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Ze života obce
Jak jsme avizovali v předchozím čísle, rozhodla se obec na
vlastní náklady zajistit opravu pomníčku před hřbitovem. Věříme,
že práce, kterou odvedl mistr Prošek ze Zbečna, se všem líbí.
A ještě krátce ke hřbitovní zdi. Jak to v případě dotovaných
akcí bývá, s ukončením stavebních prací nekončí práce obce, která
jako investor a příjemce dotace je povinna ve stanovené lhůtě
předložit závěrečné vyhodnocení akce. Jen pro Vaši představu,
vyhodnocení na hřbitovní zeď představuje 63 stran strojopisného
textu včetně fotodokumentace dokládající průběh stavebních prací.
O to více nás těší nejen uznání od řady občanů, ale i poděkování
zástupce Římskokatolické farnosti Žebrák.

V pátek dne 7. září
2018 se náš starosta,
který v radě svazu měst
a obcí České republiky
zastupuje členské obce
okresu Beroun,
zúčastnil mimořádného
sněmu, který se konal
v reprezentačních
prostorách Španělského sálu Pražského hradu za účasti prezidenta
republiky a nejvyšších představitelů vlády a parlamentu České
republiky. Zejména prezident republiky svým osobitým způsobem
vysoce ocenil práci starostů, když jim mimo jiné projevil "upřímnou
soustrast" nad jejich údělem. Současně jim ale i popřál, aby se
nenechali ve své práci odradit a to ani "idioty", kteří na ně píšou anonymní udání.
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19. září 2018 se nad naší obcí přehnala bouře
s přívalovým deštěm, který zejména v prostoru
v okolí "Kučerovic
skalky" způsobil nemalou
škodu v důsledku vodou
způsobené eroze. V tomto
roce je to již druhá
obdobná pohroma. Na
místě je otázka, nakolik je
to důsledek vyšší moci v podobě neovlivnitelného přírodního živlu a
nakolik i důsledek nevhodného hospodaření.
Bouřka byla i příčinou poruchy na zařízení naší čistírny
odpadních vod. Starostovi, který je mimochodem i vyučeným
elektrikářem, se podařilo identifikovat příčinu nefunkčnosti elektroniky.
Čistírnu tak bylo možno, bez nutnosti zásahu placeného servisu, rychle
provizorně zprovoznit za použití náhrady jednoho ze zdrojů řídící
jednotky, který nám zapůjčil pan Jaroslav Král, kterému tímto
děkujeme. Následně starosta dokončil opravu po dodání původní
součástky.
Obec pro svou zásahovou jednotku
pořídila za 60 tis. Kč novou nádrž do
zásahového vozidla namísto původní, která
byla značně poškozena korozí. Samotnou
výměnu provedli
s využitím našeho
autojeřábu
členové JSDH.

K žádosti Tělovýchovné jednoty obec poskytla technickou pomoc,
včetně nákupu materiálů při řešení odtoku dešťové vody z komunikace
i svodů sálu Slovanky a garáže v hodnotě 30 tis. Kč.

Pro potřeby své jednotky sboru
dobrovolných hasičů obec zakoupila
montovaný stan s kovovou konstrukcí.

Vítání občánků
Dne 3.10.2018 starosta obce přivítal nové občánky obce, a to Karolínu Harnochovou,
Barboru Špirytovou, Josefa Dubského, Alžbětu Petrášovou a Ellu Blažkovou.
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Výročí 100 let od vzniku naší republiky
Jelikož jsme chtěli i v Kublově důstojně oslavit toto pro naši zemi významné výročí, zapojili
jsme se do akce 100 lip pro Českou republiku. Jako vhodné místo jsme již na jaře vybrali zarostlý
pozemek obce vedle vodojemu. Po prokleštění křoví jsme
zajistili jeho zkulturnění navezením ornice. Samozřejmě
bylo naším záměrem, aby v době výročí se zde již zelenala
tráva. Tento záměr nám ale neumožnilo dlouhodobé sucho
a tak jsme jeho úpravy a osetí mohli provádět až v měsíci
říjnu. Rozhrnutí navezené zeminy provedl p. Martin Šmíd
za pomoci našeho nakladače. Uvláčení a zasetí trávy se
svou technikou provedl starosta. Obec dále zakoupila díly
na stavbu sezení, které následně smontovali členové naší
jednotky Trkovský, Hrudka a Pánek.

Pří přípravě této oslavy a její
organizaci jsme spojili síly se Sborem
dobrovolných hasičů, kteří zajistili
zázemí, občerstvení a následný úklid a
s místním sdružením Kublováček, z.s.,
který připravil zajímavý program pro
děti. Oslava se konala dne 21. října
2018. Po projevu starosty u pomníku
padlých věnovanému historii vzniku ČR
se děti spolu se svými rodiči vydaly na pěší túru, při které plnily nejrůznější úkoly a soutěžily ve
znalosti důležitých mezníků naší historie. Cílem byl prostor před vodojemem, kde po krátkém
projevu starosty o tom, proč je naším symbolem lípa, jsme všichni společně takovou lípu vysadili a
při poslechu naší národní
hymny jsme vzdali čest
všem, kteří se v uplynulém
století o obnovení a udržení
naší samostatnosti nejvíce
zasloužili. Po volném
programu, při kterém si děti
opekly buřty, jsme krátce po
setmění s lampiony vyrazili
do parku vedle Veského
rybníka, kde již byl
připraven ohňostroj, který
obec zakoupila za 10 tis. Kč. A že tento výdaj stál za to, mohou jistě potvrdit všichni zúčastnění,
kteří měli možnost sledovat bezprostřední a nadšené reakce těch nejmenších. Že to byl pro ně
nevšední zážitek, dokládá, že podle slov ředitelky MŠ paní M. Rumpíkové druhý den o ničem
jiném nemluvili. Obec děkuje všem účastníkům za jejich hojnou účast. Samozřejmě poděkování
patří M. Šmídovi, M. Šmídovi ml., P. Hrudkovi, J. Pánkovi, A. Pánkovi, J. Matějkovi ml.,
Z. Schovánkovi, M. Špirytovi, J. Domanské, K. Pelcové, Z. Schovánkové, K. Sutrové a všem
ostatním, kteří se na přípravě této vydařené akce podíleli.
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A zase ty kontejnery
Opravdu těžko hledat slov, co jsou někteří schopni
odhodit na zem vedle kontejnerů. V poslední době se již
několikrát stalo, že je u kontejnerů odkládán i komunální
odpad se zbytky odpadů z kuchyně. Upozorňujeme, že
do kontejnerů (a v případě jejich zaplnění ve vhodných
obalech, např. v pytlích) je možno odkládat jen odpad,
ke kterému jsou kontejnery určeny. Pohazování jiných
odpadů na těchto místech je nutno považovat za znečišťování veřejného prostranství, což je
sankcionováno v § 5, odst. 1, písm. f) zákona č. 251/2016 Sb. pokutou až do výše 20.000,-Kč.
Obec s ohledem na tuto opakující se situaci byla nucena přijmout opatření k odhalení osob, kteří se
takto chovají.
Informace pro občany (dříví, sekání trávy, kalendáře na r. 2019)
Případným zájemcům oznamuji, že obec má k dispozici palivové dříví i kulatinu vhodnou
na řezivo. Případným zájemcům poskytneme bližší informace na obecním úřadě.
Na OÚ je možné za 250,-Kč zakoupit ještě několik posledních kalendářů na r. 2019
s leteckými snímky obce a jejího okolí.
Jelikož jsme se setkali s případem, že noví obyvatelé naší obce jsou kýmsi zlomyslným
nepřesně informováni o tom, že Matějka si tu dělá vlastní zákony a zakázal sekání trávy v sobotu a
neděli, tak znovu opakujeme, že jsou to naprosté nesmysly. Pravdou je, že obec opakovaně nejen
své občany, ale i chalupáře žádala a žádá, aby zejména v letních měsících sekání trávy prováděli
pokud možno v pracovních dnech a jestliže jim to jejich situace neumožňuje, tak v sobotu do
14 hod; není-li ani to pro povětrnostní vlivy možné, tak výjimečně v neděli dopoledne. Touto
prosbou jsme vždy apelovali a apelujeme na normální mezilidskou ohleduplnost, a proto jsme
zatím ani nepřikročili k přijetí obecně závazné vyhlášky. Věřím, že nikomu není příjemné, když si
v létě chce venku odpočinout a v jeho okolí v sobotu či v neděli odpoledne začnou vrčet sekačky a
někteří jsou schopni sekání trávy, či řezání dříví začít i v 7 hod. večer.
V této souvislosti naopak děkuji všem, kteří se starají o údržbu travního porostu před svými
nemovitostmi.
Úspěšné zásahy obecní jednotky SDH
20. října 2018 v ranních hodinách úspěšně zasáhla
naše jednotka při likvidaci požáru v obci.
Obdobně 13. listopadu 2018 naši požárníci v obci
uhasili požár komína.
Snad už nikdo nemůže být na pochybách, že
prostředky i pozornost, kterou obec své jednotce věnuje,
se opravdu vyplatí. I proto starosta obce po dohodě
s velitelem M. Šmídem opakovaně usiluje o další modernizaci hasebních prostředků. Ironická
říkadla kritizující v této souvislosti obec a potažmo i naše hasiče jsou mírně řečeno udivující.
Každopádně v případě posledních požárů apelujeme na občany, aby dodržovali své
povinnosti, pokud jde o četnost čištění komínů, a aby v okolí tepelných zdrojů neskladovali žádné
hořlavé materiály.
Ustavující veřejné zasedání
O výsledku voleb jste již byli informováni na úředních deskách obce. Dne 7.11.2018 se
konalo ustavující zasedání nově zvolených zastupitelů, kteří zvolili starostou JUDr. Josefa Matějku
a místostarostou Ing. Michala Špiryta. Starosta obce děkuje Mgr. Soně Pfeiferové a RNDr. Haně
Jungmanové, které se rozhodly již nekandidovat, za jejich práci pro obec.
*****
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Kublov a mopedy.
Podzimní počasí nás opět zahnalo do garáží a tak máme čas vzpomenout na letošní sezonu.
V Kublově ji tradičně zahajujeme maškarní zábavou , kterou pořádáme společně s TJ Kublov.
Dorazilo mnoho hostů z okolních spolků i místních spoluobčanů. Zlatý hřeb večera a to taneční
vystoupení Kublovských mopedistů ,
následně ukázka železných nervů
legendárního testovacího pilota pořadu
Top Gear Stiga a soutěže pro všechny,
kteří se chtěli bavit, letos opět sklidily
obrovský úspěch. V květnu zahajuje
sezonu Žebrácký spolek mega srazem,
kterého se účastní každoročně okolo
500 mopedů. Na této akci jsme byli
v hojném počtu . Následovaly srazy
v Praskolesích,v červnu kolébka všech
mopedů Rakovník, následovala Světlá
nad Sázavou, kam někteří naši členové jezdí po ose na mopedu, srpen Lochovice, začátek září
Svinaře, a to už jsme se připravovali na naši akci. Ještě začátkem třetího zářijového týdne, těsně
před naším srazem, bylo deštivo, ale před víkendem se počasí umoudřilo, a po třech letech, kdy
jsme mopeďácký špacír jeli v dešti, jsme si konečně užili slunečného a teplého počasí. Bylo to znát
hlavně na účasti. S naším starostou JUDr. Matějkou
jsme přivítali cca 140 účastníků srazu a zahájili
jubilejní 10. ročník Mopeďáckého špacíru
Křivoklátskem. Nedojely pouze 2 mopedy. Jako
nejvzdálenějšího účastníka jsme přivítali jednoho
mopedistu z Anglie a mopedistku z Německa. Post
nejstaršího účastníka srazu uhájil náš člen pan Josef
Zíma. Trasa 70 km opět vedla Křivoklátskem a okolím
Berounky. Naší klubovou akcí je pouťový výjezd na
Velíz o putovní pohár boha Veleze vyřezaný Davidem
Srpem. Letošní ročník vyhrála fenomenálním
způsobem Eva Brožová. Její jízda stylem start-cíl
zaslouží chválu. S koncem sezony se nám blíží i naše výroční schůze, která bude mít letos důležitý
úkol. Po deseti letech od založení spolku se bude volit celé nové vedení Kublovských mopedistů.
Jeho prvním úkolem bude příprava dubnové mopeďácké zábavy, na kterou Vás všechny srdečně
zvu.
Kublovu a mopedům zdar.
Vladimír Palek
*****
Tělovýchovná Jednota Kublov z. s.
Sport pro všechny:
V sobotu 13. 10. 2018 se 11 turistů TJ Kublov zúčastnilo jubilejního
XX. ročníku Broumského špacíru. Za krásného slunečného počasí si
zvolili 11 km trasu, která vedla od ZŠ Broumy do části Broum - Luhu,
dále do Karlovy Vsi na bývalé páleniště dřevěného uhlí a zpět k ZŠ
Broumy. Mezi 587 účastníky akce bylo mnoho dalších občanů
Kublova.
Své zážitky z výšlapů, pořádaných TJ Kublov, si připomenou
milovníci turistiky ve čtvrtek 22. listopadu 2018 na akci „Soumrak
2018“, která začíná v 16. 00 hodin v sále Na Slovance.
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Stolní tenis:
Příznivci stolního tenisu se pravidelně schází k tréninkovým zápasům ve čtvrtek v sále Na
Slovance. Vedle této pravidelné činnosti připravují „Vánoční turnaj ve stolním tenise“.
Fotbalový oddíl:
Turnaje v nohejbale trojic, který v sobotu
1. září 2018 uspořádal oddíl kopané, se
zúčastnilo pět družstev. Palmu vítězství si
odnesla trojice Chrz Jan, Pelc Jiří, Choc
Marek, druhé se umístilo mužstvo Zíma Leoš,
Hamouz Petr a Kratochvíl Jakub.
ZO KSČM Kublov
V sobotu 1. září 2018 odjížděl autobus s 49
účastníky zájezdu „ Zpět do historie“ na
prohlídku zámků Jemniště a Konopiště. Počasí
v ranních hodinách nebylo příznivé, později
ustal déšť a tak si všichni mohli vychutnat
nejen prohlídky vnitřních prostor obou zámků,
ale i přilehlé krásné parky.
*****
Pozvánky na další akce
Dne 1. 12. 2018 od 15:00 hod. se v parku
vedle Veského rybníku uskuteční rozsvěcení
vánočního stromu, tentokrát pod názvem
Andělské Vánoce v Kublově. Hlavním
pořadatelem je Kublováček, z.s., který zajišťuje
všechny doprovodné akce včetně vystoupení,
organizaci Vánočního trhu, programu pro děti
atp.
Tradičně je spolupořadatelem obec Kublov,
která i letos bude hradit výdaje se zapůjčením
pódia, jakož i další výdaje, které se nepodaří krýt
samotnou akcí. Současně obec poskytne
administrativní, věcnou i technickou pomoc při
povolení uzavírky komunikace a při přípravě
akce samotné, včetně zapůjčení obecního domu.
Dalším spolupořadatelem jsou členové
SDH Kublov.
Za obec děkujeme obětavým členům
Kublováčku, kteří pro naše občany a především
děti obětují značnou část svého volného času.
Věřím, že se jim za to dostane uznání v podobě
hojné účasti na této akci.
Dne 8. prosince 2018 od 14:30 hod. v sále Na Slovance pořádá obec Kublov za pomoci
současných i bývalých zastupitelů tradiční setkání s občany obce.
14:30 vystoupení dětí z MŠ Kublov pod vedením ředitelky M. Rumpíkové
15:00 vystoupení pěveckého sboru "Macechy"
16:00 promítnutí filmu Otomara Dvořáka "Prokletý lovec".
Jako vždy je pro občany obce starší 60 let zajištěno občerstvení. Zváni jsou všichni občané
obce a její příznivci (nejen důchodci !).
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