________________________________________________________________________________

www.kublov.cz

číslo 2 / červen 2016

obec@kublov.cz

Zakoupení Slovanky umožnilo pořádat tradiční plesy a další akce
I když zatím nebylo možno zahájit trvalý
provoz restaurace Na Slovance, podařilo se
obnovit všechny obvyklé akce, které by jinak v
důsledku závislosti sálu na provozu restaurace,
nebylo možno pořádat. Dne 5.3. se konal dětský
maškarní bál a hasičský ples, 12.3. obecní ples,
16.4. ples mopedistů, TJ Kublov ve spolupráci s
májovníky dne 14.5. uspořádali taneční zábavu.
Slovanka posloužila i myslivcům a hasičům ke
konání jejich výročních schůzí. Hasiči na
Slovance dne 10.6. měli setkání se svými
zahraničními partnery z Německa.
To vše by nebylo možné
bez významné pomoci občanů
obce. Na přípravě restaurace
odpracovali bezpočet hodin
členové zastupitelstva obce, ale i
místní spolky a to Sbor
dobrovolných hasičů,
Myslivecký spolek Velíz Kublov
a Sokol Kublov. Mopedisté
přislíbili pomoc při dalších
pracech.
Několik lidí nám zazlívá
rozhodnutí, že všechny akce
pořádané Na Slovance byly
nekuřácké. Většina účastníků
těchto akcí nás ale v tomto
rozhodnutí podpořila.
A jak to bude dál. Už dříve jsme informovali, že předtím, než restauraci pronajmeme,
považujeme za nutné provést některé stavební úpravy. V současné době probíhá výběr dodavatele
nových oken.
Jak se pokračuje s rodným domem J.L.Zvonaře.
Zastupitelé v březnu provedli částečné vyklizení domku a to hlavně půdních prostor, které
byly zatepleny silnou vrstvou sena. Členové SDH a JSDH Kublov pomohli při venkovních
úpravách.
Obec se dále obrátila na projektanta se zkušeností s historickými objekty obdobného
charakteru Ing. arch. Karla Musila. Dne 3.6.2016 byl za jeho přítomnosti a za přítomnosti
pracovníka Národního památkového ústavu PhDr. Pavla Bureše proveden průzkum, při kterém se k
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našemu potěšení zjistilo, že u stěny do dvora se pod omítkou zachovala původní dřevěná roubená
stěna. Nyní bude zpracován návrh řešení obnovy této kulturní památky.
Naším cílem je, aby stavbě byl v co největším možném rozsahu vrácen její původní vzhled a
to včetně obnovy původní doškové střechy, která byla šindelem pouze lemována. K tomuto
záměru se kloní i památkáři. Je velká škoda, že se v domku nezachovala původní černá kuchyně.
Údržba zeleně
Jistě jste si povšimli, že v jarních měsících došlo zejména kolem Velizu, ale i na dalších
místech k prořezávce křoví a náletových dřevin, které na mnoha místech zasahovaly do profilu
komunikací a snižovaly účinnost vodotečí. Naproti hasičské zbrojnici byly pokáceny dva vzrostlé
smrky a to z důvodu, že již dávno přestaly plnit původní funkci okrasných dřevin v tamním
parčíku, ale i proto, že představovaly potenciální nebezpečí pro okolní nemovitosti a uživatele
přilehlých komunikací, neboť tyto stromy v podstatě vyrůstaly jen v několika centimetrech zeminy
kdysi navezené na betonové přemostěním zdejšího potoka a přispívaly i k deformacím opěrných
zdí pod tímto přemostěním. Obec samozřejmě počítá s obnovou tohoto parčíku, který chceme
zpřístupnit veřejnosti a po přemístění plakátové plochy a dalších cedulí chceme celý prostor otevřít
výhledu na rodný dům J.L. Zvonaře.
V této souvislosti žádáme občany, aby nenechávali rozrůstat své živé ploty na pozemky
obce a aby zejména v místech, kde brání výhledu účastníků silničního provozu tyto včas
redukovali.
Prázdniny budou tak, jako každý rok pracovní
Obci se podařilo získat dotaci na opravu garáže V Hoře. Plánujeme provést výměnu střešní
krytiny, zateplení vnějšího pláště budovy, opravu zděných konstrukcí a omítek a výměnu
nevyhovujících vrat.
Pozemková úprava - upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že rozhodnutí o pozemkové úpravě nabylo právní moci. Vlastníci,
kterých se tato úprava dotkla změnou výměr, nebo změnou druhu pozemku, by tuto skutečnost
měli ohlásit správci daně tj. finančnímu úřadu v Berouně a to v době od 1.1.2017 do 31.1.2017.
Obec kupuje jiné zásahové vozidlo
Obec se rozhodla zakoupit od Králova Dvora zásahové vozidlo Mitsubishi, které nahradí
stávající vozidlo VW, které je již pro své stáří a opotřebení náročné udržovat v provozu. Navíc
nově kupované vozidlo je svými vlastnostmi vhodnější do zdejšího terénu. Vozidlo kupujeme za
částku 121 tis. Kč, na staré zásahové vozidlo máme nabídku na jeho odkoupení za 60 tis. Kč. Naši
hasiči si určitě novější, byť již použité vozidlo zaslouží.

***
Z činnosti dobrovolných hasičů Kublov
V měsíci dubnu se zásahová jednotka dobrovolných
hasičů Kublov účastnila jako každý rok
pravidelného společného výcviku se zaměřením
prověření techniky a technických prostředků
jednotek za účasti sborů Broumy, Bzová a Hudlice.
Při této příležitosti byl proveden i výcvik
s kontejnerovou cisternou získanou z dotace
Středočeského krajského úřadu a dofinancovanou
z prostředků SDH.
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Dne 30.4. byla jednotka vyslána na požár lesního
porostu k obci Líšná v okrese Rokycany, kde zasahovala
společně s jednoutkou HZS Hořovice a JSDH Zbiroh.
Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár hrabanky o
rozloze 5x5m a jednotka byla vrácena na základnu.
Tohoto zásahu se účastnilo 9 členů JSDH Kublov
s technikou CAS 25K Liaz 101 a kontejnérovou
cisternou A30k - KCS10/2500.

27.4. a 3.5. se v rámci odborné přípravy členové JSDH Kublov účastnili výcviku s motorovou
pilou a plošinou při porážení stromů pro obec.
Další akce :

28. 5. 2016 sběr starého železného odpadu
3. 6. 2016 pomoc při pořádání soutěžního dne Mateřských školek
10 – 12. 6. 2016 setkaní hasičů Kublov s hasiči Německého města Hahnenklee

Z posledního zásahu při likvidace důsledků přívalové povodně v broumské škole ze dne
2.6.2016 :

***
Parkování vozidel v obci
Opakovaně se na nás obrací spoluobčané s stížnostmi na bezohledné a nebezpečné parkování
vozidel na komunikacích v naší obci. Zaparkovaná vozidla brání ve výhledu při vjíždění do
křižovatek, problémy jsou zejména v ulicích, kde projíždějí linkové autobusy. Ani pro chodce,
zejména děti a seniory, není pohyb na silnici bezpečný, protože jsou nuceni vstupovat do vozovky a
mezi zaparkovanými vozidly nejsou vidět. Celá situace se ještě zhoršuje během víkendů a prázdnin,
kdy přijedou do obce chalupáři. Kritická místa jsou podél obou hlavních silnic a na jejich
křižovatkách. Každý občan by měl soukromé nebo služební vozidlo parkovat na svém pozemku.
Podle zákona o silničním provozu řidič smí zastavit a stát co nejblíže k okraji pozemní komunikace,
kdy musí zůstat alespoň jeden jízdní pruh široký 3 metry pro každý směr jízdy.
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Výběrem uvádím místa, kde je ze zákona zastavení a stání zakázáno: na silniční vegetaci; na
křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní, zákaz neplatí v obci
na křižovatce tvaru "T" na protější straně vyúsťující pozemní komunikace (ale musí zůstat jízdní
pruhy 3 m pro každý směr); v nepřehledné zatáčce; u autobusové zastávky 30 m před a 5 m za
označníkem; před vjezdem na pozemní komunikaci z lesní nebo polní cesty a z místa ležícího mimo
pozemní komunikaci (vjezdová vrata, garáž) a dále na jiných místech, kde by byla ohrožena
bezpečnost provozu, zejména jízda ostatních vozidel.
Chovejte se ohleduplně a dbejte na bezpečnost ostatních!
Mgr. Soňa Pfeiferová
Místostarostka
***

Vážení přátelé kublovské školky!
Školní rok neomylně spěje ke svému konci a my máme za sebou mnoho úspěšných skcí
s dětmi, mnoho dní práce i relaxace, mnoho nových prožitků a zkušeností. Mnohé akce nás ještě do
konce roku čekají.
Dovolte mi, abych
Vás krátce seznámila
s tím, co nového se u
nás ve školce děje a
bude dít.Zapojili jsme
se
do
projektu
polytechnického
vzdělávání
dětí,
v jehož rámci si děti
zábavnou
formou
přiblížily a ukázaly
základy
techniky.
Děti z druhé třídy se
účastnily tří lekcí,
děti z první třídy se
vzhledem
k náročnosti tématu
účastnily jen lekce
jedné, o nic však
nepřijdou, příští rok
si zkusí i ti mladší další náročnější práci.
Proběhla série tří setkání společně s lektorkou programu, ve kterých děti objevily odpovědi na své
dotazy (Jak se asi staví město? Jak je možné, že nespadne věž?; Jak se staví most?…). Hráli jsme si
na kartografy, architekty, nezapomněli jsme si přiblížit naše nejznámější, hlavní město Prahu a jeho
stavby, zejména v souvislosti s výročím Karla IV. Každá lekce měla jasnou strukturu, děti se
účastnily herních aktivit vztažených k tématu – vyzkoušely si a zažily skutečné fyzikální vlastnosti
(např. pevnost), pracovaly samostatně, ale také ve skupině, byla použita reflexe i sebereflexe a
náročnější aktivity byly proloženy jednoduššími. Děti získaly po každé lekci certifikát/diplom, který
byl odměnou nikoli hodnocením, a zároveň sloužil jako informace pro rodiče. Cílem projektu bylo
vzbudit zájem o techniku a přispět tak k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí.
V tuto chvíli Vás mohu již srdečně pozvat na závěrečnou přehlídku výchovné práce naší školky.
Děti budou cestovat z Kublova do celého světa a budou poznávat kamarády ze všech kontinentů.
Besídka s názvem „Z Kublova do světa“ se bude konat 30. 6. 2016 od 16 hodin na Slovance.
Srdečně Vás všechny zveme, přijďte se podívat, co jsme si pro Vás připravili. Také se zde
slavnostně rozloučíme s našimi předškoláky a popřejeme jim hodně a hodně štěstí na cestu do
školy.
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Čeká nás sportovní klání ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči. Naše mateřská škola
pozvala další mateřské školy z okolí a společně budeme soutěžit a poznávat práci hasičů. Nakonec
vše společně oslavíme a na hřišti si pohrajeme. Děkuji panu Šmídovi, který byl velmi ochotný a
podílel se na přípravě.
Čeká nás oslava Dne dětí, výlety, divadla, povídání s paní Laďkou Kučerovou o včelách /děkuji
paní Evě Macháčkové za zprostředkování/, přespání předškoláků v mateřské škole a další akce.
Snad vše proběhne a dopadne podle našich i dětských představ a školní rok završíme úspěšně,
s dobrým pocitem a motivací pro další práci, na tomto místě děkuji za práci všem zaměstnancům
organizace Mateřská škola Kublov, za jejich odpovědnost a osobní nasazení v průběhu celého
školního roku.
Všem Vám přeji krásný čas zeleně a rozkvetlých luk, pozdního jara a přicházejícího léta!
Bc. Marie Rumpíková Dis
***

Vítání občánků
Dne 1. června 2016 proběhlo na obecním úřadu v Kublově vítání občánků. Přívítali jsme šest dětí
narozených v roce 2015, pět z nich je trvale hlášno v naší obci. Malou slavnost zahájilo vystoupení
dětí z mateřské školy. Poté děti do života přivítal pan starosta a předal rodičům malý dárek a
květinu.
Z leva:
Tomáš
Novotný
Kateřina
Horáková
Alexandra
Dubská

Z leva:
Adéla
Rázková
Sára
Petřinová
Šimon
Domanský

5

KUBLOVÁČEK
V březnu proběhl
dětský
karneval.
Dětem i rodičům se
moc líbil.
V podvečer
30. dubna nemohl
chybět Čarodějnický
rej.
Malí čarodějové a
čarodějnice nejdříve
prošli
zdravotní
prohlídkou, ukázali,
jak umí pracovat se
svým
koštětem,
museli prokázat své
kouzelnické znalosti
a svou hbitost a
mrštnost. A když se
všichni dostatečně
vyřádili, přišlo na
řadu opékání buřtů.
Ještě
před
zapálením hranice
byl největší zájem o
kouzelný
lektvar.
V příštích dnech
bude
probíhat
úprava
dětského
hřiště, resp. výměna
rozbitých
herních
prvků za nové.
Na
poslední
prázdninovou
sobotu připravujeme
již po páté akci
Rozloučení
s
prázdninami.
***

Výstavy v zasedací místnosti OÚ
V pátek 11. března proběhlo zahájení další z řady výstav. Poprvé nešlo o obrazy, ale o
dokumentární fotografie z cest po Čechách a Evropě. Jejich autorem je pan František Kodet. V
rámci zahajovací besedy, která se opět setkala s velkým zájmem, představil autor i své dřevořezby.
Fotografie si stále ještě můžete prohlédnout do 15. června během úředních hodin.
Fotografie na stěnách zasedací místnosti před prázdninami vystřídají opět obrazy. Tentokrát
půjde o 11. pouťovou výstavu, letos s názvem SETKÁNÍ 2016. Zahájení výstavy se v pátek 24.
června v 17 hodin tradičně ujme spisovatel Otomar Dvořák. Obrazy Evy Zajícové, Ladislavy
Kučerové, Oldřicha Seluckého a Martina Hamouze budou k vidění v sobotu, v neděli a v pondělí a
dále bude výstava přístupná celé léto v úředních hodinách Obecního úřadu. Přijďte se podívat a
porovnat různé výtvarné styly.
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V září nám paní Marie Holečková, berounská autorka známých knížek o zajímavostech a
krásách krajiny, umožní prostřednictvím svých poetických fotografií virtuální výlet do Jižních
Čech. Představí osobnost
Jakuba Krčína, jehož
rybníky zdobí Jižní
Čechy již po celá staletí.
Přijďte si poslechnout
zahajovací besedu a
prohlédnout fotografie.
Také bude možné
zakoupit si knížky,
například "Tajemné
životy Jakuba Krčína",
kde najdete spoustu
krásných fotografií
autorky M. Holečkové.
Termín besedy a trvání
výstavy budou ještě
upřesněny.
L. Kučerová

***
Z činnosti Tělovýchovné jednoty Kublov
8. dubna 2016 se konala Valná hromada, mimo jiné schválila „Plán činnosti TJ“ na letošní rok.
7. 5. 2016 ve spolupráci s
místní mateřskou školou
zorganizovala TJ zájezd do
Polabského národopisného
muzea v Přerově a do
zábavného parku Mirákulum
v Milovicích. Zúčastnilo se
25 dospělých a 18 dětí.
Dospělákům se moc líbil
parádně vybavený skanzen a
děti se za pěkného počasí
vyřádili
na
atrakcích,
trampolínách, tobogánech a
bludištích v Mirákulu.
Pod záštitou TJ proběhla
16.
4.
úspěšná
akce
mopedistů a 14. 5. také
tradiční Staročeské máje.
Oddíl „Sportu pro všechny“ v květnu také zahájil na sále Na Slovance cvičení žen a
hledáme cvičitele pro mládež.
Na 10. září 2016 je připraven výšlap na Vraní skálu s cílem ve Hředlích, výšlap Zbirožským
potokem ke Skryjským jezírkům se koná 15.10. 2016.
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V roce 2016 oslaví TJ Kublov 105 výročí od založení
Tělocvičná
Jednota
dělnická Kublov
Jednota ta založena 16.
července 1911 a v ustavující
schůzi přihlásilo se 56
členů. Za prvního předsedu
zvolen p. Antonín Froněk,
zámečník,
p.
František
Kučera jeho náměstkem, p.
Josef
Dubský,
dělník,
náčelníkem a p. Josef
Malec, dělník, jednatelem.
Účelem
Jednoty
jest
pěstování tělocviku všeho
druhu, zřizování čítáren
veřejných a spolkových.
(Citováno z Pamětní knihy
Kublova, Zapsal řídící učitel
F. Grüner, rok 1911)
Ve stejném roce byla založena v Kublově také Jednota „Sokol“
V neděli 30. července 1911 byla v obci založena tělocvičná Jednota Sokol. V ustavující schůzi se
přihlásilo 45 členů.
(Zapsal řídící učitel F. Grüner, rok 1911)
Pomník padlým (Citováno z Pamětní knihy obce Kublovské)
V měsíci únoru 1924 dán byl podnět Tělocvičnou Jednotou Sokola a Tělocvičnou Jednotou
dělnickou ku postavení pomníku padlým občanům obce Kublova ve světové válce, za
spolupůsobení všech místních korporací. Objednán pomník od firmy Trčka v Blatné za 7 000 korun
a tu nastala starost čím zaplatit. Dělnická Jednota pořádala divadla v hostinci na Pěnkavce a Jednota
Sokol pořádala divadla v hostinci na Slovance a jednu akademii pořádali společně na Slovance.
Pomník postaven.
Dvacátého sedmého července ve dvě hodiny odpoledne, za veliké účasti lidu domácího i
přespolního zahrála hudba smuteční pochod a při smutných zvucích hudby za velkého pohnutí a
pláče sejmuta rouška. Na to po případném proslovu, odevzdán pomník do ochrany obce a pak až do
večera pořádán koncert v zahradě Menclové – u Horníků. Večer konány zábavy v obou hostincích,
při nichž vybíráno ve prospěch pomníku. Při slavnosti i při koncertě prodávala děvčata z výše
jmenovaných korporací upomínky.
Společným přičiněním, darem záložny byl pomník hned zaplacen, ba ještě peníze zbyly. Obec
darovala místo.
(Zapsal Antonín Zíma, rolník, rok 1924)
***
Mopedisté
Začala nám sezona mopedů. Měli jsme možnost zúčastnit se srazu spolků v Žebráku na
začátku května a o dva týdny později i v Praskolesích. Shodou okolností trasy obou vyjížděk vedly
Kublovem. Počasí se na obou akcích povedlo, takže účast byla vysoká. Na začátku června
proběhne setkání příznivců mopedů v Roztokách u Křivoklátu s vyjížďkou do Rakovníka, kde to
všechno začalo.
V dubnu jsme s TJ Kublov uspořádali taneční zábavu a letos přišlo i mnoho Kublovských
nemopedistů . Jsme rádi, že jsme mohli trochou přispět ke kulturnímu životu v Kublově.
Před námi je mnoho akcí, ale ta hlavní je pro nás naše Kublovská 17. 09. 2016.
8

Budeme doufat, že se nám povede počasí a že se přijdou podívat domácí na spoustu pěkných
veteránů. Součástí akce bude i občerstvení.
Za moped Kublov přeji klidné prázdniny plné sluníčka a pohody.
Vladimír Palek
***
Koncert základní umělecké školy V. Talicha
Základní umělecká škola V. Talicha v Berouně pořádá koncert na podporu historických varhan
zdejšího kostela. Koncert se koná v Kulturním domě v Broumech v pátek 24. 6. 2016 od 19.00
hodin. Vystoupí dechový orchestr ZUŠ V. Talicha v Berouně OD Dechovka, pěvecký sbor
Krákorky a Zdický smíšený pěvecký sbor.
***
Koncert pěveckého sboru KUBR a flétnového kvarteta
V sobotu 25.6.2016 pod 15 hod. pořádá obec Kublov koncert pěveckého sboru KUBR a
"Flétnového kvarteta Napříč". Koncert se uskuteční v sále Na Slovance a pro návštěvníky je
připraveno malé pohoštění.
***
ZO KSČM Kublov
dne 13. srpna 2016 pořádá ZÁJEZD NA SEVERNÍ PLZEŇSKO "ZPĚT DO DĚTSTVÍ"
Odjezd: v 7.45 hod. Broumy OÚ, ZŠ, Kublov Malá Louka, Slovanka a U skály
Přihlášky: přijímá do 15. července 2016 na tel.: 737 514 231 Jaroslav Zíma
e-mail:zimaronyjaroslav@seznam.cz
PROGRAM: prohlídka Mariánské Týnice, zámku Manětín a parku, oběd, prohlídka Rabštejna,
prohlídka hradu Krakovec. Předpokládaný návrat do Kublova v 19 hodin.
***

V sobotu 14. května se konaly tradiční Staročeské máje.
Staročeské
máje se v minulosti
konaly mnohokrát,
od roku 1971 byly
v Kublově pořádány
pravidelně každý
rok. Letošní byly již
45. v této dlouhé
řadě.
Tři kolony
mladých hochů a
dívek v krojích
prošli s kapelou obcí
a zvali na
předtančení a
porážení krále.
Divákům předvedli pěknou Českou a Moravskou Besedu. Od 20,00 hodin pořádali taneční zábavu.
Máje se konaly pod záštitou TJ Kublov, mladí si zajišťovali potřebné záležitosti sami. Organizaci
májů se věnovali Pavel Malec mladší a Lucie Malcová, za vydatné pomoci dalších účastníků.
Zajištění takové akce stojí hodně času, práce a také peněz.
Je škoda, že se nenajde více občanů, kteří by svojí účastí májovníky podpořili.
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Zveme vás na jubilejní 15. Suché máje,
které se budu konat v sobotu 18. června. Od 13,00 hodin začíná krojovaný průvod obcí,
v 18,00 hodin předtančení České Besedy za účasti malých májovníků. Poražení krále a
k němu 2 prm dřeva. Od 20,00 hodin se koná taneční zábava, hraje hudební skupina PHZS.
Myšlenka suchých májů v Kublově vznikla již v roce 2001, kdy byly výroční staročeské
máje, kterých se poprvé účastnili nejen svobodní. Všem se to moc líbilo a příští rok tj. v roce 2002
jsme uspořádali první suché máje v Kublově. Organizování a zařizování potřebných věcí jako je
třeba hudba po vsi a na večerní zábavu, zajištění suché borovice a dřeva, koní pro šatlavu a kapelu
nebo nacvičování besedy s dětmi se ujmuli Luňáčkovi a Zítkovi. S přípravami pomáhali i ostatní
účastníci.
V průběhu let se májovníci vystřídali. Spousta jich přestala máje tančit a místo nich přišli jiní. Nyní
se o pořádání májů starají Luňáčkovi a Ernestovi. Neméně aktivně se zasluhují o hladký průběh
májů Krauzovi, Müllerovi, Zmrzlých, Lendelovi a Srpovi. Také díky všem ostatním byly v
minulých 14 letech suché máje uspořádány. Všichni jmenovaní a ještě někteří jiní jednotlivci nebo
páry se aktivně zapojili do pořádání tematických dětských dnů a stezek odvahy, kterých se
každoročně účastní více než 50 dětí.
I přes nepřízeň okolností v posledních letech jako je nízká účast na zábavě nebo zavření místního
pohostinství se suché máje v naší obci uskutečňují pravidelně každý rok. Děti, které s námi tančily
v prvních letech už nyní mají sami děti, které by mohly za čas tančit besedu také.
***

Dětské odpoledne
Účastníci suchých májů zvou děti i dospělé na Dětské odpoledne, které se koná 24. června od
17,00 hodin na hřišti za Malou loukou. Můžete se těšit na spoustu her soutěží a opékání buřtů.
***
OZNÁMENÍ

OBČANŮM

Česká pošta, s.p. oznamuje, že s účinností od 01. 07. 2016 bude trvale změněna otevírací doba
poštovní pobočky KUBLOV 136, 267 41 KUBLOV takto :
Pondělí:
Úterý:
Středa:

11:00 - 17:00
11:00 - 13:00
07:30 - 10:30

Čtvrtek:
11:00 - 17:00
Pátek:
07:30 - 10:30
Sobota, Neděle: zavřeno
***

Veřejná výzva k přihlášení zájemců
Starosta obce Kublov v souladu se zákonem č. 312/2002Sb. o úřednících
územně samosprávných celků zveřejnil výzvu k přihlášení zájemců o uzavření
pracovní smlouvy na místo úřednice (ka) územního samosprávného celku Obce
Kublov (vedení administrativní agendy, výkon správních činností a účetnictví atd.).
Podrobnosti jsou obsaženy ve výzvě na úředních deskách obce Kublov.
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