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ÚVODNÍ SLOVO 
 

Váţení spoluobčané, 

v rukou právě drţíte časopis, který si dal za cíl zmapovat dění v naší obci 

v posledním období. Prostor pro prezentaci své činnosti dostaly především 

organizace, které svou aktivitou zpestřují ţivot nás, občanů. V rámci ZŠ  

a MŠ se aktivně zapojil jak učitelský sbor, tak i samotní ţáci, kteří obohatili 

toto vydání svými pěknými obrázky a neméně podařenými básněmi.  

I učiliště, jeţ je nedílnou součástí naší obce, se představuje prostřednictvím 

ředitelova článku. Informace přidávají také kardavečtí z tamního SDH  

i osadního výboru. Dozvíte se zde také zajímavosti z proběhlých akcí, 

nechybějí uţitečné informace o fungování obecního úřadu, pobočky České 

pošty či obecní knihovny. 

 

Děkuji mnohokrát všem autorům, kteří aktivně přiloţili ruku k dílu. Jejich 

jména jsou vţdy uvedena pod jednotlivými články. 

Mgr. Jan Novotný 

 

Fotografie zachycující příjezdovou cestu od Příbrami (30. léta 20. století) 



 4 

ZŠ A MŠ HLUBOŠ 
 

Základní škola a Mateřská škola Hluboš – má srdeční záleţitost 

Mgr. Jiřina Maříková, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Hluboš 

 

Na Základní škole a Mateřské škole v Hluboši působím od srpna loňského 

roku a velmi se mi zde líbí. Stala se mou srdeční záleţitostí. Jsem pyšná,  

ţe mohu být součástí jejího ţivota.  

 

Společně se svým týmem se snaţíme v prvé řadě o to, aby naši ţáci získali 

kvalitní vzdělání a byli ve škole spokojeni, ale i o to, aby naše škola 

přijímala moderní impulzy a stala se školou s „dobrou adresou“ a dobrým 

jménem. Naše základní škola je školou malotřídního typu, ve dvou třídách 

vzděláváme 27 ţáků. Mateřskou školu navštěvuje v rámci jedné třídy tentýţ 

počet ţáků jako školu základní.  

 

Velmi si váţím podpory obecního úřadu, rodičů a přátel školy, bez těchto 

klíčových partnerů si neumím činnost školy představit. Patří jim mé veliké 

díky. Srdečně Vás zveme na všechny akce, které pořádáme, a velmi  

se těším na viděnou. 

 

 

Má škola 

Michaela Račanská, 4. ročník. 10 let 

 

Ráno vstávám do školy, 

doufám, ţe mám úkoly. 

Máme se tam všichni rádi, 

protoţe jsme kamarádi. 

A kdyţ nikdo nezahálí, 

paní učitelky nás pochválí. 

 

Moje škola 

Petra Čajanová, 2. ročník, 7 let 

 

Do školy v Hluboši chodím ráda, 

mám ji za svého kamaráda. 

Ráno kdyţ vstanu volám hola, 

moje škola uţ mě zase volá. 
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Josef Koţíšek, 4. ročník, 10 let 

 
Škola 

Jiří Kraus, 4. ročník, 10 let 

 

Kaţdé ráno vstávám, 

a pak z okna mávám. 

uţ se těším do školy, 

aţ budu dělat úkoly. 

 

V druţině se hezky bavím, 

v jídelně se dobře najím. 

Po škole jdu domů 

kolem krásných stromů 

 

Škola 

Miroslav Simmer, 4. ročník, 9 let 

 

Naše škola stařičká, 

není vůbec maličká. 

Rádi do ní chodíme 

a pěkně se učíme. 

 

Kaţdé září zas nás volá, 

naše pěkná, velká škola. 

Celý rok se těšíme, 

aţ zas v červnu skončíme. 
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Co je nového v MŠ? 

Ilona Nováková, DiS., vedoucí MŠ a Jitka Bartoňová, učitelka MŠ 

 

Nový školní rok 2012/2013 začal ve znamení mnoha nového. Hlavní 

pozitivní změna nastala nástupem paní ředitelky Mgr. Jiřiny Maříkové  

a nových paní učitelek pro 1. – 5. ročník: Mgr. Kristýna Schmidtová, Bc. 

Adéla Hopianová. Do našeho týmu přibyla i nová paní vychovatelka ŠD 

Michaela Hadačová a do kuchyně paní kuchařka Eliška Valtová. V mateřské 

školce nadále pracují paní vedoucí učitelka Ilona Nováková, DiS. a paní 

učitelka Jitka Bardoňová. 

  

Budova školy se během prázdnin oblékla do nového. Zásluhou obecního 

úřadu se vyměnila okna celé budovy, a tak se všude o to více gruntovalo. 

Do tříd ZŠ se po vnitřní malbě pořídily nové koberce, vznikla nová jazyková 

učebna a i ostatní učebny byly modernizovány. Do MŠ se vyrábí nový 

nábytek do herny pro děti. 

 

Vedle stávajících krouţků keramiky, břišních tanečků se rozběhly nové 

zájmové krouţky – krouţek jógy, anglického jazyka, krouţek farmářský, 

krouţek informatiky a krouţek Pečeme, vaříme a tvoříme. Děti třídí sběr 

hliníku, papíru, baterií, pomerančové a citrónové kůry. Pravidelně děti z MŠ 

navštěvující pracovníci Záchranářské stanice pro zvířata z Hrachova 

s výukovými programy. V září děti MŠ a ZŠ absolvovaly předplavecký kurz, 

účastnily se manuálních prací v „dřevěné dílničce“. Na podzim v MŠ 

proběhly olympijské hry. 

 

Společně jsme navštívili Muzeum čokolády v Táboře, divadlo v Příbrami 

„Rumcajs a loupeţníci“, divadlo Praha U Hasičů navštívilo dvakrát nás 

s hranými pohádkami.. Podnikli jsme exkurze na ekofarmu Orlov, 

Pohádkovou zemi v Pičíně plnou lesních skřítků.  

 

V prosinci 2012 proběhla Mikulášská besídka s vystoupením dětí s vánočním 

programem pro rodiče a hosty. V novém kalendářním roce děti 

navštěvovaly solnou jeskyni, veselily se při maškarním reji plného kouzel, 
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proměn a smíchu. Ve sněhu děti stopovaly ledního medvěda. S očekáváním 

jara tvoří velikonoční dekorace a přáníčka pro své nejbliţší. 

 

 

 

Naše škola v Hluboši 

Josef Medal, 2. ročník, 8 let 

 

Je nad návsí a pod kostelem, 

u nás ve vsi Hluboši, 

kaţdý kdo projde kolem, 

hned se na ní otočí. 

 

Naše škola, školička, 

ţluťounká je celičká. 

Pamatuje toho dosti, 

od Císaře pána aţ do současnosti. 

 

Ptáte se dovnitř kudy? 

Ukáţi vám, přece tudy. 

Červenými dveřmi chodím jiţ 

měsíce, 

jako před tím dětí tisíce. 

 

Měnilo se osazení, 

topení, okna i lavice, 

teď uţ pouze zateplení 

chybí k uchování tradice. 

 

 

Škola 

Ţaneta Richterová, 2. ročník, 8 let 

 

Do naší školičky 

chodí kluci i holčičky. 

 

Naše paní učitelka 

dává rady jen a jen, 

kdyţ přijde paní ředitelka, 

ta se směje celý den. 

 

Tuhle školu ráda mám, 

při hodině poslouchám. 

Neţli začne hodina, 

přestávka uţ začíná. 

 

Na oběd se těším, 

nesním ale toho moc. 

Do druţiny chci hned jít, 

musím všechno vyrobit. 

Ve tři uţ mě máma vítá, 

a já říkám, nashle zítra. 
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Naše škola v Hluboši 

Bc. Adéla Hopianová, Mgr. Kristýna Schmidtová - učitelky Základní školy  

a Mateřské školy Hluboš, Michaela Hadačová, druţinářka Základní školy  

a Mateřské školy Hluboš 

 

Na okraji Hluboše stojí velká budova se ţlutou fasádou, ale co je zajímavější 

neţ barva fasády, je její historie a ţivot uvnitř ní. Tato budova nese název, 

který o mnohém vypovídá -  Školou k ţivotu. Tato budova je pro Hluboš 

kolébkou vzdělávání a výchovy jiţ po sto let. Mnoho generací z Hluboše  

a okolí se v ní vzdělávalo a proţívalo první setkání se školním vzděláváním.  

 

V naší škole vše začíná jiţ od útlého věku v mateřské škole v přízemí školy 

a následně v prvním patře pokračuje formou prvního stupně základní školy. 

V mateřské školce působí skvěle se doplňující duo  v podání paní Ilonky 

Novákové a paní Jitky Bartoňové, které  dětem vymýšlejí zábavné hry, 

soutěţe a vystoupení. Dětičky mají krásné prostředí na hraní a jsou u nás 

spokojené, i kdyţ jim někdy dělá problém spinkání po obědě, které jim 

můţeme jen tiše závidět.   

 

Pro naše děti i celý pracovní tým připravuje chutné jídlo naše nová paní 

kuchařka Eliška, která dokáţe z kaţdé potraviny vykouzlit chutný pokrm. 

Kdyţ se podíváme do prvního patra naší budovy, najdeme tam pilné děti, 

paní učitelky, paní druţinářku a pověstnou ředitelnu, ve které sídlí ale moc 

milá, nová paní ředitelka Mgr. Jiřina Maříková, která se po boku svého týmu 

snaţí školu přeměnit v duchu 21. století.  

 

Změn od září 2012 nastalo dost, ale podle tvářiček našich dětiček jsou 

změny pozitivní. Děti dostaly krásnou učebnu anglického jazyka, kde mohou 
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být ,,světové“. Změny nastaly i v ostatních prostorách, po malých krůčcích 

a v rámci moţností se snaţíme zkrášlit prostředí školy i školky. Je před námi 

sice ještě dlouhá cesta, ale s pomocí a podporou obecního úřadu a rodičů 

vše zdárně zvládneme. Velkou pomocí pro nás byla instalace plastových 

oken. Z prostředků EU byla pořízena nová interaktivní tabule, kterou můţou 

vyuţívat všechny třídy při vzdělávání.  

 

Co se  samotného vzdělávání týče, nastaly také příjemné změny,  

a to například v podobě zavedení genetické metody čtení v první třídě  

a výuky hraní na flétnu. Navázali jsme na projekt třídění a sběr papíru, 

plastu, baterií, citronové a pomerančové kůry. Naše škola začala díky těmto  

a dalším aktivitám usilovat o získání nálepky EKO ŠKOLY.  Nechceme  

se zaměřovat samozřejmě jen na ekologické programy, ale chceme také 

v naší škole podporovat kulturu. Samozřejmostí jsou u nás návštěvy divadel, 

muzeí apod.  

 

V prosinci jsme s našimi dětmi také podpořili kulturu v naší obcí,  

a to prostřednictvím vánočního koncertu ve zdejším kostele. Na masopustní 

středu jsme pořádali masopustní rej masek., o Velikonocích jsme uvedli  

v ţivot velikonoční průvod obcí s řehtačkami a klepačkami. Chtěli bychom 

tyto a další akce a aktivity zavést jako tradici, chtěli bychom ţít s Hluboší, 

ne jen na okraji Hluboše. 
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Má škola 

Štěpánka Čepková, 2. ročník, 8 let 

 

Hola, hola, v září škola volá. 

Budíček se probudil, 

začal zvonit ze všech sil. 

 

Ve škole uţ také zvoní, 

maminka mě z postýlky honí. 

Do taštičky svačinku, 

na čelíčko pusinku, 

běţím rychle do školy, 

čekají mě úkoly. 

Nejraději mám tělocvik, 

čtení, psaní to chce cvik. 

Kdo chce umět počítat, 

nesmí fňukat, naříkat. 

A kdyţ tohle všechno znám, 

velkou radost z toho mám. 

 

Naší škole v Hluboši, 

to v ţlutém kabátku moc sluší. 

S nápisem „ŠKOLOU K ŢIVOTU“, 

budu chodit klidně i v sobotu. 

Spousta oken, červená střecha, 

kaţdý se honem podívat spěchá. 

 

 

Tereza Kabylová, 1. ročník, 7 let 
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SOU HLUBOŠ 
 

 

Co nového v SOU Hluboš? 

Mgr. Drahomír Krbec, ředitel 

 

V únoru 2012 nastoupil nový ředitel školy Mgr. Drahomír Krbec, který 

vystřídal po 35 letech Mgr. Vladislava Tesku. Hlavním cílem nového ředitele 

školy je prezentace školy jako školy s rodinným přístupem k ţákům  

a přátelskou atmosférou. Nové motto je ,,Malá, ale šikovná škola“. 

Vzhledem k demografické křivce se škola snaţí dostat do povědomí všech 

základních škol v celém regionu a reagovat na poptávku vzdělávacích oborů 

z řad ţáků, rodičů i podnikatelů.  

 

V současné době nabízíme tříleté obory v oblasti dřevařské  

a stavební výroby (truhlář, tesař, zedník, zpracovatel dřeva, čalouník, 

umělecký truhlář a řezbář a truhlářská a čalounická výroba) a v oblasti 

strojírenství  a opravárenství (mechanik opravář motorových vozidel, 

opravář zemědělských strojů, strojní mechanik, karosář, opravářské práce, 

podkovář a zemědělský kovář). U vybraných oborů je ţákům vypláceno 

krajské stipendium. Dále poskytujeme moţnost získání maturity  

na studijním oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby a absolventům 

tříletých učebních oborů nabízíme získání maturity studiem oboru podnikání 

v denní nebo dálkové formě.  

 

Pro letošní školní rok nově nabízíme obory Zedník a Zednické práce.  

Pro školní rok 2014/15 ţádáme o obory Kadeřník a Kosmetička.  Všechny 

tyto obory přinesou uţitek i obyvatelům Hluboše, protoţe nabídneme 

moţnost vyuţití práce našich ţáků v rámci odborného výcviku. Myslíme si,  

ţe o zednické práce, kadeřnické a kosmetické sluţby bude zájem. Stále 

nabízíme práce v oblasti truhlářské výroby a autoopravárenských sluţeb. 
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V rámci projektu Leonardo organizujeme spolupráci se školou z Prešova  

a dvakrát do roka přijíţdějí ţáci ze Slovenska na měsíční pracovní stáţ. 

 

Nejvíce nás trápí přístupová cesta k učilišti od autobusové zastávky, která 

vede po hlavní silnici a je pro ţáky velmi nebezpečná. Opakovaně jednáme 

s panem starostou o jiné přístupové cestě, ale řešení jsme zatím nenalezli.  

 

UŢITEČNÉ INFORMACE 
 

Hodiny pro veřejnost na Obecním úřadu v Hluboši 

 

Pondělí 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 

Středa 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 

 

 

Provozní doba pobočky České pošty v Hluboši 

 

Pondělí 08:00 – 11:30, 13:00 – 15:00 

Úterý 08:00 – 11:00 

Středa 08:00 – 11:30, 15:00 – 17:00 

Čtvrtek 08:00 – 11:30, 13:00 – 15:00 

Pátek 08:00 – 11:30, 13:00 – 15:00 

 

 

Provozní doba knihovny 

 

Středa 14:00 - 16:00 

 

 

Adresa oficiálních stránek Obce Hluboš 

www.hlubos.eu 
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DRAKIÁDA 
 

Dne 6. října 2012 se u hlubošského kostela konala tradiční akce s názvem 

„Drakiáda“, tentokrát jiţ její 13. ročník. Soutěţe se zúčastnilo na 50 dětí, 

přičemţ v jednom okamţiku ozdobilo nebe nad Hluboší najednou 36 draků 

a jiné létající havěti. Pro přítomné soutěţící i jejich doprovod bylo 

připraveno 5 kg špekáčků a 25 litrů výborného čaje, všechny děti si navíc 

mohly smlsnout na drobných sladkostech.  Akci si pochvalovali nejen  

přítomní obyvatelé z Hluboše, ale i Kardavce, Bratkovic či Dominikálních 

Pasek. 

 

V soutěţi šlo o to, kterému účastníkovi 

bude drak létat nejlépe, nejkrásněji, 

nejvýše i nejdéle. Tradičně přísně 

hodnotící komise se shodla  

na následujícím medailovém pořadí: 

 

 

1. Michaela Lhotáková 

2. David Procházka (na fotografii) 

3. Aneta Krahulíková 

 

 

Medailisté si odnesli drobné hračky  

a bonboniéru, vítězná Michaela 

Lhotáková navíc obdrţela draka nového, s nímţ můţe trénovat na další 

ročník tohoto tradičně vydařeného setkání. 
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SDH KARDAVEC 

Novinky od SDH Kardavec 

Vlastimil Čuřín st., starosta SDH 

 

V krátkosti bych vám chtěl představit Sbor dobrovolných hasičů v Kardavci. 

Tato organizace čítá 37 dospělých členů a 7 dětí.V roce 2012 byly přijaty  

4 ţeny a 2 muţi. V naší osadě je to nejpočetnější spolek a také jediný. 

 

Jenom v bodech vás seznámím s nedůleţitějšími akcemi: 

- v první polovině roku 2012 jsme zaznamenali významnou událost, 

a to koupi hasičského vozidla Avia 30 od SDH Suchodol. Toto vozidlo jsme 

zaplatili a darovali Obecnímu úřadu v Hluboši. OÚ nám ho dal zpět  

do uţívání. Máme z toho ohromnou radost. Museli jsme však přestavět 

hasičárnu, protoţe auto se nám tam nevešlo. Celou jednu stranu zbourat, 

dát velký překlad, nová vrata a celé dostavět. Celé jsme to realizovali  

z vlastních zdrojů: Pavel Štefány ml. daroval „jekl" na zárubně a vyrobil 

nová vrata, Josef Mašek překlad, Jirka Mašek tašky na střechu, Rosťa Petřík 

maltu, míchačku a el. proud, Vl. Čuřín prkna na lemování štítu. Práci jsme 

dali vlastní. Občerstvení pro brigádníky připravila Petra Petříková a Pavla 

Štefányová. Celkem na teto akci bylo odpracováno 350 hodin ale to není 

ještě vše, protoţe bylo uţ špatné počasí, nemohli jsme dál pokračovat  

aţ po jaru nabílit vymazat kameny apod. Kdyţ nám docházely peníze na 

materiál, tak jsme se sloţili mezi sebou a mohli jsme pokračovat dále. 

 

- březen - pořádali jsme oslavu MDŢ. Tato akce se podařila a těšila  

se velkému zájmu 

- duben - pálení čarodějnic a úklid okolo kapličky - vyřezání křoví  

a vyhrabání trávy 

- červen - zahradní slavnost a druhý den sousedské posezení; zúčastnili 

jsme se okrskové soutěţe v Obecnici - postavili jsme 3 druţstva - muţi, 

ţeny a děti. Muţi a ţeny se umístili na 2. místě a děti na prvním 

- červenec - na Houskův memoriál v Obecnici jsme dali 1 muţstvo ţen  

a jedno muţů 
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- srpen - poslední sobotu v měsíci proběhla akce Loučení s prázdninami. 

Děti zde měly k dispozici nafukovací hrad. Toto odpoledne se skládalo  

z mnoha soutěţí, běţelo se v terénu a plnily se různé disciplíny 

1.  znalosti v hasičské oblasti a zdravovědě (první pomoc, důleţitá telef. 

čísla apod.) 

2.  přírodověda(poznávání stromů,hub,plodin)  

3.  znalosti z historie 

4. plnění dovednostních disciplin (řezání pilou na dřevo na přesnost, 

zatloukání hřebíků atd.) 

5.  hod na cíl 

6.  střelba ze vzduchovky 

7.  úkol odvahy (projít okolo houští v lese kde se ukrývalo vycpané slámou 

divoké prase - i někteří dospělí měli zde problém) 

8.  přechod po zavěšeném laně 

9.  přejezd lodí přes Kardavecký rybník pomocí lana 

10. hašení poţáru pomocí dţberové stříkačky 

11. běh s hasicím nářadím 

12. poznání pohádkových bytostí (zde byla postavena v lese perníková 

chaloupka a u ní opravdová ošklivá baba s dědkem) 

 

Akce se vydařila, zúčastnilo se hodně dětí s rodiči, kladně hodnoceno  

i mimokardaveckými občany. Zde bych chtěl hlavně poděkovat obecním 

zastupitelům, kteří se zřekli honoráře za práci v obecním zastupitelstvu  

a darovali nám peníze na nákup cen a občerstvení pro děti. Jednalo se  

o částku 5 500 Kč. Také bych chtěl poděkovat všem členům SDH, kteří  

se podíleli na organizování soutěţí pro děti. Bylo to náročné zajistit všechna 

stanoviště disciplin. Chtěl bych poznamenat, ţe se snaţíme zapojovat děti 

téměř do všech akcí, aby měly představu o fungování organizace  

a aţ dorostou tak, aby mohli pokračovat v započaté práci. 

 

- září - druţstvo muţů se zúčastnilo soutěţe v Dolních Hbitech nad 35 let 

věku. Tato soutěţ se konala v celkové reţii starosty obce. Byla zde hojná 

účast, hodnotné ceny, příjemné prostředí. (chvályhodné) 

- říjen - posvícenské posezení při muzice a druhý den posezení se sousedy 
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- prosinec - Mikulášská nadílka s Mikulášem, andělem a čertem. Promítaly 

se pohádky ,bylo zde hodně dětí.Na nákup balíčků a občerstvení pro děti 

jsme opět dostali darem od zastupitelů obce a to ve výši 3 500 Kč.Za tento 

dar jim patří velký dík. V tomto měsíci proběhl jiţ 7. ročník turnaje  

ve stolním tenise.  Účast byla hojná a nálada ještě lepší. 

 

Na všech těchto akcích jsme odpracovali 1 550 hodin. Za toto patří všem 

členů dík, protoţe v dnešní době je to obdivuhodné. Od obecního úřadu 

jsme dostali na činnost 10 000 Kč a na opravu el. instalace v hospodě 4 000 

Kč. Díky za to. 

 

OSADNÍ VÝBOR KARDAVEC 

O vzniku a činnosti osadního výboru v Kardavci 

Bc. Rostislav Petřík, člen osadního výboru 

 

Na přelomu roku 2010 a 2011 byli občané osady poţádáni, osobně 

organizátory akce (Vlastimilem Čuřínem st., Rostislavem Petříkem, 

Františkem Dědičíkem a Josefem Maškem), o vyjádření se k moţnosti 

zaloţení osadního výboru v Kardavci, podle zákona o obcích  

č. 128/2000 Sb., § 120 a 121. Tuto aktivitu občané uvítali a její realizaci 

jednohlasně odsouhlasili. 

 

Následně byla přednesena ţádost občanů Kardavce na veřejném zasedání 

zastupitelstva OÚ Hluboš dne 12. 1. 2011 zastupitelem Josefem Maškem. 

Po rušné diskuzi bylo zastupiteli OÚ zřízení osadního výboru v Kardavci 

odhlasováno s výsledkem: 6 hlasů pro (Mašek, Dědičík, Faltys, Čajan, 

Richter, Vykysalová), 2 hlasy proti (Prokeš, Fiala), 1 hlas se zdrţel (Dvořák).  

Osadní výbor začal aktivně pracovat ve sloţení předseda: Vlastimil Čuřín st., 

členové: Rostislav Petřík a Petr Šlechta. Od vzniku osadního výboru bylo 

svoláno a uskutečněno 5 veřejných zasedání a 3 zasedání neveřejná.  
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Osadním výborem byly doposud zorganizovány 2 veřejné brigády  

ve prospěch osady, ke které byli přizváni všichni spoluobčané. V prvním 

případě se jednalo o vyčištění rybníku v osadě a úpravu jeho okolí. U druhé 

brigády pak o přesun kontejneru na velkoobjemový odpad ze středu osady 

k pozemku u vodárny. Společně s SDH Kardavec  byla dále pořádána 

brigáda na přípravu dřeva na pálení čarodějnic, při které byl odstraněn 

náletový porost v okolí kapličky, a souběţně byl proveden úklid jejího okolí. 

Velký dík patří všem obyvatelům osady, kteří se shora uvedených akcí 

zúčastnili a přiloţili ruku k dílu.  

 

Osadní výbor se, ve spolupráci s SDH, průběţně podílel i na konání 

společenských akcí, jako je pálení čarodějnic, sportovní akce pro děti - 

loučení s prázdninami, posvícenské posezení, a podobné. Spolupráce 

osadního výboru s SDH je na velmi dobré úrovni, k jeho zasedání jsou 

pouţívány prostory místního kulturního domu, který má SDH od OÚ Hluboš 

v pronájmu. Dík tedy patří i všem členům SDH za jejich vstřícnost.  

 

Spolupráce se zastupiteli OÚ Hluboš je v současnosti rovněţ na dobré 

úrovni. Díky zastupiteli Jiřímu Čajanovi a jeho pomoci se zrealizovala 

rekonstrukce ovládací části nočního osvětlení osady. V letošním roce dojde 

k realizaci rozšíření nočního osvětlení v osadě. Dále se připravuje realizace 

opravy cest v osadě, oprava hráze místního rybníku, oprava kapličky, 

zajištění projektu dešťové kanalizace atd.  

 

V současné době osadní výbor připravuje, pro zlepšení informovanosti  

a vzájemné komunikace, oficiální webové stránky osady, na kterých budou 

obyvatelé informováni o plánovaných či probíhajících akcích, o činnosti 

osadního výboru a kde také budou moci vznášet dotazy, nebo podávat 

návrhy a připomínky, se kterými se pak bude výbor následně vypořádávat. 

Předseda osadního výboru se pravidelně účastní zasedání zastupitelstva OÚ 

Hluboš, aby mohl případně vyuţít svého zákonného práva „přihlásit se  

o slovo“ při projednávání návrhů a rozhodnutí týkající se osady a hájit tak 

zájmy našich občanů. 
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Cílem činností osadního výboru je podílet se spolu s ostatními obyvateli naší 

osady na vytváření a posílení a udrţení slušných a pohodových sousedských 

vztahů zde, na zlepšování občanské vybavenosti a kulturního prostředí 

osady Kardavec, či zvýšení bezpečnosti v osadě. Nadále hodláme  

na zastupitelstvu obce předkládat stanoviska a návrhy týkající se rozvoje 

osady, a pevně věříme, ţe budou ze strany zastupitelstva OÚ vyslyšeny  

a pokud to jen trochu půjde i zrealizovány ku prospěchu všech,  

za coţ předem děkujeme. 

 

NOVÉ POSEZENÍ PŘED DPS 
 

 

Obyvatele potěšilo nově instalované posezení před budovou DPS.  

Lavičku se stolem obdrţela obec darem. 
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TROCHA STATISTIKY 

 
 
 
Jak si jistě dobře pamatujete, v roce 2011 proběhlo pravidelné Sčítání lidu, 

domů a bytů. Následující statistika nabízí pouze náhled na některé zajímavé 

údaje, které získal Český statistický úřad od obyvatel naší obce. 

 

OBYVATELSTVO 

Z 558 obyvatel bylo 276 ekonomicky aktivních, 264 ekon. neaktivních, u 18 

se nepodařilo zjistit. Pouze 58 obyvatel se hlásí k některé z církví (nejvíce 

45 k římskokatolické), 206 obyvatel je bez náboţenské víry, 259 lidí se 

k otázce nevyjádřilo vůbec. 

Z pohledu národností je 397 obyvatel národnosti české, 6 slovenské,  

3 ukrajinské a po jednom zástupci národností moravské a polské.  

147 obyvatel v kolonce národnost neuvedlo ţádnou z moţností. 271 z nás 

jsou ţenatí muţi či vdané ţeny, 198 je svobodných, 54 rozvedených a 34 

ovdovělých. 

Z hlediska věkové struktury obyvatelstva je 84 zástupců (tj. 15%) skupiny 

0-14 let, 90 (cca 16%) je starších 65 let, zbytek tvoří lidé v produktivním 

věku, u tří obyvatel nebylo toto zjištěno. Celkem 182 obyvatel vyjíţdělo  

za vzděláním či prací.  

 

DOMY 

Počet domů – 214, z toho 166 je obydlených, zbylých 48 neobydlených  

(z nich 38 slouţí rekreaci). 91 domů je připojeno na kanalizační síť, 152  

na vodovod. 489 obyvatel bydlí v rodinných domech. 

 

DOMÁCNOSTI 

SLDB zjistilo celkem 201 hospodařících domácností. Z nich je 105 vybaveno 

počítačem, 93 navíc potvrdilo připojení k internetu.  
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BYTY 

Sčítání naznačuje, ţe na území obce se nachází 276 bytů, z nich je 75 

neobydlených. 173 obydlených bytů najdeme v rodinných domech,  

25 v domech bytových. Pro vytápění našich bytů nejčastěji pouţíváme 

energii z uhlí, koksu či uhelných briket (105), 37 bytů je vytápěno dřevem, 

27 elektřinou a 5 bytů vytápíme z kotelny umístěné mimo samotný dům. 

Podle dělení na základě způsobu vytápění zjistíme, ţe 168 bytů disponuje 

ústředním topením, 20 kamny a 6 etáţovým vytápěním. 

Nejčastěji mají obydlené byty 5 a více místností (cca 36% ze všech),  

4 místnosti má 62 bytů (31%), 3 místnosti má 32 bytů, 2 místnostmi 

disponuje 11 bytů, 8 bytů je jednopokojových. 

Zajímavé je sledovat celkovou vybavenost obydlených bytů v obci. 

Zavedeným plynem disponuje 15 bytů, vodovod má 181 bytů, teplou vodu 

178, přípojku na kanalizaci 115, ţumpu či jímku 81, splachovací záchod 183 

a koupelnu či sprchový kout 184 bytů. 

  

Pozn. Pokud se u některých údajů nemůţete dopočítat 100%, je to 

způsobeno nejpravděpodobněji tím, ţe někteří z nás neudali do formulářů 

úplné informace. 

 

  


