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Ze života obce
Příprava místa pro konání kublovské pouti
Již v březnu jsme začali s přípravou prostoru
pro umístění naší tradiční pouti. Po zvážení všech
okolností bylo vybráno místo za fotbalovým hřištěm,
které je svou výměrou větší, než bývalá plocha vedle
Veského rybníka. V rámci příprav jsme odstranili
náletové dřeviny, zlikvidovali černou skládku a
pozůstatky bývalé pitevny, upravili přístup. Samotný
prostor byl vyrovnán a znovu oset trávou. Příprava
zahrnuje i možnost napojení na rozvod elektrické
energie. Do příprav se na žádost starosty zapojilo
velké množství našich občanů.
Při pokácení
náletových dřevin a zemních prací nám vydatně
pomohli hasiči. Nejvíce práce zde odpracoval jejich
velitel pan Martin Šmíd. Při sběru kamene na nově upraveném prostranství nám vedle zastupitelů a
občanů ze sousedních nemovitostí významně pomohli i naši myslivci. Ti vysbírali kámen i na
pozemku naproti vodojemu. Ke sběru kamene se však přihlásilo tolik lidí, že jsme jejich zájem o
pomoc obci využili i na další
práce. Členové místního Sokola
pod vedením pana Miroslava
Malce vysbírali kámen na
obecním pozemku pod hrází
rybníka a dobrovolní mopedisté
pod vedením Vladimíra Palka
vyčistili a složili cihly ze
hřbitovní zdi. Někteří z občanů
dokonce
přišli
pomoci
opakovaně, např. paní Eva
Müllerová. Všem upřímně
děkujeme.

V dubnu jsme uklidili okolí obce
Obec se i letos zapojila do akce
"Ukliďme Česko", která se uskutečnila v
sobotu 7.4.2018 Při tomto úklidu jsme
nasbírali více jak 700 kg odpadků,
převážně plastů. Děkujeme všem, kteří
se této akce zúčastnili a doufáme, že se
podaří pořádek kolem naší obce udržet.
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Výstavba zdi kolem Nového hřbitova na Velízu.
Jak jsme již dříve avizovali, podařilo se obci z
prostředků Ministerstva zemědělství ČR získat
dotaci na rekonstrukci hřbitovní zdi na Velízu.
Nová zeď přijde na částku téměř jednoho milionu
korun. Dotace je přislíbena ve výši 594 tis. Kč a
více jak 360 tis. Kč obec vynaloží ze svých
prostředků. Dodavatelem stavebních prací je firma
ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.
Tohoto dodavatele obec vybrala na základě
výběrového řízení, do kterého se celkem přihlásily
4 obchodní společnosti ze 7 oslovených.
Opravu silnice na Velíz možná stihneme ještě před poutí.
A proč jsme vyčistili pozemek naproti vodojemu ?
Tento pozemek byl zarostlý hustým křovím a
dokonce na něj kdosi v minulosti navážel jílovitou
zeminu včetně kamení. Rádi bychom jej oseli luční
trávou a postavili zde lavičku s přístřeškem, neboť
je zde jeden z nejhezčích výhledů do kraje.
Uvažujeme i o tom, že bychom zde u příležitosti 100
let od vzniku naší republiky vysadili pamětní lípu,
obdobně jak to učinili naši předci v r. 1918 a 1968 u
zvoničky na návsi.
Rekonstrukce části veřejného osvětlení
Za Malou Loukou kolem komunikace k fotbalovému hřišti
je již položen nový kabel veřejného osvětlení a vybudovány
základy pro umístění stožárů osvětlení, které si chceme
osadit svépomocí.
Sekání trávy a rušení nočního klidu o víkendech
Vzhledem k četným stížnostem si dovolujeme znovu
požádat občany o nezbytnou dávku ohleduplnosti ke svému
okolí, ať už jde o sekání trávy či o různé domácí oslavy. Již
dříve jsme žádali, aby v sobotu byly sekačky používány do
14 hodin a v neděli jen do 12 hod. a pouze tehdy, pokud
např. pro nepříznivé počasí nebylo možné v sobotu trávu
posekat. Pokud jde o rušení nočního klidu, ten je upraven
zákonem, kdy noční dobou se rozumí jen doba od 22:00
hod. do 06:00 hod. Porušení nočního klidu může být
považováno za přestupek, k jehož prošetření je příslušná
Policie ČR, kdy následně věc projednává přestupková
komise při MÚ Beroun.
Pozor na podvodníky
Zejména starší občané by si měli dát pozor na různé
nabídky, se kterými je v jejich domovech mnohdy oslovují
různí nabízeči, kteří je pak okradou.
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Vítání občánků
25. dubna 2018 jsme přivítali do života nové občánky Kublova. Malou slavnost zahájily svým

vystoupením děti mateřské školy Kublov a poté miminka přivítal pan starosta.
V druhé polovině roku 2017 se narodili zleva: František Kozel, Anna Vrbová a Vítězslav Bauer.

Na začátku roku 2018 se narodili: Anna Řádová a David Bartoníček.

Hudební úspěch Jindry Zýky
Chtěl bych se pochlubit nemalým úspěchem kublovského občana,
mého syna Jindry a to v celostátní soutěži žáků základních
uměleckých škol České republiky ve hře na dechové nástroje
(Jindra - lesní roh), kde se ve své kategorii do 13 let umístil na
1. místě, a navíc se stal i absolutním vítězem ve všech věkových
kategorií.
Přeji pěkný den Zdeněk Zýka
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Milí přátelé kublovské školky!
Další školní rok je téměř za námi. Přichází doba slunečných dní a radosti ze společně stráveného
času na dovolených a v rodinách. Před těmi kouzelnými prázdninovými měsíci dovolte malé
seznámení s tím, co se děje v naší školce.
Bylo toho opravdu mnoho, co jsme za
tento školní rok prožili ve školce „pod
lesem“. Naučili jsme se spolupracovat
a společně prožívat chvíle radosti. Děti
zjistily, že s kamarády se dá všechno
zvládnout lépe a naplno.
Celý školní rok byl velmi pestrý a
nabitý hravými i vzdělávacími
činnostmi. Vy, kteří sledujete naše
webové stránky, či facebook, mnohé
vidíte. Ukončujeme aktivity školního
vzdělávacího programu i dvouleté
aktivity EU -Šablon pro Mateřskou
školu Kublov, ve kterých jsme získali
finance na vzdělávání pedagogických
pracovníků a mnoho nových pomůcek
pro děti.
Fotografie: V knihovně s paní H. Perglerovou
Spolupracujeme s Mateřskou školou v Broumech, na Svaté a v Březové. Prožíváme společné
návštěvy a společnou radost při různých činnostech. Spolupracujeme též se Základní školou
v Broumech. Velmi podařenou akcí minulých dní byl
projekt Děti hrají dětem, ve kterém si žáci 4. třídy
připravili pro naše děti divadelní představení
pohádek, to vše pod vedením paní učitelky
Šimurdové.
A co děti v průběhu roku nejvíc bavilo? Projekt
týkající se vesmíru a naše návštěva na Hvězdárně
Žebrák. Pan Slezák, odborník ze žebrácké hvězdárny
navštívil naši školku s naučným programem a my
jsme si poté udělali do Žebráka výlet. (Fotografie)
Krásně jsme si užili výlet do Botanické zahrady
v Praze, kde jsme obdivovali floru, ale i faunu
skleníku Fata Morgana.
V lednu se na naší škole uskutečnila kontrola
z České školní inspekce a dále kontrola čerpání
dotací.
K zápisu do naší mateřské školy přišlo v květnu
celkem 22 dětí. Všechny přihlášené děti z obce
Kublov byly přijaty a spolu s nimi i starší děti z okolních obcí.
Srdečně zvu všechny občany Kublova na závěrečnou přehlídku naší výchovné práce, a to na
Slovanku dne 28. 6. 2018. Přijďte se pobavit a potěšit spolu s námi!
Před prázdninami mi vážení spoluobčané též dovolte, abych poděkovala za výbornou práci všem
zaměstnancům Mateřské školy Kublov, za spolupráci a ochotu všem rodičům našich dětí a za
vstřícnost a podporu Obecnímu úřadu v Kublově. Děkuji též všem Vám, kteří jste se zúčastnili naší
závěrečné besídky Na Slovance. Bylo Vás hodně a děti z toho měly velikou radost!
Přeji Vám krásný letní čas za celý kolektiv mateřské školy!
Marie Rumpíková
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Staročeské máje
V sobotu 12. května 2018 se konaly v obci Staročeské máje. Tato tradice sahá hluboko do historie.
V Kublově byla mladými lidmi obnovena v roce 1971, od tohoto data se u nás konají máje
pravidelně každý rok v květnu. Slavnost vrcholí předtančením České a Moravské Besedy. Letošní
již 47. máje v této
řadě si poprvé mohli
májovníci zatancovat
na nově upravené
ploše obce u Veského
rybníka. Za krásného
počasí
se
přišlo
podívat
velké
množství lidí. Všem
mladým, kteří se
podíleli
na
této
krásné
tradici,
děkujeme.

Kublováček
V sobotu 21.04.2018 a v neděli 22.04.2018 se konalo
mezi ženami v Kublově a okolí velmi oblíbené
pletení z pedigu.
30. dubna 2018 uspořádali rodiče z Kublováčku
pálení čarodějnic na hřišti u tenisových kurtů.
Tradiční masky, hry, hranice a opékání špekáčků ani
tentokrát nechybělo.

5

Tělovýchovná Jednota Kublov
TJ Kublov rozšířila letos svojí sportovní činnost o stolní tenis. Zakoupila 2 nové ping-pongové stoly
a zahájila pravidelné čtvrteční zápasy. V sobotu 1. dubna 2018 zorganizovala turnaj, ve kterém za
účasti 14 hráčů zvítězil Ota Štanc před Milanem Holienčinem a Jiřím Paterou.
Během dubna a května se uskutečnily brigády na opravách kiosku na fotbalovém hřišti.
V sobotu 19. května 2018 zahájil letošní sezonu turistický oddíl výšlapem na Plešivec, nazývaný
Olympem Brd a na rozhlednu na Studeném vrchu. Krásné počasí a nádhernou přírodu s vyhlídkami
do okolí si užívalo 32 našich turistů.

Tělovýchovná Jednota také zhodnotila na své Valné hromadě 30.3.2018 za účasti 25 členů svoji
činnost v roce 2017 a připravila plány pro letošní rok. Po aktualizaci členské základny má k
dnešnímu dni 48 platících členů ve dvou oddílech. Pro zkvalitnění řízení TJ určila jednotlivým
členům výboru osobní zodpovědnost za svěřené úseky. Výbor pracuje v tomto složení: Předseda TJ
a referent pro styk s vyššími sportovními orgány ČUS Mgr. Jiří Pelc, místopředseda TJ a referent
pro správu nemovitosti čp. 139 Pavel Malec, hospodář TJ Jitka Humlová, jednatel TJ a vedoucí
turistického oddílu Jaroslav Zíma, referent pro míčové hry Jan Chrz, referent pro správu areálu za
Malou Loukou Petr Malý.
V sobotu 2. 6. 2018 se konal zájezd do ZOO Dvůr Králové a na zámek Kuks. Uskutečnil se za
finančního přispění Obce Kublov. Zájemců se přihlásilo tolik, že musely jet dva autobusy, jeden
malý pro 12 a druhý pro 45
cestujících. Prohlídka nádherného
barokního areálu zámku Kuks
všechny zúčastněné zaujala a líbilo
se i safari ve Dvoře Králové, krásné
počasí zážitky ještě znásobilo. Foto:
sál s plastikami 12 Ctností a 12
Neřestí od M. B. Brauna z let 1715
až 1718.
Pozvání na další akce TJ Kublov :
O pouti se uskuteční na hřišti za
Malou Loukou přátelský fotbalový
zápas dvou generací v sobotu od
14. 00 hodin.
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Výstava na obecním úřadě v Kublově
8. června končí výstava leteckých snímků okolí Kublova a Křivoklátska, nazvaná „Nebeské
Křivoklátsko“.
Výstava
měla
vernisáž v pátek 6. dubna 2018 v 17.
hodin. Besedu s autorem fotografií
panem Jiřím Jirouškem z Příbrami
zahájil spisovatel Otomar Dvořák.
Přítomní se dozvěděli o způsobu
pořizování leteckých snímků a
prohlédli si při promítání zajímavá
místa
našeho
okolí
z ptačí
perspektivy. Beseda byla velice
zajímavá, promítání také. Pokud má
ještě někdo zájem si výstavu
prohlédnout, může se dostavit
kdykoliv
v úředních
hodinách
do
budovy
Obecního
úřadu
Kublov.
V. Kučerová

Pozvánky :
Dětský den
V pátek 8. června od 17 hodin připravují pořadatelé suchých májů v Kublově na fotbalovém hřišti
odpoledne plné her, soutěží a také odměn pro děti.

Suché máje
se za finanční podpory obce Kublov budou konat v sobotu 16. června od 13. hodin, kdy vyjedou
dva vozy tažené koňmi, obklopené dospělými i dětskými májovníky v krojích, aby pozvali občany
na letošní předtančení Besedy, které se uskuteční na ploše u rybníka kolem 18. hodiny.

Výstava obrazů, letos nazvaná VŠEHOCHUTĚ
Každoroční výstava obrazů, letos nazvaná VŠEHOCHUTĚ, bude zahájena na OÚ v Kublově v
pátek 22. 6. 2018 v 17 hodin vernisáží. Jako vždy se zahájení ujme spisovatel Otomar Dvořák,
několik písní ze své tvorby uvede hořovický písničkář Jan František Bartoš. Obrazy Ladislavy
Kučerové a Martina Hamouze si dále můžete přijít prohlédnout v sobotu 23. a v neděli 24. 6. od
10 do 17 hodin, v pondělí 25. 6. od 14 do 17 hodin a pak celé léto v úředních dnech
Obec Kublov vydá kalendář na rok 2019 s vybranými leteckými snímky Kublova a okolí od pana
Jirouška. Kalendář o rozměrech 33 x 45 cm bude v prodeji na akcích o pouti.
ZO KSČM Kublov vás zve:
V sobotu 1. září 2018 na zájezd Zpět do historie na zámky Jemniště s prohlídkou parku a na zámek
Konopiště. Odjíždí se v 8. 00 hodin z Malé Louky, další zastávky u Slovanky a u Skály. Přihlášky a
zálohu 100, Kč přijímá Jaroslav Zíma, Kublov 186, telefon: 737 514 231. Cena pro dospělé 220, 00
Kč, pro děti od 6 do 15 let 190, 00 Kč.
Z další činnosti obce:
V sobotu 24. března se konal 15. Obecní ples, hrála hudební skupina Úžas. Ukázku standardních a
latinsko – amerických tanců předvedly dvě dvojice mladých tanečníků z Taneční školy paní
Chvátalové. Všem sponzorům děkujeme.
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Na Velikonoční pondělí 2. 4. 2018 se konal v sále Na Slovance koncert pěveckého sboru KUBR
pod vedením sbormistra J. Marka
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
I v letošním roce zásahová jednotka, jejíž zřizovatelem je obec Kublov zasahovala při
několika mimořádných událostech a účastnila se i školení, jejichž cílem je soustavné zvyšování
odbornosti jejích členů. Jen v posledním květnovém týdnu dva dny po sobě členové naší jednotky
zasahovali při odstraňování stromů vyvrácených na komunikace a to u Líšné a Svaté.

Za všechny občany děkujeme za jejich obětavost.
KUBLOVSKÁ POUŤ
Zastupitelstvo obce Kublov se rozhodlo o kublovské pouti v parku vedle Veského rybníka
uspořádat dva koncerty.
V sobotu 23. června od 16 hodin vystoupí na koncertě rockové hudby kapely Union Fan, Rapete
a Tak Akorát.
V neděli 24. 6. 2018 od 13. 30 hodin nás potěší Berounská šestka pod vedením Vladimíra
Mužíka.
Nedělní koncert zakončí v 16. hodin pěvecký sbor KUBR a Dětský pěvecký sbor při ZŠ
Broumy.
******Reklama*****
Mgr. Jana Čermochová
Realitní makléřka
M: +420 605 284 059
E: jana.cermochova@re-max.cz
RE/MAX G8 Reality 2
Kleinerova 1466 – 272 01 Kladno
Česká republika
Každá kancelář je vlastněna
samostatně
www.re-max.cz/janacermochova

8

