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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tři měsíce utekly jako voda a před vámi leží další vydání Hlubošského
zpravodaje. V současné době je jedním z důležitých témat, které řešíme, je
téma odpadového hospodářství. Proto mi dovolte, abych vás s touto
problematikou krátce seznámil.
Velkoobjemový odpad
Velkoobjemový odpad soustřeďujeme do velkoobjemových kontejnerů.
K dispozici máme dva, jeden je umístěný na dvoře OÚ, druhý u vodárny
na Kardavci. Tyto kontejnery jsou určeny pouze pro velkoobjemový odpad.
To znamená takový odpad, který, jak sám název napovídá, svou velikostí
překračuje rozměry běžné popelnice (110 litrů) nebo je příliš těžký.
Patří sem např.:
 starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy…)
 podlahové krytiny (koberce, linolea…)
 sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety…)
 ostatní (staré lyže, velká zrcadla, matrace…)
Rozhodně sem nepatří:
 veškerý nebezpečný odpad
 tříděný odpad (papír, sklo, plasty, železo…)
 kompostovatelný odpad (tráva, listí…)
 uhynulá domácí zvířata (ty patří do kafilérní stanice)
 běžný komunální odpad
 stavební suť a kameny
Prosím o dodržování těchto pravidel.
Tříděný odpad
Myslím, že každý má jasnou představu a pokud se kohokoliv zeptám, co je
to tříděný odpad a kde najde příslušné nádoby určené pro tento odpad, tak
s odpovědí nebude mít problém.
Horší to asi bude s odpovědí na otázku, proč vlastně třídit. Hodně lidí
odpoví, že je to kvůli šetření životního prostředí. To je samozřejmě také
správně, ale měli bychom se na to podívat i z ekonomického hlediska.
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Tříděný odpad je surovina, se kterou se obchoduje. Čím více budeme mít
tříděného odpadu, tím více peněz budeme za tento odpad dostávat zpět,
a tím pádem budou klesat náklady na jeho sběr.
Pokud bude hodně tříděného odpadu, logicky by mělo být méně
komunálního odpadu, tudíž si budeme moci dovolit nastavit třeba i jiný
(levnější) způsob svozu komunálního odpadu. Vše souvisí se vším, a že to
v současné době nefunguje úplně tak, jak je popsáno výše, je otázka jiná.
Je to např. o správném výkaznictví svozové firmy, o správně nastavené
smlouvě mezi obcí a svozovou firmou apod.
Od příštího roku uvažujeme rozšířit sběr tříděného odpadu minimálně
o jedno místo v Hluboši a o jedno místo na Kardavci. V Hluboši chceme
umístit tyto nádoby v oblasti Lipky a na Kardavci v prostoru točny nové
zástavby. Pokud budete mít sami nápad, kde zvony na tříděný odpad
nejvhodněji umístit, podělte se s námi o Váš názor.
Prosím o maximální ohleduplnost těch, kteří využívají pytlový systém při
odkládání plastových odpadů. Pytlový systém je možný, ale měl by být
využíván primárně pro plastový odpad typu. PET lahví, popř. menších
plastových obalů. V žádném případě se v pytlích nesmí objevovat odpad
z kuchyně, bio odpad jak rostlinného tak živočišného původu aj. Pytle musí
být řádně uzavřené (zavázané).
V prostoru pro pytlový sběr se objevují i následující „poklady’’ – kancelářská
židle, dětské chodítko, lyžařské boty, dveře od ledničky aj. To už se potom
nejedná o místo pro sběr tříděného odpadu, ale o černou skládku,
a vzhledem k tomu, že se kontejnery nachází v centru obce, není to dobrá
vizitka nás všech. Pokud se nezlepší kultura využívání pytlového sběru,
budeme nuceni přistoupit k opatřením, která tento stav eliminují.
Nebezpečný odpad
Při posledním sběru nebezpečného odpadu se neinformovanost ohledně
odpadů projevila naplno. Do dvora OÚ byly svezeny ledničky, mrazáky,
pračky, mikrovlnné trouby a další elektrospotřebiče. Skutečně
nebezpečných odpadů bylo poskrovnu, přesto z Hluboše a následně
z Kardavce odjíždělo auto s velkým kontejnerem, který byl naplněn ze tří
čtvrtin. Kolik z toho nám bude účtováno jako likvidace nebezpečného
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odpadu a kolik nám bude odečteno jako tzv. zpětný odběr, je pouze
na solidnosti svozové firmy a jejím výkaznictví.
Drtivá většina elektrospotřebičů totiž patří do systému tzv. zpětného odběru.
Zpětný odběr znamená, že výrobce či prodejce je povinen zajistit
jejich zpětný odběr, a tím i recyklaci. Většinou má uzavřenou dohodu s tzv.
kolektivními systémy, které mají odběr i zpracování zařízení na starosti.
Bohužel, odpovědnost výrobců či prodejců v tomto případě převzala obec
a likviduje tato zařízení jako nebezpečný odpad.
V tomto okamžiku je výše popisovaná situace již vyřešená. Máme
podepsanou dohodu s firmou Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.,
o zpětném odběru elektrozařízení. Občané mohou veškeré nepotřebné
elektrozařízení nosit do dvora OÚ, kde jsou na tento odpad připraveny
sběrné nádoby, které se budou dle potřeby zdarma vyvážet. Obec s touto
službou nebude mít žádné výdaje.
Seznam elektrozařízení obsahuje přes 100 položek a k dispozici je
na vývěsních plochách, na OÚ a na webových stránkách obce v sekci
„ODPADY’’. Věřím, že na příští svoz nebezpečného odpadu bude stačit
nějaké malé auto , neboť v nebezpečném odpadu se objeví pouze to, co
tam skutečně patří. Nebezpečné odpady nebo obaly jimi znečištěné mají
nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí.
Proto musí být využity či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady
nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o barvy,
lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a různé domácí chemikálie.
To by v tomto vydání zpravodaje bylo o odpadech asi vše. Do příštího
zpravodaje připravím článek o likvidaci kovového komunálního odpadu,
kovového šrotu a bioodpadu.
Když si nebudete jisti, jak zlikvidovat odpad, který máte zrovna doma,
obraťte se na mne a domluvíme se. Obec naší velikosti skutečně neumí
zlikvidovat jakýkoliv odpad, který máte doma. Nemáme sběrný dvůr - pouze
místo na sběr a soustředění určitého druhu odpadu.
Se svozovou firmou, která zajištuje likvidaci odpadu pro naši obec, jsme
vypověděli smlouvu a v současné době už je nejvyšší čas dokončit podklady
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pro vypsání poptávkového (výběrového) řízení pro zajištění svozu odpadu
od 1. 1. 2016. Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku vloženého
do zpravodaje a odevzdání do 10. 7. 2015, osobně, e-mailem, popř.
do připravené schránky vedle dveří obřadní síně. Děkuji vám předem
za spolupráci, která nám určitě pomůže při výběru nové svozové firmy.
Pokud budete mít zájem se v této problematice angažovat, kontaktujte mě.

Bc. Jiří Čajan

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
V době letních prázdnin nebude v Hluboši ordinovat MUDr. Kavková.
Ordinační hodiny pro příbramskou ordinaci jsou:
Pondělí

13:00 – 18:00

Úterý

7:30 – 13:00

Středa

7:30 – 13:00

Čtvrtek

7:30 – 13:00

Pátek

7:30 – 13:00

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, ohlubos@volny.cz
www.hlubos.eu
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OBECNÍ ZNAK A PRAPOR
Obec Hluboš se od roku 2001 pyšní vlastním znakem a praporem. Jeho
slavnostnímu udělení na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR však
předcházela dlouhá cesta, která začala psát své první kroky v srpnu 1999.
Právě tehdy oslovil starostu Jiřího Prokeše pan Stanislav Kasík, který se
zabývá heraldikou a tvorbou obecních symbolů. Nabídl naší obci vytvoření
znaku a praporu na základě historie, tradic a charakteristik Hluboše.
Tehdejší starosta obce se po souhlasu obecního zastupitelstva vydal
na strastiplnou cestu, na jejímž konci bylo slavnostní předání symbolů
na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Přidělování symbolů jednotlivým obcím má na starosti právě Poslanecká
sněmovna. Ale ta, přesněji její podvýbor pro heraldiku, nemusí s návrhy,
které obce k posouzení zasílají, ihned souhlasit. V případě Hluboše
zaznamenáváme celkem dva „neplatné’’ pokusy. Ve znaku se zabydlela
symbolika řetězu jako připomínka železářské historie. Do horní části znaku
autor navrhnul včlenit symbol Nejsvětější trojice, jíž je zasvěcen hlubošský
kostel. Nejprve putoval do Prahy znak vyvedený v červené a zelené barvě
se symbolem Nejsvětější trojice vyvedeným ve třech vzájemně propojených
zlatých kruzích.
Tento symbol sněmovní podvýbor neschválil s odůvodněním, že „se jedná
o konstrukci, která nemá oporu ani v heraldice, ani v křesťanské
ikonografii’’. Proto následovalo podání druhého návrhu, v němž symbol
Nejsvětější trojice představovalo zlaté znamení, nyní již na příhodnějším
červeném podkladu (pozice červené a zelené podkladové barvy se vyměnily,
červená je nyní nahoře). Ovšem podvýbor v listopadu 2000 obci návrh opět
vrací s radou, aby symboliku Nejsvětější trojice ze znaku zcela vynechala.
A tak se také stalo. Na obecním znaku se tedy objevují tři cvočky, které
představují historii průmyslu v obci a jejím okolí. Patrně si domyslíte, proč
jich na znaku napočítáme přesně do tří…
Tento návrh se podvýboru již zamlouval, a tak 18. dubna 2001 doporučil
udělení symbolů obci v této podobě. O necelý měsíc později bylo tehdejším
předsedou Poslanecké sněmovny Václavem Klausem vydáno rozhodnutí
o schválení symbolů, mj. i obci Hluboš. Dne 4. června 2001 pak byli
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do Poslanecké sněmovny pozváni představitelé všech obcí, jimž byly
slavnostně předány nové obecní symboly.
Oficiální popis hlubošských symbolů
Štít znaku obce je dělený od horního
okraje půlkruhem červeno-zeleně, nahoře
tři (1, 2) cvočky hroty do středu a dole
vodorovně řetěz ze sedmi článků, vše
zlaté. Červený půlkruh, který směřuje
do horního okraje štítu dolů – do hloubky
– lze vyložit jako narážku na jméno obce.
Její zemědělský charakter připomíná
zelená barva dolní poloviny štítu. Zlaté
cvočky a řetěz jsou inspirovány tradicí
zdejší speciální kovovýroby. Červenou tinkturu půlkruhového pole lze
vysvětlovat barvou ohně, s kterým je úzce spojeno hutnictví a zpracování
kovů.
Dva vodorovné pruhy červený a zelený, které tvoří list praporu, mají oporu
ve shodné barevnosti štítu. Na prapor byly přeneseny i znakové figury.
Do horního rohu tři žluté cvočky a do dolní části žlutý vodorovný řetěz.
Popis symbolů:
Znak: V zeleném štítě pod červenou vypuklou hlavou se třemi (1, 2)
cvočky hroty k sobě, vodorovný řetěz ze sedmi článků, vše zlaté.
Prapor: List tvoří dva vodorovné pruhy, červený a zlatý. V žerďové části
červeného pruhu tři žluté cvočky (1, 2) hroty k sobě. Na podélné ose
zeleného pruhu žlutý řetěz ze sedmi článků vycházející z žerďového
a vlajícího okraje. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Mgr. Jan Novotný
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PIETNÍ AKT K PŘIPOMÍNCE OBĚTÍ
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Jednou z významných událostí letošního roku byl v naší obci bezesporu
pietní akt k uctění památky obětí 2. světové války u příležitosti 70. výročí
osvobození republiky. V úterý 5. května se před 18. hodinou sešli
na prostranství u obecního úřadu představitelé obce, členové SDH
Kardavec a Hluboš spolu s dalšími občany, aby se společně zúčastnili této
akce.
V čele průvodu, který se vydal obcí, vyšli kardavečtí hasiči se státní vlajkou
a s věnci. Následovala hornická kapela Březohorka pod vedením Josefa
Záruby, která vyhrávala nejen po celou cestu, ale také během samotného
pietního aktu, a tím mu dodávala na důstojnosti. Průvod uzavírali místní
občané, ti se přidávali i cestou obcí.
U pomníku v obecním sadě položili hasiči a starosta obce věnce a květiny
na nově vytvořené stojany. Při tónech státní hymny všichni vzdali poctu
obětem a starosta Jiří Čajan poté krátce promluvil k danému tématu.
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Na akci, kterou obec po mnoha letech zorganizovala, se sponzorsky
podílely firmy Pohřební služba Roman Vítek (věnce + hudba) a Kovářství
Luboš Kočí (stojany na věnce). Oběma firmám děkuji za materiální
a finanční podporu. Dále děkuji všem, kteří se zúčastnili úprav památníku
v rámci brigádnické činnosti a uvedli památník do stavu, kdy již nedělá
ostudu, ale stává se důstojným místem ke vzpomínce na ty, jejichž jména
jsou zde uvedena. Zároveň samozřejmě děkuji všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na přípravě a průběhu akce.

Zdeňka Peřinová, Bc. Jiří Čajan
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ZŠ A MŠ HLUBOŠ
Vážení spoluobčané,
opět se po necelém čtvrt roce „hlásíme’’ ze školy s novinkami, které se
u nás od posledního čísla Hlubošského zpravodaje odehrály.
S příchodem jara děti z mateřské školy ukončily cyklus návštěv solné
jeskyně na Poliklinice Ravak. V dubnu absolvovaly workshop „Bacílek’’, který
byl úzce spjat se zdravým životním stylem. Počátkem května se všichni žáci
mateřské školy a základní školy vyfotografovali. V témže měsíci jsme
navštívili Hornické muzeum v Příbrami a prožili „Den s permoníky’’, během
něhož jsme se svezli vláčkem a zhlédli představení pohádky. U příležitosti
Dne matek žáci mateřské školy a základní školy přichystali se svými paními
učitelkami kouzelné vystoupení, jehož součástí mimo jiné byl
také minimuzikál „O Budulínkovi’’, mnoho básní, písní a malé divadelní
představení.
Den dětí slavili všichni žáci školy nejdříve s kouzelníkem Robertem a poté
s radostí přijali pozvání pana starosty k projížďce a dovádění na pouťových
atrakcích. Ke společným
červnovým
aktivitám
patřil projekt „Bezpečný
pes’’, díky němuž jsme
se dozvěděli mnoho
nového o stavbě psího
těla, o řeči psího těla,
o varovných signálech
chování psa a hlavně
o tom, jak se k pejskům
chovat.
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Překrásný školní výlet děti
prožily v zábavně vzdělávacím
parku v Milovicích u Mladé
Boleslavi, kdy nám počasí
doslova přálo, a všichni si tak
výlet mohli plnými doušky užít
na
různých
atrakcích,
trampolínách, skluzavkách a
dalších. Je radost vidět tolik
dětského štěstí a veselí! Další
den se žáci základní školy
vypravili
do
vojenského
prostoru v Jincích, kde byl pro ně přichystán zajímavý program.
Žáci základní školy získali díky projektu „Vstupenky na hokej pro školy’’
na hokejové utkání Kanada – Rakousko v rámci Mistrovství světa v hokeji
do pražské O2 Arény, kam jsme se 12. května vypravili a kde jsme zažili
neopakovatelné sportovní okamžiky, neboť až příště naše republika bude
pořádat mistrovství světa v hokeji, budou naši nynější žáci už dospělí. Tak
hlavně, ať jim to jejich dětství tak rychle neutíká, že?

Na konci května jsme prožili krásný týden na zotavovacím pobytu na Orlické
přehradě – na Vystrkově ve wellness hotelu Orlík. Každý den žáci
absolvovali plavecký výcvik v hotelovém bazénu, a vytříbili tak svůj plavecký
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styl. Pobývali jsme v překrásném hotelu, obklopeni nádhernou přírodou,
zažívali mnoho dobrodružství a velmi jsme si pobyt užili.
V druhém pololetí školního roku jsme pokračovali v projektu EU Cizí jazyky
pro život, nadále v naší škole působili rodilí mluvčí, pan Jason Johnson
a John Whelan. Jejich přítomnost ve výuce byla velmi přínosná, žáci díky
oběma udělali velké pokroky v anglickém jazyce a naučili se mnoho nového
napříč dalším předmětům. Škola získala v rámci projektu bezplatný kurz
DynEd, který se těší taktéž velké oblibě. V rámci environmentálního
vzdělávání se žáci zúčastnili projektů „Monarch Butterfly’’ (Motýl monarch),
Tonda obal na cestách (u příležitosti Dne Země). Každou první středu
v měsíci připravujeme „Zdravou svačinku’’. Škola je zapojena do projektů
Ovoce do škol a Mléko do škol.

Společně s obecním úřadem a Klubem nemocných cystickou fibrózou naše
škola uspořádala charitativní výstavu fotografií „Slané ženy’’. Celý výtěžek
z výstavy půjde na konto Klubu nemocných cystickou fibrózou, který
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sdružuje a podporuje děti a dospělé, kteří trpí tímto nevyléčitelným
dědičným onemocněním.
FOTO Z VÝSTAVY „SLANÉ ŽENY“
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V rámci sportovních dovedností žáci poměřili své síly s malotřídními školami
v turnaji ve vybíjené a obsadili bronzové místo. K dalším aktivitám
obdobného ražení patří „Souboj Podbrďátek’’, jehož se každoročně
zúčastňujeme. Dále následoval výlet do Prahy na unikátní výstavu
o vesmíru Gateway Space (Brána do vesmíru) a Den prevence a osvěty,
který pořádal SDH Kardavec u hlubošského koupaliště. Problematika osvěty
obezřetného chování a prevence nebezpečí jsou před letními prázdninami
velmi důležité.
Školní rok 2014/2015 se nachýlil ke konci a prázdniny klepou na dveře naší
školy. Na zahradní slavnosti jsme se rozloučili s předškoláky a s žáky
5. ročníku. Žáci mateřské školy vystoupili s hudební choreografií,
předškoláci získali knihu a šerpu a byli slavnostně uvedeni do „školních’’
lavic. A jak se krásně říká, „už jim to začne’’. Nejdůležitější však zůstává,
aby se jim ve škole líbilo. Žáci 5. ročníku po prázdninách budou již
navštěvovat Základní školu Jiráskovy sady, a tak na památku obdrželi dárek
a popřáli jsme jim mnoho štěstí v dalším studiu.
Ráda bych touto cestou poděkovala jménem svým a svých kolegyň:
žákům za to, že nám dělají radost, a za jejich úsměv, jenž nám
dávají
rodičům a prarodičům žáků za podporu při vzdělávání a pomoc při
organizování různých akcí, za recyklaci papíru a dalších materiálů
a za mnoho a mnoho dalšího
zřizovateli naší školy – Obci Hluboš za finanční a materiální podporu,
za velmi vstřícný přístup a za pomoc a spolupráci s organizování
různých akcí
firmám a institucím, s nimiž spolupracujeme, za jejich vstřícnost.
Děkujeme a přejeme vám všem krásné léto a těšíme se v novém školním
roce na viděnou!

Za Základní školu a Mateřskou školu Hluboš
Ing. Mgr. Jiřina Maříková, ředitelka školy
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O LIDECH, KTERÉ JE TŘEBA ZNÁT
Na počátku měsíce května proběhl v Hluboši pietní akt k uctění památky
našich spoluobčanů, kteří zahynuli během druhé světové války. Jedno
ze jmen uvedených na památníku na hlubošské návsi, k němuž byly
slavnostně položeny věnce, připomíná osudy Františka Fencla.
František Fencl se narodil 6. února 1915
v Dominikálních Pasekách jako čtvrtý
potomek rodičů Josefa a Ludmily, rozené
Vimrové. Rodina Fenclových se později
přestěhovala do osady Německé Paseky,
dnes Kardavce. František se po vyučení
strojním
zámečníkem
přesunul
do Prostějova, kde v letech 1934-1936
absolvoval
Školu
leteckého
dorostu.
Po ukončení této školy se stal členem
Leteckého pluku č. 1 „T. G. Masaryka’’
v Praze a v roce 1937 byl jmenován polním
pilotem letcem. O rok později ještě
absolvoval výcvik létání za noci a podle
přístrojů.
V roce 1939 po faktickém rozpuštění československé armády se Františkovi
podařilo dostat přes hranice do Polska, odkud z Gdyně dne 23. května
odplul do francouzského přístavu Cherbourg. Než se stal členem britského
Královského letectva, sloužil v alžírském městě Siddi Bel Abbés v Cizinecké
legii, po napadení Polska a Francie Německem se spolu s ostatními letci
přesunul na francouzskou základnu ve městě Tess, poté byl přidělen
na leteckou základnu bombardovacího letectva v Pau. Než však stihl
zasáhnout do bojů pod francouzskou vlajkou, Francie kapitulovala. A tak
společně s asi stovkou českých vojáků přeplul Kanál do Anglie.
23. července 1940 se stal členem britského Královského letectva RAF VR
na základně v Cosfordu. Ihned byl zařazen do vybrané skupiny, která byla
zaměřena na výcvik letců pro činnost na bombardérech, ať už šlo o piloty,
navigátory, radiotelegrafisty či střelce. Létal na letounech typu Wellington
a Avro
Anson a
po
absolvování
kurzu
nastupuje
František
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k 311. bombardovací peruti v Honingtonu. Po dalším výcviku se zařadil jako
velitel nové osádky k operační jednotce této perutě.
Ke svému prvnímu operačnímu letu odstartoval v únoru 1941 ve funkci
druhého pilota, letounu velel anglický styčný důstojník Percy Ch. Pickard,
místem náletu se staly německé Brémy. O pár dní později už byl při útoku
na přístav Wilhelmshaven veden jako první pilot, tedy zároveň jako kapitán
letadla. V této funkci uskutečnil celkem 35 operačních letů, při nichž
bombardoval německá města Kolín nad Rýnem, Brémy, Berlín, Hamburk
nebo Düsseldorf či strategický francouzský přístav Brest. Bojové nasazení
Fenclovy osádky bylo v době od dubna do července 1941 velmi intenzivní
a úspěšné, sám František za ně získal tři „Čs. válečné kříže 1939’’ a jednu
„Čs. medaili Za chrabrost’’. Muži Františka Fencla se stali první kompletní
osádkou 311. perutě, které se podařilo odlétat stanovený limit 200
operačních hodit. Šlo o skutečně skvělý výkon, ke kterému bylo zapotřebí
kromě perfektní spolupráce i nezbytné štěstí. Naděje, že letec
311. bombardovací perutě odlétá a přežije předepsaný limit 200 operační
hodin, byla s ohledem na ztráty matematicky spočítána na 12 %.
V roce 1942 v období od března do prosince působil Fencl jako pilotinstruktor základního výcviku u samostatné Čs. operační výcvikové letky,
částečně i jako velitel základního výcviku. I během této doby se jako
kapitán letadla zúčastnil s osádkou nováčků tří náletů na cíle v Německu –
na Kolín nad Rýnem, Essen (zde byly cílem Kruppovy zbrojařské závody)
a Brémy. Poté se vrátil k 311. peruti, kde absolvoval na Wellingtonu
spoustu dalších letů, aby v dubnu 1943 přešel k 24. britské peruti, kde se
svými kolegy prodělal výcvik na novém čtyřmotorovém bombardéru
Condsolidated B-24 Liberator. Ale ještě 17. května byl mezi třemi
posledními českými piloty, kteří provedli bojový let s oblíbenými
dvoumotorovými Wellingtony. František Fencl uskutečnil celkem
40 bojových letů v celkové době trvání více než 211 hodin, což ho řadí na
6. místo v pořadí nejúspěšnějších československých velitelů letadel co
do počtu provedených bojových akcí, a na 5. místo, pokud se týká
nalétaných hodin.
V sobotu 21. srpna 1943 se v pozici druhého pilota vydal v letounu
Liberator s velitelem perutě Jindřichem Breitcetlem provést protiponorkový
průzkum vymezeného území Biskajského zálivu. Posádka letounu dostala
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upozornění, že v prostoru operují nepřátelská letadla, ovšem Breitcetlův
Liberator už na toto varování neodpověděl. Poslední zpráva o poloze
letounu pochází z území vzdáleného cca 220 km severozápadně od ostrovů
Scilly, v čase 18:20 došlo ke střetu Čechoslováků s nepřítelem,
nad Atlantikem se odehrál nerovný souboj velkého a neobratného
bombardéru s přesilou hbitých německých stíhaček. Spolu s Františkem
Fenclem a Jindřichem Breitcetlem byli na palubě navigátor Eduard Pavelka,
radiotelegrafisté/střelci Emilián Mrázek, Michal Mizúr a Josef Felkl a dva
palubní střelci Jozef Halada a Vilém Jakš. Osmadvacetiletý František Fencl
skončil se svými kolegy ve vodách Biskajského zálivu, který měl u členů
311. bombardovací perutě nekompromisní pověst: „Z Biskaje se buď vrátíš,
nebo tam zůstaneš, ani pes po tobě neštěkne. ’’
Jméno Františka Fencla
je kromě hlubošského
pomníku
zmíněno
i v památníku letců RAF
v anglickém Runnymede
(na fotografiích vlevo),
trochu
symbolicky
na dohled od jednoho
z nejrušnějších
letišť
světa – Heathrow. Osud
Františka
Fencla
připomíná také zápis
v kardavecké kronice:

1945 …Na západní
frontě, nad mořem,
zahynul v boji s Němci
pilot Fencl František, čp.
14. Za války odešel přes
hranice, byl v Anglické
armádě. Budiž mu čest.

Zdroj: Radek Makovský - Nad Biskajem čeká smrt

Mgr. Jan Novotný
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SDH KARDAVEC
ČARODĚJNICE 2015
Také kardavečtí hasiči
spolu
s
ostatními
občany udržují tradici
pálení čarodějnic již
mnoho let. Všichni
společně bez ohledu
na pohlaví či věk se
podílejí
na přípravě
dřeva i na stavbě
hranice. Fotografie je z letošních čarodějnic, kdy se u ohně sešla polovina
vesnice. Celý večer se všem líbil, panovala velmi příjemná atmosféra,
opékali jsme vuřty, něco dobrého vypili... Nezbývá než dodat, za rok se
sejdeme zase, 30. dubna 2016 připravte košťata.

Vlastimil Čuřín st.

MLADÍ HASIČI V PŘÍRODĚ
Pátek 8. 5. využily děti oddílu Plamínek SDH Kardavec ke zkoumání
různorodosti živočichů, rostlin, keřů a stromů okolí hlubošského koupaliště.
Akce, která je součástí zpracování projektu na podporu a obnovu
biodiverzity pořádaného skupinou Veolia, byla zahájena zajímavým
vyprávěním místního myslivce pana Václava Pecky. Děti si vyslechly, jaké
druhy flory a fauny se v dané lokalitě v minulosti nacházely a nacházejí,
stejně jako kladné a záporné působení člověka na tuto část přírody.
Následnou obchůzkou mladí hasiči s pomocí členů SDH, rodičů a dalších
rodinných blízkých ji prozkoumali. Po vyslechnutí strategického záměru
rozvoje obce Hluboš, prezentovaného starostou obce Jiřím Čajanem,
navrhly děti vlastní projekt pro zachování a částečnou sanaci lokality. Děti si
tak mohly za krásného květnového počasí odnést nové znalosti
ze zajímavých vyprávění a praktického poznání ekosystému ve svém
nebližším okolí. A nejen to, v průběhu akce si všichni společně pohovořili
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nad ohněm při opékání vuřtů. Dětské vědomosti, fantazii a kreativitu
doplnily děti svou pílí, když z navrhovaného projektu hned přistoupily
k prvnímu kroku - úklidu blízkého okolí koupaliště od nashromážděného
odpadu.

S odstupem času lze konstatovat, že tato aktivita malých dětí podpořená
přítomností a aktivním vystoupením členů i nečlenů SDH Kardavec, slavila
nejedno vítězství. Oddíl Plamínek totiž vyhrál 1. místo v celorepublikové
soutěži Škola do přírody v kategorii „Lokalita s ohroženou či vymizelou
biodiverzitou’’ a 19. 6. se zúčastnil vyhlášení vítězů, které proběhlo v Praze
(na fotografii níže). Více informací ze slavnostního vyhlášení najdete
v příštím vydání zpravodaje.
Dalším daleko důležitějším vítězstvím je pokračování v činnosti, kterou děti
z oddílu započaly. Sběru odpadu, posekání přerostlé trávy a likvidace
různých náletových křovin v blízkém okolí koupaliště se účastnili obyvatelé
obce Hluboš i osady Kardavec bez rozdílu jejich působení ve spolcích či
sdruženích obce. Opuštěná ruina koupaliště, měnící se v průmyslový rybník

20

a zaneřáděná odpadem všeho druhu, již alespoň v nejbližším okolí
umožňuje relaxaci pro dospělé a děti. A pokud nezůstane pouze u těchto
zmíněných aktivit a vyčištěný prostor se bude dále za ochoty a pomoci
dobrovolníků upravovat a rozšiřovat, bude to nejen pro naše děti výhra
nejcennější.

DRUŽSTVA SDH KARDAVEC SOUTĚŽILA
V HLUBOŠI A ČENKOVĚ
Dne 30. 5. se 3 týmy SDH Kardavec zúčastnily Memoriálu Václava Soukupa,
tentokráte pořádaném hasiči z Hluboše. Tato soutěž pod záštitou 3. okrsku
OHS Příbram má dlouhodobou tradici, ale až po několik let trvající odmlce
se jí zúčastnily aktivně všechny SDH, které okrsek sdružuje. Hasičská aréna,
ve kterou se plocha pod hlubošským kostelem proměnila, tak byla
za přítomnosti široké veřejnosti dějištěm urputného klání, ze kterého vyšlo
nejlépe družstvo žen. Souhra a nasazení jim vynesly 1. místo v jejich
kategorii a dokonce 2. místo v nehodnoceném celkovém pořadí!!! Děti
po parádním výkonu v obou kolech skončily druhé. Jen muži tentokrát
ostrouhali.
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Kardavecké družstvo žen při útoku (Memoriál Václava Soukupa)
Do soutěže o „Čenkovský cvoček’’, která se konala dne 6. 6., bylo
nominováno družstvo mužů a dětí. Tato soutěž je složena z několika
disciplín. Zahajuje se rychlým opuštěním hasičského vozidla a na dráze
pokračuje překonáním překážek, jako jsou bariéra, kladina, přemístění
hadic, nesení raněných na nosítkách, tlučení puckou, překonání
zalesněného prostoru, brodu a omezeného prostoru plížením a dosažením
čáry k zahájení požárního útoku všemi členy. Pak už zbývá „jen’’ útok, který
tři členové družstva absolvují s dýchacími přístroji na zádech. Čas se měří
od sesednutí z vozidla až po sražení terčů.
Po nezdařeném výkonu v Memoriálu Václava Soukupa šlo družstvo mužů
do čenkovské soutěže s odhodláním výsledek z Hluboše napravit, což se
podařilo. V náročné soutěži bylo po prvním kole na 2. místě z pěti družstev
(tří z Čenkova a jednoho z Březových Hor). A po ještě lepším výkonu
v druhém kole, za velmi hlasité podpory fanoušků, toto místo udrželo.
Parádní výkon opět předvedly hasičské naděje, které s vypětím všech sil
vzaly vítr z plachet daleko silnějšímu (věkově staršímu) Čenkovu a obsadily
ze tří týmů (dalšími účastníky byla družstva Čenkova a Křešína) 1. místo.
Krásná putovní cena symbolizující historii výroby cvočků v Čenkově je tak
po roční přestávce v rukou našich dětí a balíček sladkostí s dortem, který
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důvěryhodně připomínal zásahový vůz SDH Čenkov, jen pomyslnou
třešničkou za jejich úspěchem.

Vítězné družstvo kardaveckých dětí z čenkovské soutěže

NA KARDAVCI BURÁCELA HASIČSKÁ
TECHNIKA
Za slunečného počasí se v sobotu 13. 6. na louce v Kardavci uskutečnila
soutěž hasičských družstev O pohár hejtmana Středočeského kraje.
Do druhého ročníku soutěže se tentokrát přihlásila mimo družstva domácího
SDH i družstva mužů a žen
z SDH Sádek, Podlesí,
Drahlín, Čenkov a Hluboš.
Soutěži,
při
níž
bylo
hejtmanství Středočeského
kraje
zastoupeno
Josefem Řihákem, obdobně
jako v předchozím ročníku,
nechybělo na atraktivnosti.
Od počátku soutěže bylo
zřejmé, že rozdílná pravidla
od klasických
pravidel
požárního sportu prokáží schopnost koordinace a sehranosti zúčastněných
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týmů. Dále díky ceně, osobně darované zástupci dobrovolných hasičů
z Jihomoravského kraje, bylo klání obohaceno o vloženou soutěž spočívající
v dovednosti při úklidu hasičského nářadí po skončení požárního útoku.

Jako odměnu za vytrvalou podporu mohli přihlížející diváci zhlédnout
napínavý souboj v hlavní soutěži, který již od prvního kola naznačoval,
že rozhodnutí padne mezi sádeckými družstvy a družstvem domácích.
V konečném pořadí družstva mužů a žen Sádku dosáhla prvního, respektive
druhého místa, domácí byli třetí. Cenu za vloženou soutěž převzalo družstvo
SDH Podlesí. Až při předání cen, kterého se zúčastnili starosta obce Jiří
Čajan, starosta SDH Kardavec Vlastimil Čuřín st., velitel soutěže Josef
Mašek, za krajské SH Jihomoravského kraje starostka Zdeňka Jandová
a člen Krajské odborné rady velitelů Václav Janda a další významní hosté
z OSH Příbram, se jinak slunečná obloha začala zahalovat černými mraky,
které nedlouho po vyhlášení výsledků vypustily na zem prudký liják. Ani ten
však nepřekazil jinak povedený den, neboť v danou chvíli si již soutěžící
společně s pořadateli a příznivci soutěže zaslouženě užívali pohodlí
zakrytých prostorů s občerstvením a hudebním doprovodem. Lze jen doufat,
že tradice soutěže O pohár hejtmana Středočeského kraje na Kardavci,
podporovaná Středočeským krajem, obcí Hluboš a členy 3. okrsku OSH
Příbram, bude dále pokračovat se stejným ohlasem a přízní.

Josef Medal
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Úprava zanedbaného okolí hlubošského koupaliště před akcí „Odpoledne
prevence a osvěty’’ pořádané 24. 6. SDH Kardavec ve spolupráci s hasiči
3. okrsku, HZS Příbram, pyrotechniky 15. ženijního pluku Bechyně
a kynology z Drahlína.
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SDH HLUBOŠ
ČARODĚJNICE
Jednou z akcí, které pravidelně pořádá SDH Hluboš, je pálení čarodějnic.
Fotografií z titulní strany a následujícím snímkem si připomínáme ty letošní.

MEMORIÁL VÁCLAVA SOUKUPA
Hlubošští hasiči ve spolupráci se 3. okrskem uspořádali v sobotu 30. května
hasičskou soutěž Memoriál Václava Soukupa. Akci, která se odehrávala
na louce pod kostelem, příliš nepřálo počasí, pršelo a fičel ostrý vítr, ale to
soutěžícím nevadilo. V úvodu všechny zúčastněné přivítal starosta 3. okrsku
Josef Mašek a velitel 3. okrsku Petr Juříček. Zásluhy a činnost Václava
Soukupa, dlouholetého hlubošského hasiče, připomněli ve svém proslovu
jeho vnuk mjr. Ing. Jarmil Soukup, velitel stanice Příbram, a dlouholetý člen
SDH Hluboš pan Vít Krahulík.
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Na start soutěže se postavilo deset družstev 3. okrsku - SDH Kardavec muži, SDH Kardavec - ženy, SDH Kardavec - děti, SDH Sádek - muži, SDH
Sádek - ženy, SDH Sádek - děti, SDH Drahlín - smíšené družstvo, SDH
Obecnice - muži, a z domácího SDH Hluboš - muži I a muži II. Soutěž
probíhala dvoukolově na dvou perfektně připravených tratích, do celkového
výsledku se počítal lepší čas.
Obě naše mužstva zabojovala ze všech sil. I když mělo mladší družstvo
v prvním kole technické problémy, nakonec se umístilo na krásném třetím
místě. Druhé mužstvo podalo vyrovnanější výkony a po zásluze mu patří
stříbrná příčka. Vítězem se stali muži ze Sádku, čtvrtí skončili obecničtí
hasiči a poslední místo patřilo mužstvu z Kardavce. Páté místo mužů
vyvážily svým skvělým výkonem kardavecké ženy - obsadily první místo,
na druhé pozici skončily ženy ze Sádku. V kategorii smíšených družstev
neměli drahlínští hasiči a hasičky soupeře, a tudíž získali první místo. Děti
z SDH Sádek následovaly své starší kolegy a také obsadily první příčku,
na hezkém druhém místě se umístily děti z Kardavce.
Po vyhlášení vítězů uctili všichni přítomní minutou ticha památku Václava
Soukupa a zástupci všech zúčastněných SDH položili kytici na jeho hrob
na hlubošském hřbitově. Během celého dne bylo zajištěno bohaté
občerstvení. Organizačně jsme také vše zvládli, a tak už zbývá jen
poděkovat soutěžícím za předvedené výkony, divákům za vydatnou
podporu, a za pomoc všem, kdo se na přípravách memoriálu podíleli.

Josef Zejda
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Bronzové družstvo hlubošských hasičů

PUTOVÁNÍ S KOVÁŘEM II
Druhá výprava z cyklu Putování s kovářem byla nazvaná PUTOVÁNÍ
ZA TRAMPINGEM V BRDECH. Sraz účastníků (bylo nás cca 40 a nejen
hlubošských) byl v sobotu 11. dubna na vlakovém nádraží v Jincích. Protože
na trati Příbram-Zdice byla výluka, přesunuli jsme se autobusem
do Lochovic, kde jsme přestoupili do motoráčku, a ten nás dovezl do Osova.
Odtud jsme přes Malý a Velký Chlumec vystoupali do brdských lesů. Prošli
jsme kolem hájovny Jelení palouky, zastavili jsme se v trampské osadě
Stone Hell, těsně pod rozhlednou Studený vrch jsme viděli osadu Naděje.
Vyšplhali jsme se na rozhlednu, kde jsme si opekli klobásky a buřtíky,
nabrali síly a pokračovali dál.
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Odpočinek na osadě Stone Hell
Prošli jsme okolo osady Zlatá Bleskovka, zastavili jsme se u lovecké chaty
Josefka a přes Kuchyňku, kolem Fabiánova pomníku jsme dorazili až
k lovecké chatě místního panství Kolaříků „Chaloupce’’. Vystoupali jsme
na hřeben a pokračovali dál na osadu Budd Hill, kde se odvážní jedinci
podívali do štoly na železnou rudu. A to už se naše putování blížilo ke konci,
přes rozcestí „Na Komorsku’’ a přes Křižatky jsme se vrátili zpět na jinecké
nádraží. A díky Lubošovi, který nás celou cestu zasypával informacemi
a zajímavostmi všeho druhu, nám ani nepřišlo, že jsme urazili přes
17 kilometrů. A kam se vypravíme příště? Sledujte vývěsky, obecní webové
stránky a facebook, včas vás budeme informovat.
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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. Zikána, 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.
Nejstarší budova v nové části Hluboše bude asi zájezdní hospoda v č. 23.
Zakladatel nové osady našel si nějakého agilního člověka, ponejvíce
zchudlého šlechtice, kterému dal na starost sehnání nových osadníků. Když
se mu to podařilo, dal mu za to větší příděl pozemků a většinou hospodu
s rychtou. V Hluboši to byla právě ona usedlost v čp. 23, ke které patřilo
70 měr výsevku a ona hospoda. Byla s rozsáhlým klenutým průjezdem,
ze které pocházel rod Šimanovských, který se podlom v probuzenecké
době o národ v Praze zasloužil.
Jiná zajímavá budova v Hluboši byl Bambousek. Patřil k zámku asi tak jako
výměnkářské chaloupky ke statkům. Cesta k němu počínala na Lipce
za statkem čp. 44 mohutnou branou se zděnými pilíři, které byly zakončeny
barokními vázami. U jednoho pilíře stála socha Adama a u druhého Evy.
Bambousek sám byl oplocen živým plotem habrovým. Za mého mládí byl
tento plot dosti zachovalý. Pravděpodobně k Bambousku jako poddansky
patřil i statek čp. 44. Proto měl polnosti kolem něho a po zhroucení jeho
slávy se zmocnil majitel jeho okras a použil je k okrášlení svého statku.
Vázami z pilířů okrášlil pilíře svého statku, kamenné ostění brány upotřebil
jako obrubu svého zápraží, ale později i toto zápraží zrušil a oněch
obrubních kamenů použil na schůdky k bytu a stáji.
Na jednom tomto kameni je vysekán rok 1580. Je však tímto letopočtem
osazen dovnitř. Byl tedy Bambousek stavěn hned po ukončení stavby
zámku, tj. roku 1546.
Posledním šlechtickým obyvatelem byl c. k. major svobodný pán z Vernierů.
Můj otec o něm napsal, že byl kamarád barona Hochbergra z vojny. Já jsem
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ale zjistil, že dle seznamu věřitelů Hochbergra byli pravděpodobně švagři,
protože jeho paní byla rozená svobodná paní z Vernierů. Tento pán
z Vernierů půjčil Hochbergrovi v době, kdy se utápěl v dluzích, dvě velké
položky peněz, jež jsou v deskách uvedeny jako poslední. Jeho sluhu,
kterého si přivedl z vojny, jménem Plecitého, si mlhavě pamatuji jako velmi
starého.
Jiná dosti záhadná budova jest v Koutě čp. 8. V době, kdy ostatní okolní
stavení čp. 9, 10, 11, 12, 17 a 18 byly jen malé boudy, bylo toto stavení
rozsáhlé. Celý spodek byl klenutý, na straně k Oboře byla po celé délce
prosklená pavlač. Rovněž má roubenou studnu. Je skutečně záhadou, kdo
byl v té době schopen postavit takové stavení, kdy Hluboš v těchto místech
začala vznikat.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V DUBNU OSLAVILI
65 let Jaroslav KOPECKÝ, Hluboš 95
75 let František KLAPKA, Hluboš 201
65 let Alena ŠTEFÁNYOVÁ, Hluboš 74
V KVĚTNU OSLAVILI
70 let Jaroslava DÖLLINGEROVÁ, Hluboš 77
65 let Taťána FIALOVÁ, Hluboš 57
65 let Lumír FALTYS, Hluboš 180
V ČERVNU OSLAVILI
65 let Hana DUŠKOVÁ, Hluboš 38
65 let Jana ZÁLUSKÁ, Hluboš 47

NARODILI SE
David HORÁČEK, Hluboš 181
Veronika PLECITÁ, Kardavec 1

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.
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SOUTĚŽ
Poznali jste následující dobové fotografii místo v naší obci? Pošlete svůj tip
(v ideálním případě i s fotografií současného stavu – není však podmínkou
účasti v soutěži) na adresu soutez.hlubos@seznam.cz nebo lístek
s odpovědí vhoďte do schránky umístěné v chodbě budovy obecního úřadu
vedle vchodu do obřadní síně. K vaší odpovědi připojte kontaktní údaje
(telefon, e-mail).
Správné odpovědi budou slosovány a na výherce čeká zajímavá odměna.
Jména vítězů 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
Tabulka A-týmu na
IV. třída, skupina A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Litavan Bohutín B
Spartak Rožmitál B
Sokol Pičín B
TJ Sedlice
AC Jablonná
SOKOL HLUBOŠ
TJ Zduchovice
SK Březnice 1918 B
SK Klučenice
Sokol Drahlín B
Vrtule Láz B
Sokol Rosovice B
Sokol Dolní Hbity B

konci

sezóny

2014/2015,

Zápasy

Výhry

Remízy

Prohry

Skóre

Body

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
17
13
13
11
9
10
9
9
9
8
8
4

2
1
5
2
5
4
1
3
2
2
2
2
3

3
6
6
9
8
11
13
12
13
13
14
14
17

102:39
105:43
81:55
73:41
66:66
76:83
55:63
53:74
72:70
66:83
48:73
52:96
42:105

59
52
44
41
38
31
31
30
29
29
26
26
15

Na schůzi výboru fotbalového oddílu konané 19. června bylo rozhodnuto,
že se A-tým Hluboše nebude přihlašovat do soutěžního ročníku 2015/16.
Tato situace je důsledkem dlouhodobě špatného početního stavu hráčů,
na některé zápasy jarní části tohoto ročníku jsme nenastupovali s plným
počtem 11 hráčů.
Pokud nedojde k mimořádnému zlomu, ročník 2015/16 bude
bez hlubošského zastoupení v mužské kategorii. Stalo by se tak
po třináctiletém působení oddílu v okresní soutěži. Tímto bych chtěl
poděkovat všem, kteří tvořili historii hlubošské kopané.
V mládežnických kategoriích hlubošské naděje stále pokračují ve své
činnosti, a tak pevně věřím tomu, že i když tým dospělých nebude
do soutěže přihlášen, hlubošský fotbal nezanikne.

Ing. Jan Peták
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A-tým po posledním zápase sezóny 2014/2015 Rožmitál B - Sokol Hluboš

POZVÁNKA NA MEMORIÁL PETRA DUŠKA
V sobotu 25. 7. 2015 od 9.00 se uskuteční na centrálním fotbalovém
stadionu v Hluboši již 12. ročník Memoriálu Petra Duška v malé kopané.
Turnaje se zúčastní 8 mužstev. Mezi přihlášenými týmy jsou například
domácí pořádající AC Hluboš, hosté z polského SK Dzairnowa, obhájce titulu
Kafky nebo Dirtecho Příbram. Stále jsou volná místa, a jak se říká, kdo dřív
přijde...
Startovné za mužstvo činí 1.000,- Kč. Vítěz si opět odnese putovní pohár
a desetikilovou šunku. Ceny jsou připraveny i pro další účastníky. Zájemci
o účast na turnaji se mohou hlásit u Ing. Jana Petáka na tel.: 607 711 105
nebo na e-mailu: jan.petak@sokolhlubos.cz.
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Momentka z loňského ročníku Memoriálu Petra Duška

STARŠÍ PŘÍPRAVKA (ROČNÍK 2004
A MLADŠÍ)
Jarní sezónu jsme sice nezačali moc dobře, ale pak se naše mladé naděje
začaly zlepšovat - jak je vidět níže na výsledcích utkání. Občas nám sice
scházela bojovnost, ale tu děti ke konci získaly a výhrami byly nadšené.
Na jaře jsme odehráli 10 zápasů, z toho jsme šest prohráli:
Drahlín/Hluboš - Dobříš B
0:17
Drahlín/Hluboš - Rožmitál B
3:10
Milín - Drahlín/Hluboš
22:1
Tochovice - Drahlín/Hluboš
8:3
Rožmitál B - Drahlín/Hluboš
5:4
Dobříš B - Drahlín/Hluboš
17:0
Dařilo se nám naopak v utkáních:
Drahlín/Hluboš – Dal. Dušníky 9:3
Drahlín/Hluboš - Obořiště
8:2
Drahlín/Hluboš - Tochovice
9:4
Drahlín/Hluboš - Milín
11:6
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Ve velkém finále, které se hrálo na stadiónu 1.FK v neděli 14. června, jsme
se v tabulce o 17. - 23. místo umístili po zápase s Milínem (16:7)
na krásném 20. místě se skóre 75:96 a s 18 body. Sezónu jsme zakončili
dokopnou, kde všechny děti dostaly pamětní trička.

OKRESNÍ PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Mladším žákům se v úvodu jarní sezóny dařilo dobře - na přípravném
turnaji na hřišti ve Višňové jsme vybojovali krásné třetí místo. Avšak naši
první společnou sezónu oddílu Sokol Hluboš/Sokol Drahlín jsme zakončili
na posledním místě v tabulce se skóre 20:60 a s pouhými čtyřmi body.
Vybojovali jsme remízu 1:1 ve Višňové a vyhráli proti týmu
Hbity/Zduchovice. Vzhledem ke školnímu i mimoškolnímu vytížení dětí
v měsících květnu a červnu (výlety, školy v přírodě, jiné kroužky, hasiči…)
jsme poslední tři utkání neodehráli dobře. Nebyl ten správný klid
na soustředění se pouze na zápasy a na pravidelné tréninky. Jsme už ale
lépe připravení a máme i více zkušeností, a tak věřím, že pokud vydržíme
a pustíme se do další sezóny, budou naše výsledky lepší. Stále však musíme
pracovat na kondici.
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Děkujeme rodičům a našim fanouškům za podporu mladých nadějí
hluboškého i drahlínského fotbalu. Zároveň velké díky patří panu Medalovi
za soudcovství při zápasech. Všem dětem děkujeme za snahu a předvedené
výkony, přejeme krásné a pohodové prázdniny a budeme se těšit, že se
v plné síle sejdeme opět v září.

Alena Pacholová Benáková, Petr Záluský

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT VOLEJBAL!
Máte-li zájem a chuť zahrát si v Hluboši rekreačně volejbal, každé úterý
od 19 hodin se na hřišti u mládežku schází parta, která mezi sebe ráda
přijme
další
hráče.
Případné
další
informace
na
mailu
novotny.rbk@centrum.cz nebo telefonu 733 220 054.
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2. OFICIÁLNÍ SETKÁNÍ
PŘEDSTAVITELŮ OBCÍ V ÚZEMNÍM
OBVODU ORP PŘÍBRAM
Dne 22. dubna 2015 se uskutečnilo v budově bývalých Rudných dolů
2. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP
(obce s rozšířenou působností) Příbram.
Setkání se zúčastnilo 36 představitelů obcí ORP Příbram z celkového počtu
75 obcí. Úvodní slovo k tomuto setkání pronesl starosta města Příbram
Ing. Jindřich Vařeka. Poté se řízení ujal Ing. Jan Michálek, starosta obce
Dolní Hbity, který předal slovo zástupci Svazu měst a obcí Ing. Janě
Havelkové. Dále realizační tým pod vedením Bc. Jiřího Kužela spolu
s motivujícími starosty Ing. Janem Michálkem, Markétou Balkovou
a motivujícím zastupitelem Ing. Pavlem Pikrtem představil prezentaci cílů
a problémových okruhů ze Souhrnného dokumentu ORP Příbram a nastínil
možnosti pokračování projektu a jeho financování. Souhrnný dokument
ORP Příbram byl tvořen členy realizačního týmu Bc. Jiřím Kuželem,
PhDr. Marií Pilíkovou, Mgr. Václavem Vacátkem, PhDr. Zdeňkem Kučerou
a Jaroslavou Vildovou v období listopad 2013 – březen 2015. V Souhrnném
dokumentu ORP Příbram byly vytvořeny problémové okruhy a cíle
na základě provedených analýz z území ORP Příbram pro oblasti školství,
sociálních
služeb,
odpadového
hospodářství,
cestovního
ruchu
a zaměstnanost. Zmínit lze jedny z cílů v daných oblastech, a to v oblasti
školství - udržení stávající sítě ZŠ a MŠ, podpora terénních služeb v oblasti
sociálních služeb, snížení biologicky rozložitelného odpadu ve směsném
komunálním odpadu v oblasti odpadového hospodářství, kancelář
managementu cestovního ruchu a podpora středních a malých podniků
v oblasti zaměstnanosti.
Z 2. oficiálního setkání představitelů obcí ORP Příbram lze konstatovat,
že o toto setkání obcí ORP Příbram byl velký zájem. Účast potvrzuje,
že i přes 2/3 neuvolněných starostů na území ORP Příbram se jich
2. oficiálního shromáždění zúčastnila téměř polovina a že projekt Podpora
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meziobecní spolupráce vzbuzuje v území zájem o společné řešení problémů
v území.
Ze samotného schvalování je patrno, že se podařilo bez větších připomínek
vzít na vědomí Souhrnný dokument ORP Příbram, kdy pro hlasovalo
34 z 36 přítomných představitelů obcí a dále Prohlášení o zájmu dále
rozvíjet meziobecní spolupráci podepsalo 29 z 36 přítomných představitelů
obcí. Toto prohlášení obsahuje mimo jiné téma případného založení
nového DSO (dobrovolného svazku obcí) ORP Příbram. Pakliže by byl DSO
ORP Příbram založen, bude Souhrnný dokument ORP Příbram sloužit jako
vodítko pro práci kanceláře budoucí DSO ORP Příbram a přinese členským
obcím výhody obsažené v tomto dokumentu. Dokument je zveřejněn
na webových stránkách města Příbram v sekci Odboru řízení projektů
a dotací pod záložkou Oddělení meziobecní spolupráce. Pro snadnější
rozhodování budoucích členských obcí DSO ORP Příbram je zde možné
prodloužení projektu Podpora meziobecní spolupráce po dobu několika
dalších měsíců. V tomto období budou moci starostové a zastupitelé
jednotlivých obcí využít informací realizačního týmu pro získání detailnějších
informací, a tím snadnější rozhodování při vstupu do připravovaného DSO
ORP Příbram. Realizační tým bude dále zpracovávat informace o případné
efektivní meziobecní spolupráci týkající se administrativní kapacity
především malých obcí tak, aby se přiblížila veřejná správa občanům
v území a měli všichni zajištěny stejné služby veřejné správy.
Přes tento úspěch vidíme, že cesta meziobecní spolupráce má mnoho práce
před sebou, a že spolupráce na takto rozsáhlém území nebude
i v budoucnosti jednoduchá. Je zde patrný náznak nedůvěry mezi zástupci
obcí, který bude potřeba změnit, a který někdy pramení ze zkušeností
z předešlých let anebo z nově vzniklých situací po komunálních volbách.

Projekt Podpora meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001
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ZÁMECKÁ KRČMA VÁS ZVE
17. 7.

20:00 hod.

TRAVESTI SHOW + disco párty

11. 9.

21:00 hod.

Rocková kapela KATR

2. 10.

21:00 hod.

DYNAMIC - posvícenská zábava

5. 10.

Pěkná hodinka

23. 10.

21:00 hod.

Kapela ORTEL

30. 10.

19:00 hod.

Halloween párty

13.-15. 11.

Svatomartinské posvícení

5. 12.

17:00 hod.

Mikulášská diskotéka pro děti

5. 12.

20:00 hod.

Mikulášská diskotéka pro dospělé

18. 12.

21:00 hod.

BRUTUS - vánoční koncert

31. 12.

18:00 hod.

SILVESTR 2015

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 paní Janě Petákové (dobové fotografie)
a panu Miroslavu Maršálkovi.
Uzávěrka příštího čísla – 15. září 2015.
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