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ZASTUPITELÉ HODNOTÍ
Do konce roku 2016 zbývá již jen několik dní, děti odpočítávají poslední dny,
než přijde Ježíšek a my dospělí začínáme bilancovat, jaký ten končící rok byl.
Naši zastupitelé navíc vstoupili do druhé poloviny svého volebního období,
a tak jsme všem devíti členům zastupitelstva položili otázku:
Uplynula polovina volebního období, jaký je Váš konkrétní přínos pro obec
ve funkci zastupitele, co se podařilo nebo naopak nepodařilo, a co byste
chtěl(a) během následujících dvou let ještě zrealizovat?

Jiří Čajan

Svůj konkrétní přínos pro obec spatřuji například v provedené revizi
smluvních vztahů za účelem jejich aktualizace tak, aby smluvní vztahy byly
efektivnější, odpovídaly realitě jak po věcném, tak po finančním plnění,
a tím došlo k úspoře finančních prostředků. Změnili jsme např. smlouvy
s 1. SčV (servisní smlouva na provozování ČOV), s firmou Rumpold –
odpady, firmou Kubíček – servis dmychadel ČOV, se společností Výtahy PB
– servis výtahu v DPS, provedli jsme nové výběrové řízení na pojištění
majetku atd. Další svůj přínos vidím nejen v úřadování, ale pokud to jen
trochu jde, i ve fyzické práci pro obec nad rámec oficiální pracovní doby –
ať už se jedná o sekání trávy, elektropráce, práce s motorovou pilou aj.
Podařilo se změnit celkový vzhled vesnice tím, že dbáme o údržbu
veřejných prostor. To, co bylo vždy terčem kritiky, např. neposekaná tráva
na veřejných prostranstvích, nepořádek okolo kontejnerů na tříděný odpad,
zanedbaný prostor okolo koupaliště, zanedbaná údržba hřbitova, neřešení
stavu místních komunikací, se podle mne podařilo napravit a věřím tomu,
že to takto půjde i nadále. Dalším velkým pozitivem podle mne je to, že se
nám podařilo odkoupit poměrně velké množství pozemků, a tím pádem se
otevřela cesta pro další využití nebo opravy. Jen namátkou se jedná o cca
polovinu parku za prodejnou COOP, cestu procházející středem Kardavce,
cestu od Loudilky ke mlýnu apod.
Nepodařilo se získat dotaci na rekonstrukci plánovaných a vyprojektovaných
úseků místních komunikací, takže bohužel dochází pouze k „lepení
děr“ a žádná větší rekonstrukce místní komunikace zatím neproběhla.

Vlastimil Čuřín

K daným otázkám se nemohu v plné šíři vyjádřit, protože jsem naskočil
do rozjetého vlaku jako náhradník za JUDr. Františka Dědičíka. Takže se
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vlastně rozkoukávám. Chtěl bych však sdělit, proč jsem přijal kandidaturu
do obecního zastupitelstva. Na jednání předešlého zastupitelstva jsem
pravidelně docházel jako řadový občan a sledoval jsem jednání, ze kterých
vyplynulo, že nejsou peníze a se žádostmi o dotace je moc práce. Proto
jsem kandidoval, abych celou situaci mohl nějakým způsobem ovlivnit
k lepšímu. Chtěl bych proto vyzdvihnout práci současného zastupitelstva
a především starosty Bc. Jiřího Čajana a místostarosty Josefa Maška.
Za dva roky práce se začalo hospodařit s finančními prostředky tak, jak se
sluší a patří, a najednou jsou peníze na věci, o kterých se nám v minulosti
ani nesnilo. Například budu jmenovat nákup zahradní techniky, se kterou se
dbá o údržbu zeleně v Hluboši a na Kardavci. Tento rok obec koupila traktor
a k němu nosič kontejnerů, fekální cisternu, pluh na sníh, štěpkovač
a sypač na zimní údržbu komunikací. Z toho je patrné, že obec v této
oblasti bude soběstačná a může nabídnout služby občanům (vývoz
fekálních jímek, odvoz suti). Obec také zaměstnala pracovníky z úřadu
práce, kteří se podíleli na úklidu veřejného prostranství a na údržbě
nemovitostí v majetku obce.
Obec zajistila opravu aktivačních nádrží na ČOV s minimálními finančními
náklady, a to pouze za cenu materiálu. Když jsem viděl starostu, jak se za
asistence místostarosty brodí po kolena v kalech a myje proudem vody
stěny a dno nádrží, tak nevím, kdo z předchozích starostů by byl ochoten
toto podniknout. Kdo pohlédne do obecního sadu, v jakém stavu se nachází,
a jak vypadal před dvěma roky, tak musí uznat, že nastal posun k lepšímu.
Jsou opravené památníky obětem 1. i 2. světové války. Byly opraveny
úseky komunikací, vybudoval se chodník u prodejny COOP, u otočky
autobusů je uklizeno, na Kardavci jsou opraveny studny, nové oplocení,
dovybavení osady a celé Hluboše a Chaloupek kontejnery na tříděný odpad.
Máme opravenou kapličku na Kardavci z dotace krajského úřadu.
Je toho určitě více, protože jsem na něco zapomněl. Musel jsem to napsat,
protože mi připadá, jakoby někteří naši spoluobčané byli slepí a hluší, nic
nevidí a nic neslyší.

Ing. Vladimír Kovalčík
Myslím si, že sebehodnocení jednotlivců v této pozici není úplně ideální.
Přínos a práci konkrétního zastupitele by měli hodnotit občané, případně
ostatní zastupitelé. Vzhledem k tomu, v jaké pozitivní konstelaci jsme
po volbách nastoupili, musíme se hodnotit jako celek, protože i tak
vystupujeme a jednáme. Za dobu naší činnosti jsme téměř v ideální shodě
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v otázkách, jak zlepšit obec pro všechny bydlící občany i příchozí
návštěvníky. Protože jediný uvolněný a na plný úvazek pracující je starosta,
leží také největší podíl práce na něm. Mým přínosem je to, že se snažím
využít své znalosti a odbornost tam, kde je třeba a pokud mi čas dovolí,
podílím se na všech ostatních aktivitách, které jako zastupitelé
připravujeme.
A co se podařilo nebo naopak nepodařilo, a co bych chtěl během
následujících dvou let ještě zrealizovat? Nedávno Jirka Čajan velice trefně
řekl, že doposud jsme se snažili „uklízet“ obec a teď by to chtělo něco
budovat. Podařilo se určitě zlepšit venkovní prostředí obce (úklid, chodníky,
travnaté plochy, prostory pro třídění odpadů), je doplněno zázemí
o potřebnou mechanizaci a stroje pro údržbu komunikací a ostatních ploch
a pro služby obyvatelstvu. Informovanost směrem k občanům je na velmi
dobré úrovni. Myslím, že práce se udělalo hodně. Co se zatím nepodařilo,
a je to úkolem na další období, je zajistit financování úprav dalších místních
komunikací, zkvalitnit veřejné osvětlení a znovu po letech vybudovat
veřejný rozhlas. Rovněž se nám, jako zřizovateli, zatím nedaří zajistit
zlepšení ve škole, ať už v oblasti činnosti a počtu žáků, nebo i po stránce
stavebních oprav, údržby a rekonstrukcí.
Tak trochu mě i mrzí malý zájem lidí o dění a plány, který se projevuje
velice slabou účastí na veřejných zastupitelstvech, hlavně v Hluboši, protože
na Kardavci je vždy účast velmi dobrá. Ale možná většina sleduje bedlivě
internetové stránky a informace čerpá z nich. A bohužel je v obci i spousta
věcí, které moc nemůžeme ovlivnit, jako je funkčnost restaurací nebo
vzhled zámku a jeho okolí.

Jiří Krejčí
Nedovedu objektivně posoudit, zdali má osobní přítomnost v zastupitelstvu
má konkrétní vliv či výsledky, které bych přisuzoval jen sobě, co však mohu
jednoznačně říct, je, že se aktivně podílím a věřím, že tak ovlivňuji to, že se
obec vydává tím správným směrem. Mohu konstatovat, že změna oproti
minulým létům nastala například ve vnímání osady Kardavec, ta je námi
všemi vnímána jako část naší obce, a to se všemi důsledky. S jejími
zástupci jsme našli společnou řeč ihned počátkem našeho nástupu do rolí
zastupitelů.
Jsem rád, že se nám podařilo stabilizovat stav obce a již nyní je vidět a cítit
změny v podobě oprav chodníků, komunikací, vzhledu a úprav veřejných
prostranství, stavu a počtu kontejnerů a jejich okolí atd. Věřím, že všichni

5

občané mají dostatek informací v podobě SMS zpráv, zpravodaje, webových
stránek a také od nás samotných.
Na druhou stranu mne mrzí nezájem vás, občanů, o veřejná jednání (vyjma
veřejných zastupitelstev na Kardavci), na kterých bychom uvítali možnost
vyjádřit váš názor, požádali vás o pomoc s řešením, a vy byste tak měli
možnost konfrontace některých našich rozhodnutí, která bohužel zpětně již
povětšinou měnit nelze.
Do druhé poloviny našeho působení bych si tedy přál větší účast a zájem
o dění v obci, více dotačních titulů použitelných pro naši obec, abychom
mohli realizovat další z bodů našeho volebního plánu, protože bez dotačních
peněz to sice jde, ale když řeknu pomalu, je to velice umírněné, nicméně i
bez nich máme naplánované akce na rok 2017.
Rozhodně budu bojovat za to, abychom změnili vnímání lidí směrem k obci,
abyste se dostali z „letargie“ nebo chcete-li lhostejnosti k dění v ní. Chci,
abyste se podíleli na budoucnosti a mohli o ní rozhodovat. Obrovskou
výzvou pro nás je, myslím, místní škola, kterou je třeba stabilizovat,
podpořit, avšak maximálně využít všech dostupných prostředků k tomu, aby
veřejný rozpočet nebyl zatížen jejím chodem více než tomu bylo v letech
minulých, kdy školu navštěvovalo více žáků a výdaje tak nemusely jít
z „naší“, ale ze státní kasy. Chci nadále podporovat zájmové spolky, protože
tito „nadšenci“ mohou být následně osloveni k pomoci při veřejných akcích
a oni sami snad cítí jakousi morální povinnost či určitý dluh náš zájem
opětovat...
Věřím, že si každý z vás udělá vlastní bilanci toho, co se za ty dva roky
změnilo, a bylo by myslím pro nás zastupitele největším přínosem, dostat
od vás, občanů, zpětnou vazbu, nejlépe v písemné podobě, nad kterou
bychom se mohli zamyslet, vyvodit z ní závěry a pokud bude třeba
i pozměnit náš názor nebo protlačit změny vámi oceňované.

Břetislav Mařan
Dle mého názoru se za poslední dva roky v Hluboši udělalo spoustu práce,
která je vidět. Zvelebilo se okolí obecního úřadu, především se zkulturnil
prostor kolem, který ani v nejmenším nepůsobil upraveně a reprezentativně.
Vystavělo se multifunkční hřiště, které slouží všem občanům. Opravily se
chodníky, pokládá se „tichý asfalt“, upravil a vydláždil se prostor kolem
kontejnerů na tříděný odpad, nakoupila se technika potřebná k údržbě
obecního majetku, která je k dispozici i občanům, a mnohé další...
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Hlavní, co vnímám po dobu svého působení v zastupitelstvu jako pozitivní,
jsou kladné ohlasy obyvatel Hluboše. Tyto zásadní změny nezůstaly
nepovšimnuty a přispívají k příjemnému životu všech obyvatel. Doufám, že
v druhé polovině volebního období budeme jako zastupitelstvo v tomto
trendu pokračovat a podaří se nám společně dotáhnout do konce všechny
další plány, kterých máme v rukávu ještě dost.

Josef Mašek

Nevím, jestli mohu napsat, že jsem udělal to či ono, nebo že se mi povedlo
prosadit to a to. Ale vím jistě, že změny, které se v obci udály
od posledních voleb, jsou ku prospěchu obce i občanů.
Naše, potažmo moje práce, v zastupitelstvu je o to snazší, že dvě ze tří
uskupení, která byla do zastupitelstva zvolena, měla skoro totožný volební
program. Shodli jsme se a byla provedena reorganizace v rámci obecního
úřadu, a tím jsme ušetřili nemálo finančních prostředků, které mohly být
použity smysluplněji.
Zakoupili jsme traktor na sekání travnatých ploch, dále jsme se dohodli
na nákupu zemědělského traktoru s čelním nakladačem a dalšími adaptéry,
pořídili jsme cisternu na vývoz fekálií, a tak můžeme nabídnout
spoluobčanům službu, která chyběla především na Kardavci, ale
i v některých částech v Hluboši, v místech, kde není možnost napojení
na kanalizaci v rámci spádovosti.
A co se mně, nebo nám zatím nepodařilo?
Zatím jsme nedokázali získat dotaci na opravy místních komunikací. Takže
to je úkol, který musíme řešit, ať už znovu požádat o dotace, nebo se do
oprav pustit z vlastních prostředků. Ve spolupráci s vedením školy musíme
zlepšit situaci spojenou s počtem žáků základní školy. Chceme-li zde udržet
školu, A TO CHCEME, bude obec nucena vložit nemalé finanční plnění, a tím
pomoci financovat mzdy pedagogických pracovníků. Myslím, že je potřeba
pokračovat v nastoupeném směru práce zastupitelstva a pokusit se najít
další možné úspory ve správě obce.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a hodně zdraví, spokojenosti a štěstí do nového roku 2017.

Odpovědi jsme nedostali od Renaty Medalové, Dity Vykysalové a Josefa
Zejdy.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je to k nevíře, jak ten čas letí, ale od posledních komunálních voleb
uplynuly dva roky. V tomto článku jsem chtěl lehce zrekapitulovat, co se
nám povedlo, co se nepovedlo a co ještě chceme ve zbývajících dvou letech
pro obec udělat. Když jsem si ale pročítal odpovědi kolegů zastupitelů na
otázky, které nám byly položeny pro zhodnocení našeho konkrétního
přínosu v tomto období, zjistil jsem, že mi trošku vzali vítr z plachet, a to,
o čem jsem chtěl psát, již shrnuli oni ve svých odpovědích.
Vezmu to tedy trošku jinak. V polovině funkčního období bych chtěl
především poděkovat všem zastupitelům za výbornou spolupráci při řízení
obce. Není to o tom, že se vidíme jednou za měsíc na veřejném zasedání
a po projednání všech bodů mají zase na měsíc od obce klid. Se zastupiteli
se scházíme na pracovních jednáních (poradách) prakticky každý týden. Já
vždy zastupitele seznámím s děním v obci za předchozí týden a společně
řešíme a rozhodujeme, jak dál řešit situace, které život a dění v obci přináší,
diskutujeme o nejlepším možném řešení vzniklých problémů. Určitě je to
pro zastupitele náročné hlavně z časového hlediska, neboť každý chodí do
svého zaměstnání, kde zcela jistě má svých starostí více než dost. Práce pro
obec je něco navíc a bez odměny. Dále chci poděkovat výborům obce za
jejich činnost, ať již je to výbor finanční, kontrolní či osadní. Příprava
podkladů z těchto výborů je pro práci zastupitelů velice přínosná
a usnadňuje rozhodování. Největší díl poděkování a chvály patří ale kulturní
komisi. Bez ní si vůbec nedovedu představit kulturní život v obci. Příprava
a realizace akcí jako např. kinobus, organizace zájezdů do divadel (Praha,
Český Krumlov) či divadelního představení v zámecké zahradě, vítání
občánků, gratulace našim jubilantům k životním výročím, příprava
a vydávání hlubošského zpravodaje, to jsou aktivity, za které veliké
poděkování patří plným právem.
Nyní bych přešel k tomu, co nás čeká v následujícím roce. I druhý rok
našeho hospodaření skončí rozpočet poměrně značným přebytkem.
Na začátku volebního období jsme měli na účtu cca 1,5 mil. korun.
V současné době máme cca 4 mil. korun a tuto částku očekávám i poté, co
rok účetně uzavřeme. Při sestavování rozpočtu na rok 2017 jsme brali tento
fakt v potaz a rozhodli se, že uspořené peníze v následujícím roce
proinvestujeme. Když se podíváte na připravený rozpočet, tak jen do silnic
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máme v úmyslu investovat 2 miliony. Zkusíme ještě jednou a naposledy
podat žádost o dotaci na opravu dvou úseků místních komunikací, které
máme vyprojektované. Jedná se o komunikaci k princáku (od čp. 23
„důchoďák“ až k lípě u Janákových) a o cestu v novostavbách pod kostelem.
Realizační cena vzešlá z výběrového řízení na tyto dva úseky činí
3,6 milionů. Pokud dotace nevyjde, zrušíme výběrové řízení na dodavatele
a opravu zrealizujeme z vlastních zdrojů. Nebude to sice v takovém rozsahu,
jak je vyprojektováno, ale bude to oprava dlouhodobě funkční a efektivní
(žádný recyklát). V následujícím roce chceme také již konečně obnovit
místní rozhlas, který byl ve volebním programu všech, kdo se na vedení
obce nyní podílí. I tady platí, že než se honit za dotacemi, které jsou
svázané různými technickými a legislativními podmínkami, a jejichž
přidělení je vždy sázka do loterie, uděláme rozhlas za své peníze.
Nepotřebujeme mít „mercedes“ mezi rozhlasy, který nám předepisují
dotační podmínky, ale rozhlas spolehlivý a plně funkční. To je filozofie,
kterou se řídíme ve všech činnostech, kde vynakládáme finanční prostředky
obce. Tím samozřejmě neříkám, že se přestaneme o dotace zajímat, ale
dotace jsou dobré na větší investiční akce, kde se realizační cena
nepohybuje ve statisících, ale v milionech. Dosavadní zkušenosti
s dotačními tituly mě opravňují toto tvrdit. Nechceme shánět dotace jen
proto, abychom dotace měli. Dotace musí mít ekonomický smysl
a maximální využití dotované činnosti, jinak je to ztráta času, energie
a peněz. Např. oprava vodovodního řadu od zámecké krčmy do kouta nebo
odkanalizování Kardavce s výstavbou ČOV jsou akce, kde by použití
dotačních peněz dávalo smysl. V nejbližší době ale tyto akce nejsou
na pořadu dne.
Pro rok 2017 máme připravené peníze také na další úpravy a opravy na
koupališti. Po odbahnění, které proběhne ihned, jak to klimatické podmínky
dovolí (až trochu umrzne), dokončíme na jaře mytí hrází, opravíme
vydlážděné povrchy jak uvnitř, tak i vně koupaliště. Připravujeme také další
nákupy pozemků uvnitř obce tak, aby byly buď již v roce 2017, nejpozději
v roce 2018 pozemky mezi bytovkami, bývalým statkem a obecním úřadem
ve 100% vlastnictví obce.

Dovolte mi, popřát vám i vašim blízkým příjemné
a pohodové prožití vánočních svátků a hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce.
Jiří Čajan
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OSLAVA VZNIKU
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
98. výročí vzniku Československé republiky a uctění památky obětem
1. světové války bylo v sobotu 28. října opět zahájeno průvodem
od obecního úřadu ke kostelu Nejsvětější trojice. Vzpomínkové akce
pořádané obcí Hluboš se zúčastnili tentokrát i občané Bratkovic
a Dominikálních Pasek, aby si tak připomněli své spoluobčany, kteří
zahynuli na frontách 1. světové války, a jejichž jména jsou spolu s dalšími
jmény vyryta na pamětních deskách na zdi kostela.
Po pietním aktu a položení věnců starosta obce Hluboš Jiří Čajan ve svém
proslovu mimo jiného vzpomenul tragédie tehdejších obyvatel obce
a pohnutky z října 1918 vedoucí ke vzniku Československé republiky. Při té
příležitosti poukázal na důležitost vzájemné pomoci mezi obcemi blízkého
okolí a poděkoval za přispění obcí, již zmíněných Bratkovic a Dominikálních
Pasek, a dále Drahlína a Sádku, na opravu tohoto pietního místa. Starosta
Bratkovic Martin Nosek svůj proslov zakončil vzdáním pocty všem obětem
válek, či jiných ozbrojených konfliktů citací básně „Ve flanderských
polích“ od Johna McCrae.

Díky všem, kdo se na přípravě i průběhu celé akce podíleli – Pohřební
služba Roman Vítek zdarma připravila věnce, hornická kapela Březohorka
pod vedením Jaroslava Záruby se postarala o hudební doprovod, členové
SDH Kardavec a SDH Bratkovice zaujali čestná místa při kladení věnců
a členové SDH Hluboš zajistili pořadatelskou službu.
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V neposlední řadě patří velké poděkování všem účastníkům, kteří i přes
sychravé počasí neváhali svou přítomností přispět k důstojné oslavě tak
významného výročí.

Josef Medal

ZAHÁJENÍ ADVENTU
Advent (z latinského slova „adventus“, což znamená příchod) je začátek
liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba
radostného očekávání příchodu Vykupitele Ježíše Krista, duchovní přípravy
na Vánoce, měla by to být doba uklidnění, rozjímání, doba, kdy si uděláme
čas na sebe a své nejbližší – myslím si, že přesný opak toho, jak adventní
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čas prožívá většina z nás. Dříve to byla doba postní, byly zakázány veškeré
zábavy, tanec a zpěv. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž
přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, kdy
bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy
se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní,
apod.
Doba adventní má vždy čtyři neděle, ale nemusí mít celé čtyři týdny. Může
tak trvat 22 až 28 dní a začátek může připadnout na kterýkoli den mezi 27.
listopadem a 3. prosincem. Je to proto, že poslední adventní neděle – čtvrtá
– připadá vždy na neděli před 25. prosincem, který je hlavním vánočním
svátkem. A protože 25. prosinec je každý rok jiný den v týdnu, tak i první
adventní neděle má každý rok jiné datum.

V letošním roce připadla první adventní neděle na 27. listopadu. My jsme si
připomněli toto předvánoční období o den dříve, v sobotu 26. listopadu. Od
rána probíhaly na prostranství autobusové zastávky velké přípravy – bylo
nutné postavit stánky, donést stoly na občerstvení a na výrobky, které si
připravily na svůj vánoční jarmark děti z místní školy, „zaparkovat“ pódium
tak, aby na účinkující bylo dobře vidět, zapojit aparaturu, aby účinkující
bylo dobře slyšet... Snad jsme vše zvládli.
Krátce po čtvrté hodině starosta obce přivítal všechny přítomné, a že se nás
letos sešlo opravdu hodně, předal mikrofon již nastoupenému souboru
Čenkomor, po jejich vystoupení přišla na řadu mateřská škola a základní
škola. Děti se naučily spoustu vánočních koled, na svém vystoupení si
dávaly opravdu záležet, ale už netrpělivě očekávaly hlavní bod svátečního
podvečera – rozsvícení vánočního stromu. Oproti loňskému roku je strom
vylepšený o padající rampouchy a je nádherný.

Zdenka Peřinová
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DRAKIÁDA
Již tradiční hlubošská drakiáda se uskutečnila v neděli 9. října na louce pod
kostelem. Po přihlášení obdržel každý dětský účastník balíček sladkostí.
I přesto, že bylo nevlídné počasí, sešlo se téměř 40 dětí za podpory svých
rodičů.

Foukal příznivý vítr a na obloze se vznášela spousta krásných draků. Porota
hodnotila, který drak vyletěl nejvýše a který se ve vzduchu udržel nejdéle.
Rozhodování bylo opravdu těžké – nejdéle a nejvýše létal drak Matýska
Janouška, který obsadil 1. místo. Na druhém místě se umístila Ema
Martanová a na třetím místě Jiřík Lavička. Všichni tři dostali za svého
„letce“ bonboniéru a draka.
Byla udělena i cena za nejoriginálnějšího draka –
vlastnoručně vyrobených šest draků za sebou. Tuto
cenu získal Kubík Horáček, i on si odnesl za svůj
krásný výtvor odměnu.
Po celou dobu bylo všem malým i velkým účastníkům
zdarma k dispozici občerstvení (teplý čaj na zahřátí,
grilované špekáčky a klobásy). Na průběhu drakiády
se podílel OÚ Hluboš a členové SDH Hluboš, kteří se
ujali přípravy občerstvení.
Děkujeme všem za účast a těšíme se zase za rok.
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Eva Červenková

ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ ZAČALO
Obec po dohodě s nájemcem ukončila smlouvu o nájmu koupaliště
a zahájila práce na jeho opravách a čištění. Po započatých terénních
úpravách v okolí koupaliště je nyní na řadě odbahnění a vyčištění samotné
nádrže. Po vypuštění vody tedy nastoupili brigádníci, kteří se za pomoci
hasičské techniky (plovoucí čerpadlo, hadice, proudnice) vrhli na drhnutí
dlaždic stěn i dna koupaliště. Jakmile bude přát počasí trochu přimrzne
a bude možné vjet do koupaliště technikou, přijde na řadu i odvoz bahna.

Zdenka Peřinová
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ZŠ A MŠ HLUBOŠ
BLÝSKÁ SE NA LEPŠÍ ČASY?
Častým problémem vesnických málotřídních škol je malý počet žáků.
Negativním důsledkem je pak nedostatek finančních prostředků, neboť stát
financuje školy podle počtu žáků (tzv. „normativní metoda“). Z toho pak
vyplývá finanční zátěž pro zřizovatele školy (obec), který pak chybějící
peníze škole poskytuje.
Problém malého počtu žáků trápí momentálně také naši základní školu. Je
to však problém pouze dočasný, který v určitých intervalech vyplývajících
z věkové struktury obyvatel obce postihuje téměř každou malou školu.
Základní škola Hluboš je v letošním roce na nejnižším bodě této pomyslné
křivky. Ale již od příštího školního roku se situace patrně začne výrazně
zlepšovat. V naší mateřské škole máme víc než deset „předškoláků“ a i další
roky vypadají z hlediska počtu budoucích nových žáků velmi nadějně.
Zřejmě i tuto skutečnost zvážilo Zastupitelstvo obce Hluboš, když pro tento
školní rok schválilo tzv. „výjimku z nejnižšího počtu žáků“ – závazek
poskytnout škole chybějící finanční prostředky – a tím umožnilo zachovat
rozdělení žáků na dvě třídy. Za tento prozíravý přístup patří zastupitelům
velký dík.
Zachování dvou tříd umožňuje učitelům plně a intenzivně se věnovat
každému žáku, což se pozitivně promítá na získaných vědomostech žáků.
Vždyť pokud je ve třídě jen 8 žáků (byť ve dvou nebo ve třech ročnících),
může se učitel každému žáku mnohem lépe individuálně věnovat, než když
je ve třídě obvyklých 24 žáků. Z hlediska možnosti individuálního přístupu
k žákům patří tedy v současné době naše škola mezi nejlepší v celém státě.

Mgr. Jiří Schmidt

ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Už v listopadu jste ve školce mohli zaslechnout zpěv vánočních koled. Děti
totiž velice pilně trénovaly a měly také proč – v sobotu 26. listopadu se
zúčastnily slavnostního rozsvícení vánočního stromečku v Hluboši. Z pódia
zazpívaly koledy za klavírního doprovodu paní učitelky Bardoňové.
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Po vystoupení se rozsvítil vánoční stromeček. Děti zjistily, že Vánoce se už
opravdu blíží a chodily mlsně kolem stánků a ochutnávaly vánoční cukroví.
V pondělí 5. prosince dopoledne se za dětmi, které byly zrovna na zahradě,
zastavili na chvilku čert a Mikuláš. Ukázali se dětem, představili se a Mikuláš
ohlásil svou oficiální návštěvu na 8. prosince. To se totiž konala mikulášská
besídka a tu si přeci žádný Mikuláš nemůže nechat ujít. V ten den děti
na Mikuláše úplně zapomněly. Soustředily se na své vystoupení. První byly
děti ze třídy „Koťátka“, které zpívaly, recitovaly a přednesly nám pohádku.
Poté vystoupily děti ze třídy „Berušky“, které nám zpívaly písničky,
recitovaly vánoční básničky a zahrály vánoční divadélko. Besídku děti
zakončily společným zpěvem vánočních koled. Ohlášená návštěva nejspíše
celou dobu poslouchala za dveřmi, protože než stihly děti odnést rodičům
přání k Vánocům, bylo slyšet zabouchání berlí a hlasitý pozdrav. Za dětmi
přišel svatý Mikuláš a doprovázel ho anděl. Musel to být ten opravdový
Mikuláš, protože na každého věděl všechno – za co ho pokárat a za co
naopak pochválit. Všechny děti slíbily, že se polepší, a zazpívaly písničku
nebo zarecitovaly básničku. Anděl každému předal balíček a zanechal
u třídních učitelek i balíčky pro děti, které na besídce chyběly.
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Následující den jsme ve školce pekli perníčky a v úterý 13. prosince jsme je
společně s rodiči ozdobili. Konalo se totiž takové zvláštní školkové
odpoledne. Rodiče přišli do školky, ale neodvedli si hned své děti domů,
místo toho zuli boty, sundali kabáty a usedli k maličkým stolečkům se svými
dětmi. Společně tvořili, vyráběli, ochutnávali cukroví a poslouchali vánoční
koledy. Nasávali jsme vánoční atmosféru a rodiče prožili milé chvíle se
svými dětmi v jejich školce.
Další pondělí 12. prosince ještě děti zažily ve školce „Putování za vánoční
hvězdou – vánoční tvoření“. Dozvěděly se něco o narození Ježíška a také si
zkusily vyrobit čokoládové pralinky a vonný sáček.
Než Ježíšek zazvoní u vánočního stromečku, čeká nás ještě vánoční nadílka
ve školce. Starší děti také navštíví příbramský zámeček Ernestinum, kde si
v galerii Františka Drtikola prohlédnou výstavu příbramských betlémů
a expozici loutek Zdeňka Podhůrského.
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A VŠE NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO
ROKU VÁM PŘEJÍ DĚTI A PANÍ UČITELKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY V HLUBOŠI.

Jana Baštářová

ČECHOVA STODOLA
22. listopadu jsme se školou vyrazili do Čechovy stodoly do Bukové. Šli
jsme pěšky lesem asi 4 km. Prošli jsme se peklem, kde jsme se naučili
pekelná sprostá slova, ale nakonec si nikoho v pekle nenechali. Naopak
v nebi bylo krásně uklizeno, byli tam andílci a Ježíšek. V dílničce jsme si
mohli vyrobit ozdoby na stromeček. Zpátky jsme šli zase lesem pěšky.

David Procházka, 5. ročník
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22. listopadu jsme byli v Čechově stodole v Bukové u Příbramě, moc se mi
tam líbilo, protože jsme šli do pekla, ve kterém byl čert a hodně řval a zvážil
nás na váze. Mě naštěstí nevyvolal. A nakonec nás naučil čertovská sprostá
slova.

Martin Kyrián, 5. ročník

Tohle je Peklo.

Potom jsme byli v Nebi, tam byl Ježíšek.
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SDH KARDAVEC
ČERTOVSKÉ ODPOLEDNE
Mikulášská nadílka pro děti se uskutečnila v sobotu 3. prosince na Kardavci.
Sál hostince se začal naplňovat již před druhou hodinou nedočkavými dětmi,
které očekával bohatý program. Přivítáním malých i dospělých hostů zahájil
odpoledne starosta sdružení Vlastimil Čuřín, který pak již předal mikrofon
Veronice Hladíkové. Po pásmu kreslených pohádek, připravily Renata
Medalová a Zdenka Peřinová soutěže, které děti tak nadchly, že pomalu
zapomínaly na hlavní důvod své přítomnosti. Jenže se západem slunce
vylezli čerti, kteří si během několika vteřin zjednali v sále respekt. Následný
příchod Mikuláše s andělem děti přeladil na jinou, veselejší, notu a nadílka
tak mohla začít.

A nebyli to pouze čerti a Mikuláš s andělem, kteří vzbuzovali v sále
pozornost. Vystoupení dětských aktérů si zasloužilo velký obdiv a v mnoha
případech zanechalo i umělecký dojem.
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Jak to již při čertech chodí, hříchy skončily v pekle a doufejme, že nadlouho.
Pro pořadatele bylo odměnou, že nadšení dětí setrvalo ještě dlouho po
nadílce a soutěžení pokračovalo v plné parádě. Poděkování patří všem
pořadatelům z řad členů SDH Kardavec za přípravu příjemného odpoledne a
obci Hluboš za podporu akce.

Josef Medal
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ZPÍVÁNÍ U KAPLIČKY
Již druhým rokem Sdružení dobrovolných hasičů pozvalo, tentokráte k nově
zrekonstruované kapličce, obyvatele osady a dalších okolních obcí
k vánočnímu setkání u kapličky. Když v úvodu starosta SDH Vlastimil Čuřín
popřál zúčastněným příjemné prožití vánočních svátků, nezapomněl také
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě pro Vánoce tolik symbolického
setkání.
Pořadatelé neponechali nic náhodě, cesta ke kapličce byla vyšperkována
nasvícenými lucernami a za svitu římských svící byl u kapličky již připraven
sbor kardaveckých a hlubošských flétnistů a zpěváků. Zpěv, který se nesl
do kardaveckého údolí, nenechal diváky chladnými a po dozpívání
jednotlivých koled byl odměněn zaslouženým potleskem. O tom, že byl
aplaus hlasitý, nemohlo být pochyb, neboť i v tomto roce mělo sousedské
setkání početnou řadu příznivců. A rozsvícení vánočních světélek zdobících
kapli, které následovalo po ukončení zpěvu, působilo, včetně výzdoby kaple,
nadmíru kouzelně. Stejně jako další doprovodný program v podání
reprodukovaných koled, živých oveček, tradiční svařák a vánoční cukroví
připravené členkami SDH, to vše zpříjemnilo přítomným podvečer a dalo
alespoň na chvíli zapomenout na předvánoční shon.

Josef Medal
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SDH HLUBOŠ
SVOZ ŽELEZNÉHO ODPADU
SDH Hluboš uskutečnil v sobotu 12. listopadu sběr železného odpadu.
Přestože byla tento víkend opravdu zima a napadl i sníh, povedlo se nám
objet celou vesnici a staré železo (a že ho bylo hodně) posbírat a odvézt.
Chceme tímto poděkovat
všem občanům za každé
kilo, které pro nás
připravili. Výtěžek ze
sběru
použijeme
na
přípravu
hasičského
plesu, který se bude
konat v sobotu 25. února
2017 v sále Zámecké
krčmy a na který vás
všechny srdečně zveme.
Ještě
jednou
všem
děkujeme za podporu.

Eva Červenková

I V HLUBOŠI SE ZASTAVIL MIKULÁŠ
Mikuláš, anděl a čerti
v
podání
členů
místního SDH navštívili
hlubošské děti. Při
listování knihou hříchů
nezjistil Mikuláš žádné
závažné
prohřešky,
a
proto
všechny
navštívené děti dostaly
zaslouženou odměnu
a čerti neměli šanci
někoho odnést do
pekla.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V ŘÍJNU OSLAVIL
80 let

Antonín PETÁK, Hluboš 62

V LISTOPADU OSLAVILA
65 let

Jitka PECKOVÁ, Kardavec 20

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.

NARODIL SE
Tomáš LIŠKA, Hluboš 149

OMLUVA
Celé dva roky, kdy pro vás připravujeme zpravodaj, mě vždy několik dní
po jeho vytištění a roznesení do schránek pronásleduje noční můra, jestli
jsme zařadili všechno důležité, co jsme chtěli, co se událo, co se připravuje,
a hlavně, jestli se nevloudila nějaká chybička.
A už je to tady! Stalo se. V minulém zpravodaji v rubrice „Společenská
kronika“ jsem napsala, že oslavila 70. narozeniny paní Alena Štefányová
(pozorní čtenáři si však pamatují, že jsme paní Štefányové byli přát
k jubileu v loňském dubnu, slavila 65. narozeniny). Sedmdesátiny letos
slavil její manžel, pan Jaroslav Štefány.
S manželi Štefányovými jsme se sešli, vše si vysvětlili a omluvili se, jak se
říká z očí do očí. Přesto se ještě jednou omlouvám touto cestou a přeji
oběma do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Zdenka Peřinová
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OKÉNKO DO HISTORIE
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. Zikána, farské kroniky a z informací
od příbramského historika p. Bezděky.

O VÝVOJI ŠKOLSTVÍ V HLUBOŠI
V Hluboši r. 1651 působil český kantor Jiří Staněk a byla zde tudíž i škola.
V Pasekách pak působil německý pulmistr Matěj Hoppe. Kde učili, po tom
bychom marně pátrali. Nejsou o tom žádné bližší záznamy, ačkoliv doba
česko-bratrská jistě musela školstvím přímo hýřit, vždyť literární činnost
v této době jen kvetla.
O zánik tohoto oboru postaral se hlavně Konyáš s Jezuity. Pálením
a zabavováním těchto knih se obírali lidé, kteří česky ani neznali, pálili
všechno, co bylo napsáno česky.
Ke konci 19. století, za Hochberga, se zase uvádí učitel Houda. Když to byl
tak vyhlášený hudebník, byl jistě také jako učitel dosti vzdělán. Ten, když
mu odpadl příjem za hudbu od Hochberga, nemohl z toho učitelského
příjmu uživit svých 14 dětí. Hledal proto někde zaměstnání s větším
příjmem. Protože je uvedena zmínka a i pamětníci to uvádějí, že se
vyučovalo na faře, jest možno, že tam v tu dobu vyučoval sám farář
Dražský. A již v tu dobu měl pomocníka, třebaže dosud mladého
Třesohlavého, když se zároveň uvádí, že mu asistoval i při hře na onen
hrací nástroj na zámku.
V době, kdy asi tento Třesohlavý dospěl k ženění, koupila obec pozemek
na místě, kde stojí stará škola, a postavila tam dvoutřídní školu. Ta dlouho
nestačila a byla proto najmuta místnost na Lipce u Vyšínů, a to již za
ředitelství ředitele Šembery, ve které byla umístěna třetí třída. Již ale
o prázdninách byl přistaven ke škole přístavek, ve kterém byly umístěny
2 třídy. Jedna v přízemí, druhá v 1. patře. Škola měla tak 4 třídy a já jsem
nastoupil v r. 1892 do této rozšířené školy.
V té době v ní učili – řed. Šembera, učitelé Podlaha, Lancinger a Tatar.
Nejslabší učitel by Lancinger. On se totiž učil zámečníkem v době nařízené
nucené docházky do školy. Počet žáků tehdy velice stoupl, ale učitelů bylo
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málo. Byl vydán proto zákon, aby ti, kteří složí zkoušku dospělosti, byli
po projití jednoročního kursu jmenováni učiteli. Lancinger byl jeden z nich.
On zůstal ale svobodný, každý den seděl v hospodě přes půlnoc a na školu
myslel nejméně.
Brzy ani tato rozšířená škola nestačila a byla proto otevřena další třída
v nově postaveném domku u kostela patřícím Schořovským. V roce 1913
byla postavena nová škola, tehdy to bylo mimo vesnici v polích, ve které
bylo 6 tříd. Chodily do ní děti z Hluboše, Bratkovic, Pasek a Kardavce.
Po řediteli Šemberovi nastoupil na jeho místo řed. Podlaha. Zastával
i ředitele kůru v kostele. Velice dobrým učitelem byl učitel Tatar, který byl
později učitelem a ředitelem v měšťanské škole v Dobříši. Jest pochován
na hřbitově v Hluboši a dožil se vysokého věku. Zůstal svobodný a o své
rodiče se staral velice pečlivě. Měl zájem o naše kulturní cítění.
Po loutkovém představení našeho loutkového krále M. Kopeckého, který
nám předvedl jeho dílo „Poslední dílo katovo“, jsme se pokusili dát také
něco podobného dohromady. Když se to dověděl učitel Tatar, museli jsme
mu to sehrát u kostela na trávníku, kam jsme za příznivého počasí chodili
na hodinu tělocviku. Také jsme napodobili dudáckou muziku, která Hluboší
procházela.
Když byly v Příbrami otevřeny střední školy, nejdříve gymnazium, pak
měšťanská a učitelský ústav, byla to veliká příležitost trochu lépe
situovaných žáků navštěvovat tyto školy. Mnozí pak pokračovali na vysoké
učení do Prahy. Studenti povznesli hodně kulturní život v Hluboši. Nejen,
že s ostatními spolupracovali, ale pořádali se různé akce, jako věnečky
a divadla. V tu dobu se vše odbývalo v sále u Kalinů, který byl v tu dobu
v Hluboši největší.
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POPLATEK ZA ODPAD A STOČNÉ
V ROCE 2017
Na posledním letošním jednání zastupitelstva se jednalo o výši poplatků
za odpad a výši stočného na další období. Výše poplatku za odpad zůstává
stejná (tj. 720 korun za poplatníka a rok), stočné se zvyšuje o 120 korun na
1 500 korun/osoba/rok. Jelikož na zastupitelstvo si pro informace mnoho
lidí nechodí, chtěl bych vás tímto způsobem informovat o tom, jak se výše
obou poplatků stanovuje.
Odpad
Výše poplatku za odpad, celý název „poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů“, je stanovena obecně závaznou vyhláškou a poplatek
tvoří dvě položky. Tento poplatek vychází ze zákona 565/1990 Sb., který
v § 10 uvádí, že sazbu poplatku tvoří:
a) částka až 250 Kč za osobu a kalendářní rok,
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
až 750 Kč za osobu a kalendářní rok; obec v obecně závazné
vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobu.
Částka stanovená dle bodu b) je naprosto jednoznačná. V roce 2016 činily
náklady na komunální odpad 335 943 Kč. Počet poplatníků pro potřeby
výpočtu poplatku je 620. Na jednoho poplatníka tedy vychází na 542 Kč.
Částku dle bodu a) jsme stanovili takto: vzali jsme v potaz celkové náklady
na likvidaci odpadu v obci (tříděný odpad, nebezpečný odpad,
velkoobjemové kontejnery), od této částky jsme odečetli příjmy (poplatek
EKOKOMu za třídění odpadu, šrot) a podělili počtem poplatníků. Z toho
vyšel reálný náklad na jednoho poplatníka. V číslech to vypadá následovně:
(488 060 - 39 800)/620 = 723 Kč. Z vypočtené částky vyplývá, že výši
poplatku za odpad nemá význam jakkoli měnit, a proto k ceně 542 Kč
(komunál) připočteme 178 Kč (z 250 Kč možných) a jsme na částce
720 Kč/osobu/rok, což je částka, která se nemění již několik let. Je pravda,
že od výběrového řízení, které proběhlo loni na podzim, jsme si slibovali
úsporu nákladů, a tím pádem i možné snížení poplatku pro občany.
Ke snížení poplatku zatím nedochází, ale výběrové řízení mělo svůj smysl
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a význam a svým způsobem k úsporám vedlo. Podařilo se zvýšit počet
sběrných míst ze tří na šest, zvýšit počet sběrných nádob na tříděný odpad,
a pravidelným vývozem separovaného odpadu zlepšit pořádek u sběrných
míst. Pamatujete ještě na hromady plastů, které se vršily u prodejny COOP
a když foukl vítr, byly rozházené všude? To je již doufám definitivně
minulostí. A do toho je třeba započítat náklad za likvidaci bioodpadu přes
svozovou firmu, tato zákonná nutnost začala v roce 2016.
Pro ilustraci uvedu srovnání při likvidaci plastů v roce 2015 a v roce 2016.
V roce 2015 nás stálo vyvezení jednoho zvonu na plasty o objemu nad 1,5
m3 766 Kč. Vysypání dvou zvonů v roce 2015 nás stálo tedy tolik, co nás
stojí dnes vývoz 10 kontejnerů o objemu 1,1 m3. Dnes za jeden vývoz
všech kontejnerů na plasty platíme 1 720 Kč.
Stočné
Jestliže u odpadu nebylo nutné poplatek zvyšovat, u stočného je situace
jiná. Zde jsme přistoupili k navýšení poplatku, a má to několik důvodů.
1) Jak jste již určitě zaznamenali, začíná v obci fungovat svozová
služba na vývoz jímek od občanů, kteří nejsou a nemohou být
napojeni na kanalizaci. To samo o sobě přináší zvýšené náklady jak
personální (traktorista), tak i technické (odpisy na zakoupenou
cisternu, zvýšené náklady na provoz ČOV atd.). Tyto náklady by
samy o sobě ještě nebyly tak zásadní, aby cenu stočného
navýšily.
2) Druhým faktorem, který má vliv na cenu stočného, jsou náklady,
které byly letos vynaloženy do oprav na ČOV a provoz kanalizace.
Došlo např. k opravě štítové zdi ČOV, k úpravám softwaru tak, aby
byly naplno využity možnosti, které řídící systém skýtá a umí,
měnily se provzdušňovací elementy, jež byly za hranou své 8-10leté
životnosti. Dále jsme vyměnili čerpadlo v přečerpávací jímce,
na kanalizační síti jsme nechali vyčistit cca 500 m kanalizační sítě,
kde se již tvořily nánosy usazenin, bránící řádné funkci kanalizace.
Ta se ucpávala a následkem toho vznikal zápach, šířící se v okolí
kanalizace. V příštím roce nás na ČOV čekají další opravy
a rozsáhlejší údržba technologie, stejně jako čištění dalších větví
kanalizační sítě.
3) Třetím a poměrně závažným faktorem, který nám promlouvá
do navýšení ceny stočného, je absence fondu oprav, který je
ze zákona povinný. Tento fond bohužel za všechny roky, co
kanalizace a ČOV funguje, nebyl zřízen, a tudíž do něho nebyly
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a ani nemohly být odváděny žádné peníze, které by se použily
na zpětné investice do ČOV a kanalizace. Zákon říká, že do fondu je
možno odvádět 0-100 % plánovaných odpisů. Pokud ale dáváme
10 nebo 15 let nulu, tak moc peněz našetřených na obnovu
majetku ČOV a kanalizace nemáme. Chceme se chovat odpovědně
i vůči těm, co přijdou po nás, a proto fond oprav zřídíme a budeme
tam alokovat potřebné finance. Do fondu oprav bychom
v roce 2017 podle výpočtů měli odvést 460 000 Kč, což je více než
polovina plánovaného rozpočtu na ČOV pro následující rok. To je
samozřejmě nereálné, ale začít s tím musíme. Do fondu odvedeme
takovou část financí, aby to bylo přijatelné.
Dokážu si v této souvislosti představit názory, že stočné se zvyšuje díky
svozové službě. Není to pravda – viz bod 1). Je třeba si také uvědomit, že
vybudováním kanalizace a ČOV byly zastaveny na dlouhou dobu prakticky
veškeré ostatní investice, neboť se neustále tvrdilo, že obec je díky tomu
zadlužená a na nic jiného tedy nejsou peníze. Ano, obec byla, a podotýkám,
že stále ještě je, zadlužená díky kanalizaci a ČOV. Každý rok platíme
450 000 Kč, stejně jako se platilo např. v roce 2010, poslední splátka
proběhne k 31. 12. 2018. Přitom kanalizaci využívá pouze cca 65 % občanů.
Takže teď jsme něco udělali i pro zbylých 35 % a s plnou odpovědností
říkám, že zásadní vliv na zvýšení stočného svozová služba nemá.

Jiří Čajan
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SOUTĚŽ
Ano, studna na Kardavci, na kraji lesa u cesty směrem k hájovně, tak měla
znít správná odpověď na otázku z minulého zpravodaje.
Ze správných odpovědí jsme tentokrát vylosovali dva kardavecké výherce:
Aleše Zelenku mladšího a Vlastimila Čuřína staršího, a jednu výherkyni
přespolní – Veroniku Doležalovou z Lihy. Poděkovali jsme jim za účast
v soutěži a předali na památku keramický zvoneček s fotkou hlubošského
kostela.

Rybníkem to začalo a rybníkem to končí. První soutěžní hádankou
v loňském dubnovém zpravodaji byl rybník v místech dnešního hřiště
„staďáku“. Na nesoutěžních fotkách na další straně jsou také rybníky.
Na první je dnes již skoro vyschlý rybník na návsi pod pečovatelským
domem. Dobu, kdy se tam koupaly husy, si tedy opravdu nepamatuji, ale to,
že jsme tam jako děti řádily v zimě na bruslích, to ano. Věřím, že se podaří
tento rybník znovu obnovit, a že si na něm znovu zabruslíme.
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Stejně jako mám nezapomenutelné zážitky z letních prázdnin, které jsme
trávili na „koupáku“ – druhá fotografie. A pokud vše dopadne podle plánu,
jak píšeme na straně ..... zpravodaji, koupání na koupališti si ještě užijeme.

S poznáváním míst naší obce ze starých fotek končíme. Budeme se snažit
vymyslet pro vás soutěž novou. Všem, kdo se našeho hádání zúčastnili,
děkujeme.
Zdenka Peřinová
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TJ SOKOL HLUBOŠ
MLADŠÍ ŽÁCI SOKOLA DRAHLÍN
UKONČILI PODZIMNÍ BOJE
V minulém zpravodaji byly popsány peripetie družstva dětí, kterými si
muselo projít, aby vůbec mohlo ve skupině A okresního přeboru mladších
žáků nastupovat. V druhém kole soutěže zápasy s vítězi skupiny,
Rožmitálem a Obecnicí sice výsledkově jasně vyzněly pro soupeře, ale hra
kluků a holek nebyla tak tristní, ba naopak, chybělo kolikrát štěstí k tomu,
aby výsledek odpovídal předvedené hře. O to větší rozčarování zažil
mančaft v domácím zápase s Tochovicemi, když po první půli místo
několikagólového přídělu hostujícímu družstvu byl stav pouze 1:0 v náš
prospěch. A jak už to ve fotbale bývá, po ojedinělém útoku se Tochovickým
podařilo vyrovnat a gólem opařené děti začaly kupit chyby. Výsledek 1:1
nakonec uhájily a díky vítězství v Tochovicích jej přeskočily i v závěrečném
zúčtování skupiny.

Pro jarní část do nově rozřazených skupin již byla zahájena zimní příprava
našeho týmu a prozatímní účast, stejně jako elán dětí jsou
do nadcházejících zápasů velkým příslibem. I proto je opět na místě
poděkovat nejen samotným dětem, ale také všem rodičům a přátelům týmu,
kteří nás celý fotbalový podzim podporovali a děti do zápasů motivovali,
Sokolu Hluboš za nové dresy a v neposlední řadě Aleně a Michalovi
Pacholovým za péči o fotbalové naděje. Přejeme všem pohodové vánoční
svátky a pevné zdraví v nadcházejícím roku.

Josef Medal
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VALNÁ HROMADA
V pátek 4. listopadu se uskutečnila valná hromada spolku TJ Sokol Hluboš,
z. s. (dále jen TJ). V úvodu výroční členské schůze seznámil Ing. Vladimír
Kovalčík přítomné s programem, který byl valnou hromadou schválen. Jako
předsedajícího schůze přítomní pověřili Ing. Vladimíra Kovalčíka
a ověřovatele zápisu Bc. Jiřího Čajana.
TJ Sokol Hluboš měl ke dni 4. listopadu 39 řádných členů, z toho
11 nezletilých do 15 let věku bez hlasovacího práva. Na schůzi bylo
přítomno 18 členů z 28 oprávněných hlasovat, valná hromada tak byla
usnášeníschopná.
Přítomní schválili změnu stanov navrženou a předloženou stávajícím
výkonným výborem TJ. Podáním návrhu na zápis do spolkového rejstříku
byl pověřen Ing. Vladimír Kovalčík. Ve smyslu čl. III. Stanov TJ rozhodla
valná hromada o počtu 3 členů výkonného výboru a počtu 3 členů kontrolní
komise. Předsedou výkonného výboru byl zvolen Ing. Vladimír Kovalčík,
místopředsedou Bc. Jiří Čajan, členem Ing. Jan Peták. Kontrolní komise
bude pracovat ve složení Jiří Krejčí (předseda), Bc. Břetislav Mařan a Ota
Richter (členové).
V současné době provozuje TJ tato sportoviště:
 hřiště malé kopané „Staďák“ - pronájem od obce Hluboš
 objekt DMS (dům mládeže a sportu) - pronájem od obce Hluboš
 tenisový kurt
 nohejbalový kurt
 multifunkční hřiště
Valná hromada konstatovala, že stávající pronájem hřiště na malou
kopanou již není poplatný situaci a pověřuje předsedu TJ k jednání s obcí
Hluboš o ukončení nájemního vztahu. Za využívání jednotlivých sportovišť
byl odsouhlasen ceník – pro členy TJ i pro nečleny. Dále byl odsouhlasen
systém vlastnictví klíčů a kontaktní osoba pro půjčování klíčů nečlenům TJ.
Styčnou osobou je pan Juraj Sáss, který bydlí v pečovatelském domě.
Každoročně obec Hluboš poskytuje finanční příspěvek na provoz TJ. Pro rok
2016 byla částka příspěvku ve výši 30.000,- Kč poskytnuta formou daru.
Proti tomuto příspěvku se TJ zavázala zajistit brigádnickou činností sekání
trávy na obecních pozemcích v rozsahu dříve určeném. Tento rozsah nebyl
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v roce 2016 zcela naplněn. Aby se předešlo podobným případům, byl
navržen nový způsob protislužby za poskytnutý dar. Každý dospělý člen TJ
odpracuje v roce 2017 pro obec Hluboš 5 brigádnických hodin podle potřeb
a upřesnění obce Hluboš. Dle členské základny se jedná celkem o cca 150
hodin za rok. Pokud nebude tento objem naplněn, je obec Hluboš
oprávněna finanční dar úměrně zkrátit. Valná hromada odsouhlasila výše
uvedený počet brigádnických hodin. Pokud některý člen TJ neodpracuje bez
závažných důvodů plný počet (5) hodin, je povinen uhradit do pokladny TJ
za každou neodpracovanou hodinu 100 Kč. Schváleno všemi hlasy
přítomných členů (18).

Ing. Vladimír Kovalčík

Ceník sportovišť
Sportovní zařízení

Člen TJ

Nečlen TJ

Poznámka

herna (velký sál) DMS
(včetně šatny)

20 Kč

50 Kč

bez vytápění (květen – září)

50 Kč

100 Kč

s vytápěním (říjen – duben)

klubovna DMS

20 Kč

50 Kč

tenisový kurt antuka
nohejbalové hřiště
pískové
fotbalové hřiště
"staďák"

20 Kč

50 Kč

zdarma

zdarma

zdarma

zdarma

Vlastnictví klíčů
sportovní zařízení

DMS (dům mládeže
a sportu)
tenisový kurt antuka

multifunkční hřiště

poznámka
Obecní úřad
Vladimír Kovalčík
Juraj Sáss
Břetislav Mařan
Juraj Sáss
David Procházka
ZŠ a MŠ Hluboš
Obecní úřad
Vladimír Kovalčík
David Procházka
Juraj Sáss
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ostatní členové tenisového
oddílu dle pokynů p. Mařana
pro potřeby nohejbalu

pro potřeby nohejbalu

HLUBOŠSKÉ CVIČENKY V KOVÁRNĚ
V listopadu navštívila naše parta cvičenek – seniorek místní kovárnu Luboše
Kočího. Přivítala nás kovářka Jana a hned za vstupní brankou byla
připravena malá ukázka výrobků, které v kovárně vznikají (viz obrázky).
Zaujaly nás plastiky andělů, různé přívěsky, náramky, prsteny, náušnice.

Přímo v kovárně nám paní Jana vysvětlila, s jakým kovem pracují, s
postupem výroby až do finálního zakončení. Samozřejmě jsme si mohly pod
vedením kovářky vyzkoušet práci s rozžhaveným železem a vlastnoručně si
vykovat svůj prsten. Tuto nabídku využila pouze odvážná Jana Humlová a
prsten má jako památku na tento den. Nakonec jsme ještě měly možnost
vidět, jak vzniká výroba přívěsku andílka pro štěstí, a to od vystřižení,
vytepání až po vyleštění.

Návštěva pro nás byla zajímavá a poučná. A tímto děkujeme paní Janě
Kočové za to, že se nám věnovala a trpělivě nám vše vysvětlila.

Věra Procházková
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DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ORP
PŘÍBRAM – CENTRUM SPOLEČNÝCH
SLUŽEB
Členy Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram jsou obce Bohostice, Dolní
Hbity, Drásov, Dubno, Hvožďany, Láz, Obecnice, Obory, Pečice, Příbram,
Radětice, Sedlice, Vrančice, Vranovice a Drahlín.
Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících
k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu
a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při
rozvíjení činností týkajících se školství, odpadového hospodářství,
společných nákupů, zajištění provozu Centra společných služeb. Provoz
Centra společných služeb je financován na základě spolupráce se Svazem
měst a obcí ČR v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na
bázi meziobecní spolupráce“ r. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017,
zkráceně také „Centra společných služeb“. Činnost Centra společných
služeb (dále jen CSS) je provozovaná v rámci ověření pilotního projektu pro
budoucí reformu veřejné správy se zaměřením na zvýšení profesionality
výkonu veřejné správy, poskytování a rozvoj veřejných služeb v území
pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených
do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram dle zákona o obcích.
Činnost CSS jako kontaktního centra pro občany členských obcí
Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram je zaměřena na poskytování
poradenství v oblasti veřejné správy týkající se jejich obcí. Zde se mohou, v
případě omezené dostupnosti vlastního obecního úřadu, občané členských
obcí obracet se svými dotazy přímo na zaměstnance CSS, kteří podají
informace anebo zaevidují podněty, navrhnou opatření a postoupí je
danému starostovi.
Celkem za období dosavadní činnosti bylo poskytnuto 119 odpovědí
a stanovisek na dotazy starostů, místostarostů, podnikatelů a prezentací
činnosti CSS.
Mimo dalších aktivit, například realizace projektů „Změň svou
školu“ a „Architektura obce očima školáka“ se Dobrovolný svazek ORP
Příbram v současné době zaměřuje na společný projekt „Systém
zefektivnění nákladů na svoz a likvidaci odpadu v území Dobrovolného
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svazku obcí ORP Příbram“, kdy do současné doby byla vytvořena analýza
z oblasti obcí, které měly zájem se do projektu zapojit.
Tato analýza bude dále sloužit pro potřeby společné dohody o nakládání
s odpady v ORP Příbram, kdy pouze společným přístupem všech obcí ORP
Příbram k této problematice, bude možno vyřešit efektivní nastavení
nakládání s odpady po roce 2024. Jedině neodkladné řešení této otázky
zamezí zatížení rozpočtu jednotlivých občanů v období po roce 2024. CSS
OPR Příbram sídlí v Zámečku-Ernestinum Příbram a úřední hodiny pro
občany jsou v pondělí 7:30 – 15:30 hodin a ve středu 7:30 – 18:00 hodin
v ostatní dny po předchozí telefonické domluvě. Více informací je možné
získat na webových stránkách Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
www.dsopribram.cz.

DIVADLO
ČESKÝ KRUMLOV
V minulém zpravodaji jsem avizovala, že
máme znova objednané 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).
Zájezd do Českého Krumlova se tentokrát
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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POZVÁNKY
Na fotbal
24. prosince od 11 hodin na staďáku tradiční vánoční
fotbalové utkání ženatí vs. svobodní.
Na hokej
27. prosince od 18 hodin na zimním stadionu v Příbrami
hokejové utkání staré gardy a spol. Kdo má chuť si zahrát,
volejte na 603 961 063 (Honza Prokeš).
Na novoroční přípitek
V prvních minutách roku 2016 přijďte na hráz rybníka
na hlubošské návsi oslavit příchod nového roku.
Na novoroční pochod
1. ledna 2017 v 10 hodin na rozhlednu Studený vrch. Oproti
minulým letům bude změna na zpáteční trase – ze
Studeného vrchu sejdeme na rozestavěnou přehradu na
potoce Chlumava, dále půjdeme proti proudu na trampskou
osadu Krkavčí kemp, na loveckou chatu Čápovka, k prameni
Chlumavy, na chatu U Peruna, odkud sejdeme na Návse
a pokračujeme do Hluboše. Délka trasy se nemění.
Na fotbal
21. ledna na turnaj starých gard v malé kopané
ve Všeradicích s účastí hlubošského týmu. Více informací
na 603 961 063 (Honza Prokeš).
Na hasičský ples
25. února v sále Zámecké krčmy, pořádá SDH Hluboš.
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Klidné a pohodové prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů
v novém roce vám za Hlubošský zpravodaj
přejí
Jiří Čajan
Honza Novotný

Zdenka Peřinová
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Kontakty na OÚ
Starosta – 724 180 539, jiri.cajan@centrum.cz
Místostarosta – 739 453 079, ma.sek@seznam.cz
Obecní úřad – 318 611 048, 603 147 315, ouhlubos@volny.cz
www.hlubos.eu
Facebook/Hluboš + Kardavec

Hlubošský zpravodaj – vydává obec Hluboš jako svůj občasník.
Hlubošský zpravodaj je v elektronické podobě ke stažení na oficiálních
stránkách obce www.hlubos.eu. Náměty, příspěvky a podněty směřujte
na tel. 777 659 019 nebo na e-mail: perinka.z@seznam.cz.
Za poskytnutí fotografií děkujeme panu Miroslavu Maršálkovi.
Uzávěrka příštího čísla – 15. března 2017.
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