho promění v novou přírodní zahradu
pro tak oblíbené dětské hry venku.

Věříme, že tento školní rok bude roke m plným úspěchů, radosti, pohody,
poznání a vědění.

Kolektiv zaměstnanců a žáků Základní a Mateřské školy Hluboš
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O LIDECH, KTERÉ JE TŘEBA ZNÁT
I v naší obci žijí lidé, kteří svým umem
dokázaly zaujmout nejen na regionální
či republikové úrovni, ale výsledky
jejich práce obdivují už i v zahraničí.
Jedním z takových příkladů je Luboš
Kočí, hlubošský kovář.
Narodil se roku 1960 do kovářské
rodiny, kde následoval odkaz svého
dědy, str ýce a otce. Vyučil se
nástrojařem, poté ještě vystudoval
strojní průmyslovou školu. Jeho život
je spjat s velkými láskami – sportem,
přírodou, kovařinou a samozřejmě
rodinou.
Sportu se věnoval velmi intenzivně
v mládí, kdy závodil za Baník Příbram
a SONP
Kladno.
Tyto
oddíly
reprezentoval na republikové úrovni v atletice. Od a tletických závodů
pozvolna přešel ke klidnějšímu pohybu na čerstvém vzduchu – k trampingu.
Právě do něj přetavil aktivní život
a lásku k přírodě. Postupem času
přešel ke klidným toulkám přírodou
a pochodům, během nichž se rád
podělí o své znalosti a zkušenosti.
Kovařina ho provází celým životem,
již od mládí navštěvoval různé
kovářské soutěže a výstavy, z nichž
lze zmínit jednu z nejznámějších,
kterou je mezinárodní soutěž
Hefaiston, pořádaná tradičně na
moravském hradě Helfštýn. Odsud
si Luboš Kočí již odvezl dvě čestná
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uznání a jedno druhé místo. Jeho díla jsou k vidění jak v okolí (Svatý Jan
pod Skalou, Beroun), tak i v zahraničí. Vyrobil například růži pro památník
na norském ostrově Utøya, kde se sejdou kovové růže z celkem 25 zemí
světa. Svou činnost prezentuje na výstavách, které jsme mohli navštívit jak
v hlubošském zámku, tak i v Příbrami, Březnici či v pražské Galerii u Zlatého
kohouta. Na prosinec letošního roku připravuje výstavu v hořovickém
zámku.
V jeho kovářské tvorbě lze pozorovat zřeteln ý vývoj – od původní „klasické”
kovařiny se vypracoval k plastikám a objektům až k současné realizaci
originálních designových šperků. Luboš Kočí nabízí možnost pro páry
vykovat si vlastní snubní prsteny. Tuto příležitost využila už pěkná řádka
zamilovaných, a to nejen z České republiky.

Ve své činnosti úzce spolupracuje s rodinou. Děti následovaly vzory svých
rodičů a také se věnují uměleckým řemeslům – syn se vyučil uměleckým
kovářem, dcer y jsou grafičky- návr hářky.
Luboš Kočí je iniciátorem pochodů „Putování s kovářem”, o kter ých jsme
v předchozích číslech zpravodaje již informovali. Na podzimní měsíce chystá
další výpravu, samozřejmě s výkladem. Přesný termín se objeví jak na
webových stránkách obce Hluboš www.hlubos.eu, na nástěnkách v obci
a také na Facebooku/Hluboš + Kardavec.

Mgr. Jan Novotný
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SDH KARDAVEC
DĚTI SDH KARDAVEC SI JELY PRO
VÝHRU
Ještě před prázdninami proběhlo vyhlášení vítězů soutěže Biodiverzdita
do škol. Jak již bylo zmíněno v předchozím zpravodaji, družstvo
kardaveckého Plamínku získalo 1. místo ve zpracování projektu situovaného
do okolí hlubošského koupaliště. Za odměnu byla pro děti připravena
návštěva muzea Pražského vodárenství v Praze - Podolí, kde následně
slavnostní akt probíhal (psali jsme v minulém zpravodaji a článek vyšel také
v týdeníku Periskop). Děti, které si za svého mluvčího pr ozíravě zvolily Aleše
Zelenku, mimo zajímavých drobností obdržely ještě kolektivní ocenění
v podobě návštěvy Vodního domu a ta se uskuteční po jeho slavnostním
otevření.
Na snímku si můžete prohlédnout
mapu na webových stránkách
soutěže (http://www.biodiverzitaveolia.cz/soutez/), na kterých se
díky hasičským nadějím osada
Kardavec zmiňuje a vypíná na
vrcholu před daleko známějšími
městy.

HASIČI SI VYZKOUŠELI PLACHTĚNÍ
NA BEROUNCE
Třetí týden v čer venci absolvovali členové S DH výcvik na vodě. Na základě
loňských zkušeností a vzhledem k přetr vávajícímu suchu byla vybrána
pro vodáky vděčná řeka Berounka, která účastníky výcviku odměnila teplou
a na české poměr y čistou vodou. Po poučení a nácviku dovedností
v ovládání lodí a raftů jsme přistoupili ke zdolání úseku mezi Chrástem
u Plzně a Zvíkovcem. Po celou dobu vodáckého putování nás doprovázelo
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krásné slunečné počasí, a proto mohlo dojít i na plavecký výcvik. Největším
zážitkem pro všechny však bylo překonání posledního úseku, nejméně 2 km
dlouhého „voleje” (ve vodácké hantýrce stojící vodu) před hrází ve Zvíkovci.
Díky náhlému vichru se totiž operativně utvořenému soulodí ze všech
kardaveckých plavidel podařilo tento úsek překonat bez pádlování, s pomocí
provizor ně napnuté plachty, a to rychlostí okolo 10 km/hod.! Při
závěrečném pomyslném zvolání AHOJ na r ozloučenou s Berounkou byla
vidět ve tvářích zúčastněných spokojenost z úspěšně absolvované akce.
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PRÁZDNINOVÁ DĚTSKÁ FIRESPORT LIGA
Každoročně o prázdninách organizuje SDH Suchodol soutěž pro děti, které
se kardavecké naděje pravidelně zúčastňují. Na soutěž, složené z několika
dovednostních, znalostních a vytr valostních disciplín, se děti náročně
připravovaly pod vedením Verči Hladíkové a dalších členů S DH. Příprava
byla zúročena, neboť tým složený i z dětí předškolního věku dosáhl na třetí
místo. Pro konečné umístění je však prioritní požární útok a tam už byla
rozdílnost věku znatelná, stejně jako výbava jednotlivých družstev. A tak
bohužel naše naděje i přes veškerou snahu a úsilí vypadly již v pr vním kole
play off. Pokud bude kvalitní příprava pokračovat, stejně jako podpora
rodičů, prarodičů a dalších blízkých, má náš tým určitě nadějnou
budoucnost. A o tom, že děti zájem mají, není pochyb.

DĚTI SKOTAČILY NA KARDAVCI
Poslední prázdninový víkend se uskutečnilo na Kardavci „Loučení
s prázdninami”. Děti strávily sobotní odpoledne pořádané hasiči z Kardavce
za podpor y obce Hluboš v soutěžním duchu. Připra veny pro ně byly
zajímavé a naučné soutěže na stanovištích rozprostřených podél stezky
vedoucí přilehlým lesem. K pohodě rodičů bylo připraveno posezení
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v zahradě místního hostince, kde zároveň probíhaly další doprovodné
soutěže. Za splnění všech úkolů děti obdržely dárkový balíček a sladkou
odměnu v podobě cukrové vaty. Nej větší atrakcí však bezespor u byla
koupací pěna, která díky hasičům z Obecnice zaplnila svah zahrady a děti
uvedla na sklonku akce do varu. Ani pěna a po koupeli sprcha studenou
vodou z hadice nesmazaly malované pohádkové motivy, které cestou domů
zdobily tváře spokojených dětí.
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SOUTĚŽ O „PIČÍNSKÝ KLACEK 2015”
O tom, že členové S DH Kar davec využívají každé příležitosti k pr ocvičení
hasičských dovedností, svědčí účast na soutěžích pořádaných SDH v okrese.

Letošní soutěž „Pičínský klacek” proto nemohla zůstat stranou soutěžních
aktivit. Navíc příslušníci týmu mohli zúročit své dovednosti získané při
vodním výcviku. Vzhledem k velké marodce v S DH však byla poznamenána
účast jinak normálně soutěžících mužů, kteří tak museli být nahrazeni
dvěma ženami. A ty nezklamaly, ba naopak, dosažené časy byly

17

srovnatelné s těmi loňskými. Dr užstvo nakonec skončilo předposlední před
kolegy z Hluboše. Ti však měli v této soutěži premiéru, a tak je předpoklad,
pokud soutěžní duch zůstane, že v příštím roce budou souboje místních
družstev doopravdy trhákem. Každopádně lze konstatovat, že i díky
pořadatelům a ostatním týmům byla soutěž velmi atraktivní a všichni
soutěžící odevzdali maximum, někteří si sáhli až na úplné dno svých sil.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ STARÝCH GARD
SE VYDAŘILA
Na soutěži hasičů starších 35 let v sobotu 21. září v Budínku startovali také
hasiči z Kardavce. I tentokrát bylo slunečné počasí, které s perfektně
zvládnutou or ganizací pořadatelů nabídlo několik atraktivních klání.
Výsledky soutěže, jíž se zúčastnilo 14 družstev, byly odvozeny součte m
dosažených časů ze dvou požárních útoků. Kardavecký tým složený z hasičů
s průměrným věkem nad 50 let se dokázal umístit díky ustáleným výkonům
v obou kolech na pěkné 8. příčce, v celkovém čase 1 minuta 14 sekund.
A to byli členové dr užstva seznámeni se svými úkoly těsně před závodem!
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Je vidět, že zkušenosti získané z předcházejících soutěží jsou neocenitelné,
stejně jako výkon nejstaršího příslušníka družstva, Pavla Štefány ho staršího,
kter ý z důvodu náhlého onemocnění jednoho z členů musel absolvovat běh
s rozdělovačem. Jeho excelentní výkon zhlédla řada fandů tohoto závodu,
mezi nimiž se určitě neztratila skupina podporující družstvo z Kardavce.
Ostatně, všem divákům a přátelům hasičských klání družstev dětí, žen,
mužů i staré gardy SDH Kar davec patří velké poděkování za podporu
v tomto roce a přesvědčení, že jim zachovají přízeň i v roce příštím.

Josef Medal
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SDH HLUBOŠ
Úvodem bychom chtěli poděkovat zástupcům obce, kteří se zasloužili o to,
že po dlouhé době se v naší obecní zbrojnici objevilo požární vozidlo. Obec
se velmi vstřícně postavila k jednání se sponzorem, který vozidlo věnoval,
zastupitelé dar odsouhlasili a výsledkem je zásahové vozidlo AVIA A31
v hasičské úpravě v majetku obce. Těší nás, že obec umožní toto vozidlo
využívat našemu sboru dobrovolných hasičů a doufáme, že bude sloužit
nejen ku prospěchu našich občanů, ale i našemu soutěžnímu dr užstvu,
které se snaží reprezentovat obec v hasičských soutěžích.
Naše soutěžní dr užstvo je mladé a v podstatě zatím nabíráme zkušenosti,
takže se nám zcela nedaří opakovat úspěch, kterého jsme dosáhli doma při
Memoriálu Václava Soukupa, kde jsme skončili třetí. V soutěžích se
umisťujeme spíše na koncových pozicích, důležité ale je, že nás tyto
neúspěchy neodrazují a jsme odhodlaní soutěžit dál a po dlouhé době se ve
startovních listinách objevuje také S DH Hluboš.
Již s novým vozem jsme
odjeli soutěžit v sobotu
18. července
na
7.
ročník
Memoriálu
Františka Housky do
Obecnice. Bohužel jsme
ale
měli
technické
problémy se stříkačkou
a slušného umístění se
nám tedy nepodařilo
dosáhnout.
Další naší zkušeností byl
„Pičínský klacek”, na
kter ý jsme několik dní
poctivě
trénovali.
Soutěž spočívá nejen
v požárním útoku, za
ten jsme se nemuseli
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stydět, ale závodníci nejdříve musí oběhnout r ybník, překonat barié ru,
prolézt betonovou rourou, nastoupit do loďky a přepl out na ní na druhý
břeh, kde tepr ve probíhá požární útok. Právě neposlušná lodička nás zradila,
a tak jsme se umístili na konci startovního pole.

Mimo účasti na soutěžích se snažíme brigádnicky a ve spolupráci s obcí
opravit naší omšelou budovu hasičské zbrojnice. Opravy jdou velmi pomalu,
neboť v dnešní době je každý z nás vytížený jak pracovně, tak i v osobním
životě.
Jak jste si určitě někteří všimli, v hasičárně jsou již vyměněná okna, uvnitř
je zcela nová omítka a ještě nám v letošním roce zbývá opravit komín,
vymalovat a uklidit – takže pomalu, ale jde to.
Držte nám tedy palce a ať se plány daří.

Členové SDH Hluboš
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OKÉNKO DO HISTORIE OBCE
V této rubrice přinášíme nahlédnutí do jednotlivých úseků historie naší obce.
V následujících odstavcích najdete přepis části z díla pana Saxla „Dějiny
hlubošského panství ”, autor čerpal ze zápisků a pamětí svého otce Karla
Saxla a děda Antonína Saxla, z knihy J. Zykána, farské kroniky a z informací
od příbramského historika p. Bezděky.
V následujícím textu je popisován stav dle historických pramenů, např. čísla
popisná se současností tedy nemusejí souhlasit.
Histor ie vesnice Hluboš
Že Hluboš stávala na jiném místě, dá se s určitostí tvr dit z následujících
okolností:
1) Staří Slované zakládali svoje sídla zpravidla jen u tekoucích vod.
Nejdříve u větších, které jim skýtaly hojnost r yb a vodního ptactva,
a postupně byli nuceni zabírat i toky menší, neboť jejich ženy
v těchto vodních tocích praly prádlo.
2) Na obecní mapě, která existovala za starostování mého otce, bylo
místo mezi Oborou a Jedlinou psáno „Na staré vsi ”. Na mapě
z r. 1780 jest tam dosud zaznamenáno stavení čp. 49, a sice asi
53 kroků od silnice k Jedlině. Melichar, panský zedník, tam narazil
na podezdívku chaloupky, panský zahradník Polák také při sázení
ovocných stromků kolem této cesty. Mimo to při dnešní hluboké
orbě bylo vyoráno mnoho lomového kamene z těchto podezdívek.
Tento materiál byl házen do cesty k Jedlině, která bývala zvlášť
u Lencovic lesíka mnohem hlubší a široké meze této cesty si
pronajímal můj děd na vyžínání trávy. Mě tam brala moje teta
a nosila mě tam jako kloučka v nůši. Tato hluboká cesta svědčila
o své starobylosti.
3) Že Lhota, která stávala v těchto místech, kde se u Šabatce dosud
na Lhotce říká, a stávala u Hluboše, která se šířila směrem
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k dnešním Návsům. Označení Náves vzniklo ze širšího prostranství
a zůstalo dodnes.
4) Nejstarší část její se nacházela mezi Oborou a Jedlinou, kde toto
místo si podrželo označení „Na staré vsi”. Když se rozrostla
a nestačily jí pozemky, byl zdělán kus lesa a dostal pojmenování
„Na Novinách”.
5) Nynější Hluboš je původu mladšího. Povstala vykácením lesů jak
pro vesnici, tak i polnosti.
Stará Hluboš byla vypálena v čer venci r. 1429. Přestože to b yla
ustupující vojska Zikmundova s vojskem Husitů, zmiňuje se o ní jen
kronikář J. Zykán ve své kronice, která se zachovala v r ukopise
v muzej ní knihovně. Udává, že čerpal zprávy o těchto událostech ze
zápisů Jakuba Hr kala z Čenkova. Pozoruhodné jest to, že bitva
r. 1422, tj. Příbramanů s Hanušem z Kolovrat, se odbývala jen
s malým počtem ozbrojenců, uvádí Hr kal jen zabitých na 6 000.
S touto bitvou a zánikem staré Hluboše a Jeseničky mají asi
souvislost i kapličky. Dosud stávající u dolejšího rybníka
a rozbořená na místě bývalé Jeseničky. Podle jejich vzhledu a stáří
lze předpokládat, že vznikly současně začátkem 19. století
z podnětu nebo na náklad faráře Dražského, když zdědil podíl
po svých rodičích. Musel být značný, když si mohl dovolit nechat
vytisknout tak obsáhlou knihu, jako jest onen překlad písma
svatého. Přišel do Hluboše r. 1815, kdy ještě byla tradice této bitvy
dosti živá. Udává, že na třech místech vypálené Hluboše došlo
ke kr vavým srážkám. Jak popisuje Zykán, měl tento Dražský
pro podobné události pochopení, neb např. v místě u Zabitých, kde
došlo k podobné srážce, připevnil svatý obrázek. V místech
u kapličky u dolejšího r ybníka se za mého mládí udržovala pověst,
že jsou tam pochováni pobití vojáci. To samé se tradovalo
o kapličce na Jesenici.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V ČERVENC I OSLAVIL
65 let Zdeněk KRÝSL, Hluboš 160
V SRPNU OSLAVILY
65 let Helena ČERMÁKOVÁ, Hluboš 4
70 let Lidmila BAGINSKÁ, Hluboš 163
V ZÁŘÍ OSLAVILA
75 let Jaroslava OBITOVÁ, Hluboš 89
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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Zastupitelé se spolu s kulturní komisí dohodli, že se v obci pokusí obnovit
další příjemnou tradici, a tou je "VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ".
Prosíme tedy rodiče dětiček narozen ých od 1. listopadu 2014
do 31. prosince 2015, kteří se chtějí této slavnostní události zúčastnit, aby
se přihlásili do konce prosince na tel. 777 659 019 nebo na e-mail:
perinka.z@seznam.cz. Podmínkou je tr valý pobyt dítěte v Hluboši nebo
na Kar davci.

24

SOUTĚŽ
Rybník na soutěžní fotografii v minulém zpravodaji je nynější hřiště neboli
„staďák”. Nevím, jestli bylo těžké to poznat, nebo se vám nechtělo psát
a svou odpověď donést do schránky na chodbě obecního úřadu nebo poslat
e-mailem, ale dostali jsme pouze tři odpovědi – všechny byly správné.
Místo na fotce poznaly paní Růžena Krahulíková, paní Jana Záluská a paní
Růžena Zděnovcová. Za odpovědi všem třem děkujeme, a jak jsme slíbili,
dostaly od nás dr obný upomínkový dáreček a květinu. Předání proběhlo
v Zámecké krčmě, kde jsme společně strávili příjemný podvečer.
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A už tady pro vás máme další fotografii. Poznali jste? Víte v jaké části naší
obce se místo nachází? Neváhejte a posílejte nám do 30. listopadu
odpovědi, můžete i s fotografií současného stavu.

Svou odpověď můžete vhodit do schránky umístěné v chodbě budovy
obecního úřadu vedle vchodu do obřadní síně nebo poslat e -mailem na
adresu soutez.hlubos@seznam.cz. Nezapomeňte uvést svoje jméno,
příjmení, telefon nebo e-mail, abychom vás mohli kontaktovat v případě,
že budete vylosováni.
Na výherce opět čeká odměna. Jejich jména společně se správnou
odpovědí zveřejníme v příštím vydání zpravodaje.

Také máte ve svém rodinném albu zajímavé fotografie z hlubošských
a kardaveckých zákoutí? Rádi je využijeme při některé z dalších soutěží.
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TJ SOKOL HLUBOŠ
12. ROČNÍK MEMORIÁLU
PETRA DUŠKA
Další ročník turnaje o putovní pohár v malé kopané je již minulostí (hrálo se
25. 7. 2015). A přestože to v jednu chvíli vypadalo, že se memoriál
z důvodu malého počtu přihlášených mužstev neuskuteční, opět se na
hlubošském hřišti odehrály souboje, které určily v pořadí již dvanáctého
vítěze.
O čtyři postupová místa se mužstva utkala dvoubodovým systémem každý
s každým. Pro jednoznačné vítězství ve skupině si dokráčel tým Dirtecho
Sharks. Sice měl namále v zápase s FC Osov, ale i v tomto utkání ukázal
dvojnásobný vítěz turnaje své zkušenosti a otočil nepříznivý stav 0:3
na konečných 5:3. Mezi velice zajímavá utkání se řadil také zápas
posledního kola základní skupiny mezi týmy Allstars a FC Osov. Ani jeden
tým na turnaji dosud nevyhrál, a tak byl jejich souboj o tom, kdo nakonec
doprovodí již jistou trojici týmů do semifinále. Přestože Osov předváděl
na turnaji velice pohlednou hr u a svým soupeřům byl rovnocenným
partnerem, tento rozhodující zápas nezvládl a celkem jednoznačně podlehl
druhému nováčkovi turnaje – týmu Allstars.
Malý počet přihlášených týmů nakonec způsobil, že díky systému hry se
v posledním zápase základní skupiny proti sobě postavili hráči AC Hluboš
a Alkoholika Drahlín, kteří již věděli, že se spolu utkají i v semifinále. A tak
se zápas, v němž už o nic nešlo, nesl v přátelském duchu.
Jiné to už ale bylo v bojích o medaile. V pr vním semifinále se utkala
mužstva Dirtecho Sharks a Allstars. Po základní skupině každý očekával
jasné vítězství Dirtecha, ale Žraloky čekal velice těžký zápas. Nebýt penalty
v prvním poločase, kdy se Dirtecho dostalo do vedení 1:0, určitě by Allstars
dotáhli zápas do penaltového rozstřelu. Bohužel obdržený gól donutil
Allstars otevřít hru a nakonec prohráli 2:0. Allstars se tak museli spokojit
pouze se zápasem o třetí místo. V druhém semifinále se opakoval poslední
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zápas ze základní skupi ny. Domácí AC Hluboš posíleni o Davida Procházku a
Honzu Prokeše v semifinále s Alkoholikou Drahlín nenechali nic náhodě.
Kolektivní hra a zkušenosti obou posil pomohly Hlubošákům k jasnému
vítězství a po dlouhé době k postupu do finále.
V zápase o třetí místo se utkaly týmy Allstars a Alkoholika Drahlín, která
opět zúročila své zkušenosti. Díky dvěma gólům, jež v rozhodující chvíli
vstřelil Karel Štefány, si odvezli hráči Drahlína trofej za třetí místo. Ve finále
byla očekávána repríza úvodního utkání tur naje, kdy byli Hlubošští
rovnocenným soupeřem favorita turnaje. Domácím ovšem nestačily
v závěr u turnaje síly, a tak i po vyrovnaném prvním poločase podlehli
nakonec Dirtechu 7:2.
Ve finále si tak Dirtecho Sharks došlo pro již třetí vítězství na turnaji,
domácí hráči se po dlouhé době dočkali finále a všichni ostatní hráči i diváci
prožili příjemnou sportovní sobotu. Celý fotbalový den byl zakončený
country zábavou v Motorestu Hluboš, kde se všichni dobře bavili.
Závěrem chci poděkovat všem zúčastněným týmům a divákům za vytvoření
skvělé atmosfér y, která nám dodala energii k pořádání dalších ročníků.
Poděkování samozřejmě patří také všem stálým i novým sponzorům,
bez nichž by turnaj v tomto omezeném počtu týmů neproběhl.
Konečné pořadí: 1. Dirtecho Shar ks, 2. AC Hluboš, 3. Alkoholika Drahlín,
4. Allstars, 5. FC Osov
Sestava AC Hluboš: Jiří Čajan (0 gólů/4 zápasy), Jiří Urbánek (0/6),
Tomáš Hazucha (3/6), Mar tin Hazucha (1/6), Radek Šinágl (2/6), Petr
Benák (0/6), Martin Havelka (0/3), Jan Prokeš (0/2), Da vid Procházka (2/2),
František Vrňata ml. (4/6), Petr Záluský ml. (1/6), Miroslav Kural (0/5),
Tomáš Čajan (0/6), Milan Kural (4/5)
Nejlepší brankář turnaje: František Hanusek (Dirtecho Shar ks)
Nejlepší hráč turnaje: Petr Záluský ml. (AC Hluboš)
Nejlepší střelec tur naje: Jakub Tošovský - 16 gólů (Dirtecho Sharks)

Ing. Jan Peták
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Fotografie z Memoriálu Petra Duška
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STARÁ GARDA HLUBOŠ
Jak jste si přečetli v posledním zpravodaji, fotbalový A-tým Sokola Hluboš
odstoupil pro nedostatek hráčů ze soutěží FAČR (fotbalového svazu).
Ale hlubošský fotbal neskončil. Fotbal v Hluboši nechceme nechat úplně
padnout, a proto jsme se my, starší hráči (srdcaři), dohodli, že založíme
starou gardu, což jsou hráči nad 35 let, a budeme hrát přátelská utkání
a různé turnaje. V plánu máme jedno utkání měsíčně celý rok.
Vedoucími mužstva jsou v současné době Jan Peták a Zdeněk Novák,
trenéra nepotřebujeme, všichni víme, jak nejlépe máme hrát . Organizační
stránku mám na starosti já a stálice jako jsou David Procházka, Tomáš
Hazucha, Honza Peták... Současný kádr je složený především ze
současných a bývalých hráčů Hluboše, ale také z hráčů přespolních, kteří už
s námi nějaké zápasy odehráli. Někteří z nás mají povinnosti ve svých
domovských klubech, kohokoliv mohou postihnout zdravotní problémy, ale
věřím, že na zápasy se vždy sejdeme. Jde nám především o fotbal, sejít se
s kamarády na hřišti, po zápase posedět, popovídat si a užít příjemně
strávené chvíle s tím spojené. V únor u bychom chtěli například jako
každoročně absolvovat prodloužený víkend na horách.
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V sobotu 22. srpna jsme se zúčastnili 6. ročníku turnaje starých gar d v malé
kopané O Pohár starosty Obecnice. Mužstva Obecnice, Hluboše, Drahlína
a Zaječova se utkala systémem každý s každým. Porazili jsme Drahlín
a Zaječov a prohráli s Obecnicí. S končili jsme na skvělém druhém místě,
první byla pořádající Obecnice, třetí místo obsadil Zaječov a čtvrté Drahlín.
Turnaj jsme odehráli v sestavě: Čajan J. - Bělohlávek, Kolář, Hazucha T.,
Procházka, Hošťálek, Havelka, Štverák, Černý, Holan, Šinágl.
Celkem vyrovnaný zápas jsme odehráli v pátek 11. září při přátelském
utkání na hřišti v Komárově. Skóre 2:1 po prvním poločase jsme nakonec
vyrovnali na 3:3. Za Hluboš dávali góly Čer ný (2x) a Pachole. Hráli jsme
v sestavě: Čajan J. – Šťáhlavský, Šinágl, Prokeš Jan, Bělohlávek, Pachole,
Rebljan, Hazucha T., Kotyza, Černý, Kolář, Štverák, Pr ocházka, Falc.
V neděli 25. ř íjna od 14:30 hodin odehrajeme zápas ve Hvožďanech,
v listopadu na Spartaku Příbram a v prosinci na 1.FK Příbram. Dále bychom
měli hrát s Dolními Hbity, Hříměždicemi, Drahlínem, Luhy. Přesné termíny
a časy utkání jsou zatím v jednání. Budeme se snažit vás včas informovat
na www.fotbal.sokolhlubos.cz, nebo na Facebook/TJ Sokol Hluboš
a na Facebook/Hluboš + Kar davec.
Všechny naše příznivce zveme, přijďte nás podpořit.

Jan Prokeš

ZÁMECKÁ KRČMA VÁS ZVE
3. 10.
5. 10.
30. 10.
13.-15.11.
5. 12.
5. 12.
18. 12.
31. 12.

21:00 hod.
8:00 hod.
19:00 hod.
17:00
20:00
21:00
18:00

hod.
hod.
hod.
hod.

DYNAMIC K. Čiháka - pos vícenská zábava
Pěkná hodinka s obsluhou „nahoře bez”
Halloween párty
S vatomartinské pos víc ení - hody
Mikulášská diskotéka pro děti
Mikulášská diskotéka pro dospělé
BRUTUS - vánoční koncert
SILVES TR 2015
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KONTAKTY NA OÚ
Starosta – 724 180 539, jiri.cajan@centr um.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 směřuj te
na tel. 777 659 019 nebo na e-mail: perinka.z@seznam.cz.
Za poskytnutí fotografií děkujeme paní Janě Petákové (dobové fotografie)
a panu Miroslavu Maršálkovi.
Uzávěr ka příštího čísla – 10. pr osince 2015.
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