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Jak jsme uklízeli okolí Kublova
I letos, v sobotu, 6. dubna jsme zorganizovali jarní úklid našeho okolí. Celkem se akce zúčastnilo 44
dobrovolníků, a to nejen z naší obce. Opravdu je potěšující, jak velký zájem má řada našich občanů o to, aby
nebylo okolí naší obce znečištěno všemožnými odpadky. Úklidu se letos, vedle našich občanů, mezi kterými
nechyběli naši hasiči, myslivci,
členové Kublováčku, Sokola a
Kublovské ženy, zúčastnili i
dobrovolníci z Rokycanska a
jeden
až z
Krkonoš
s
vysvětlením, že si tuto akci našli
na internetu, že okolí naší obce
znají a tak se rozhodli nám přijet
na pomoc. Možná, že některé z
nás to přivede na myšlenku, že
by i oni se mohli příště do
jarního úklidu zapojit. Zdálo by
se,
že
po
několikaletém
opakování této akce už musí být
vše uklizeno. Opak je pravdou. Je až neuvěřitelné, co někteří lidé dovedou. Tak například při okraji lesa ve
směru na Karlov kdosi odhodil čtyři umělohmotné láhve s kyselinou sírovou a 7 pumpovacích maznic s
vazelínou. Nacházeli jsme i jiný nebezpečný odpad, např. eternit a našli jsme i 6 pneumatik. Uvědomil si
člověk, který v lese pohodí
lahve naplněné kyselinou, co
se mohlo stát, kdyby tento
jeho poklad našly všetečné
děti? Bohužel, jsou mezi
námi i tací, kterým je to
úplně jedno. Hlavně že
rychle našli místo, kam šlo
vyhodit jejich nepořádek a
zbylý čas mohou věnovat
nadávání na poměry. Jak si
například vysvětlit myšlenkové pochody člověka, který v obecním lese vyhodil rozřezanou kůži z domácího
prasete nebo který u kontejneru vedle rybníka nechal v igelitovém pytli pohozenou mršinu ovce. Chceme
jistě všichni věřit tomu, že většina tohoto
nepořádku nepochází od našich občanů.
Celkem jsme, ve dvou kontejnerech,
podle vážních lístků, odvezli 2000 kg
odpadů, z toho 500 kg se podařilo i roztřídit
do jednotlivých druhů odpadů. Upřímně
děkuji všem účastníkům. Příští rok bychom
se chtěli zaměřit na některou z černých
skládek vzniklých v minulosti.
O tom, že se třídění odpadů vyplatí
dokládá skutečnost, že jsme od společnosti
EKO-KOM , a.s. za jejich zpětný odběr v
r. 2018 obdrželi částku 104 tis. Kč
Ma.
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Kultura v obci žije!
Jsme velice rádi, že zájem o kulturní zážitky v obci neupadá a zachovává si své příznivce.
V únoru jste mohli shlédnout, v budově Obecního úřadu, promítání snímků Zdeňka Macháčka, a to na téma
Barvy a rozmanitost Kostarické přírody.
Březen byl na kulturní zážitky velice bohatý. Na jeho začátku jsme společně navštívili Divadlo U Hasičů
v Praze. Tři příběhy ze života, s názvem „Víš přece, že neslyším, když teče voda“, s hvězdným obsazením,
pobavily celé publikum. V druhé polovině března byla zahájena výstava fotografií z produkce
Astronomického ústavu Akademie věd ČR s názvem Pohledy do Vesmíru. Povídání Vladislava Slezáka a
Otomara Dvořáka o hvězdárně v Žebráku bylo zakončeno křestem dětské knihy „Pohádky z hvězd“. Tuto
výstavu můžete shlédnout až do konce května, vždy
v úřední dny, tedy v PO a ST v době od 8 do 17 h.
Tradiční, již 16. Obecní ples, se uskutečnil 23.března.
Návštěvníci mohli shlédnout vystoupení Mažoretek
Domečku Hořovice a taneční skupiny Carmen.
K poslechu a tanci zahrála hudební skupina PHZS.
Duben byl ve znamení Velikonoc, a proto zastupitelstvo
obce Kublov využilo nabídku pěveckého sboru KUBR a
uspořádalo Velikonoční koncert v sále „Na Slovance“.
Za účasti cca 60 návštěvníků jsme vyslechli krásné písně
z repertoáru sboru, které připravil sbormistr pan Jindřich
Marek.

Pamatovali jsme i na naše nejmenší. Vítání občánků proběhlo 24.4. v budově Obecního úřadu. Do života
jsme přivítali, společně s dětmi z naší mateřské školky, šest nových občánků – Anna Kapalová, Metoděj
Mach, Veronika Bauerová, Lada Emma Kalinová, Anna Horáková a Kryštof Zelenka.
V červnu se můžete těšit na tradiční Kublovskou pouť, která bude probíhat, stejně jako vloni, v parku u
Veského rybníka. V sobotu, 29. června, a v neděli, 30. června, bude možno navštívit koncertní vystoupení a
shlédnout doprovodný program – bližší informace budou včas zveřejněny na plakátech. Pro naše nejmenší
budou připraveny pouťové atrakce opět za Malou loukou, na fotbalovém hřišti.
Buďme k sobě ohleduplnější
Jaro je v plném proudu, a tak bychom rádi připomněli již několikrát opakovaná „pravidla“ při sekání trávy,
řezání dřeva a jiných udržovacích prací.
Zastupitelstvo obce opakovaně žádá nejen své občany, ale i chalupáře, aby sekání trávy, řezání dřeva apod.,
prováděli, pokud možno, v pracovních dnech. Pokud toto není možné, tak v sobotu do 14 hodin a není-li
možné ani to (např. z důvodu špatného počasí), tak výjimečně v neděli dopoledne. Touto prosbou apelujeme
na normální mezilidskou ohleduplnost, a proto jsme zatím ani nepřikročili k přijetí obecně závazné vyhlášky.
V této souvislosti děkujeme všem, kteří se starají o údržbu travního porostu před svými nemovitostmi.
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Užívání veřejného prostranství
Jak si jistě mnozí z nás všimli, tak stále častějším problémem se stává parkování osobních i nákladních
vozidel podél místních komunikací, ať už před domy nebo na jiných volných veřejných prostranstvích.
Zastupitelstvo obce bylo k těmto „zvykům“ tolerantní. Bohužel, se toto začalo stávat velkým problémem.
Komunikace jsou, kvůli zaparkovaným vozidlům, nedostupné např. pro vozy, které vyvážejí komunální
odpad nebo pro vozy, které v zimních měsících zajišťují údržbu komunikací. Místa, podél některých
komunikací v obci jsou tak „obsazena“, že je problémem i projetí osobního vozu. Mohou tak vzniknout
události, které mohou vést k poškození majitelů vozidel.
Je nutné si uvědomit, že tento problém již nelze déle tolerovat a je třeba jej řešit.
Několik občanů obce rovněž ignoruje vyhlášku obce, č. 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství. Pokud se v brzké době situace nezlepší, bude zastupitelstvo obce nuceno přistoupit k vymáhání
dodržování této obecně závazné normy.
Její plné znění naleznete např. na stránkách obce: http://www.kublov.cz/pages/vyhlasky_obce
Rekreační poplatek
Obec Kublov je malá vesnička, rozprostřená v krásném prostředí Křivoklátska a je oblíbeným místech turistů
nejen z okolí. Někteří naši občané nabízejí možnost ubytováni pro turisty. Zřejmě jim ale uniká jejich
povinnost úhrady poplatku z ubytovací kapacity.
Zastupitelstvo obce žádá ubytovatele, aby si tuto povinnost vzali k srdci, a respektovali obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity, kterou zastupitelstvo obce přijalo na konci roku
2010. Její plné znění naleznete např. na stránkách obce: http://www.kublov.cz/pages/vyhlasky_obce
Jana Domanská
VÝSTAVY OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ
Ve středu 20. března byla besedou Otomara Dvořáka s Vladislavem Slezákem zahájena výstava
POHLEDY DO VESMÍRU. Je to soubor fotografií, který je zapůjčen z Astronomického ústavu Akademie
věd ČR. Fotografie vznikly pomocí unikátního teleskopu umístěného na hoře Paranal v Chile, jsou opatřeny
vysvětlujícími popiskami. Ačkoliv jsou to vlastně vědecké snímky nejvzdálenějšího vesmíru, kam se kdy
lidé podívali prostřednictvím hvězdářského dalekohledu, jsou to vlastně současně také krásné obrazy. Na
besedě s promítáním povídal O. Dvořák například o historii hvězdárny v Žebráku, kterou jeho tatínek
pomáhal budovat a pan Slezák o její současnosti i budoucnosti. Viděli jsme animovanou jednu z pohádek z
knížky p. Slezáka "Pohádky z hvězd", jejíž křest na zahájení proběhl. Kdo vydržel nejdéle, mohl se podívat
přenosným hvězdářským dalekohledem na měsíc v úplňku, který se vynořil za Velízem. Fotografie si můžete
prohlédnout do konce května v zasedací místnosti OÚ, jako vždy, během úředních hodin.
Tradiční pouťová výstava - 14. v pořadí, má letos název OBRAZY A JINÉ HODINY. Bude
zahájena vernisáží v pátek 28. června 2019 v 17 hodin, úvodní slovo Otomara Dvořáka doplní hudební
vystoupení Zdeňka a Jindry Zýkových. Na výstavě budou k vidění obrazy Ladislavy Kučerové a originální
dřevěné hodiny Zdeňka Zýky. Všichni jste srdečně zváni.
Ladislava Kučerová
Z činnosti TJ Kublov
Dne 24. 3. 2019 se konala Valná hromada,
které se účastnilo 24 členů TJ a dva hosté, předseda
OS ČUS pan Josef Sakáč a místostarosta obce pan
Michal Špiryt. Tělovýchovná Jednota má 45 členů.
Na valné hromadě byla předána ocenění
k významnému životnímu jubileu členkám Jitce
Humlové a Iljeně Jiráskové. Blahopřejeme a
děkujeme za dlouholetou práci pro TJ.
Na tento rok plánuje TJ dokončení oplocení
dvora u Slovanky a jeho natření včetně vrat. Na sále
připravuje TJ renovaci podlahy. Bude zavedena
vlastní vodovodní přípojka do bytu na Slovance.
Sportovní činnost je zaměřena na stolní tenis,
pravidelné tréninky a pořádání turnajů.
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Velikonoční turnaj o putovní pohár ve stolním tenisu se uskutečnil v pátek 19. května 2019 na sále na
Slovance. Zúčastnilo se 16 domácích i přespolních tenistů a několik přihlížejících diváků. Se sítem zápasů ve
4 skupinách a poté vyřazovacím způsobem se bojovalo až do večerních hodin. Palmu vítězství si odnesl
domácí Ota Štanc před Jirkou Paterou a Milanem Holienčinem. Hned o den později si zahrálo 9 místních
mistrů turnaj v kulečníku. Přeborníkem Kublova se stal Standa Prošek, před Pavlem Kratochvílem a Pavlem
Malcem jun.
Dne 27. 4. dopoledne provedl TJ Kublov sběr železného šrotu po obci. Sběr sbíralo po obci 8 členů TJ,
Chrz J., Pelc J., Malý P., Malec P. st., Malec P. jun., Malec P., Zíma L. a Karásek P.. Sebráno bylo 4 810 kg
železného odpadu. Finanční výtěžek bude použit na vyčištění podlahy sálu na Slovance.
V sobotu 25. 5. 2019 zahajuje letošní činnost turistický oddíl TJ Kublov výšlapem po naučné
stezce NPR Drbákov - Albertovy skály. Prozatím je přihlášeno 30 účastníků. Součástí je také návštěva
Muzea Špýchar v Prostřední Lhotě.
Následující sobotu 1. 6. 2019 pořádá TJ pro občany zájezd do Ratibořic a České Skalice. Zájezd je
již obsazen. Přihlášeno je 59 účastníků a pojede, jako loni, autobus a mikrobus.
Tělovýchovná Jednota se podílí na přípravě „Pěkné“ v pondělí 1. července 2019.
Na podzim jsou plánované turnaje v nohejbale a ve stolním tenise.
Na závěr léta, v neděli 15. 9., je plánován výšlap na rozhlednu Máminku a do Hudlic. V sobotu 28.
září se vydáme do Národní přírodní rezervace Vůznice.
*****
ZO KSČM Kublov, dne 31.8.2019, pořádá "Posázavský zájezd s programem :
09.30
10.30
12.00
15.00
16.00
17.15

prohlídka zámku Zruč nad Sázavou
prohlídka Kolowratské věže a dle času parku, Zámec. galerie atd.
oběd (Zámecká rest.)
prohlídka hradu Český Šternberk
Café Český Šternberk
odjezd domů

Oběd a vstupné si hradí každý účastník sám, předpokládaný návrat do Kublova cca 19.00 hod.
Cena 230,- Kč (dospělí), všichni záloha 100,- Kč/os., 210,- Kč (děti do 15 let a členové ZO)
Přihlášky a zálohu přijímá do 31.července 2019, na tel.: 737 514 231, Jaroslav Zíma, Kublov 186
e-mail:zimaronyjaroslav@seznam.cz
Odjezd v 7.00 hod. Broumy OÚ, ZŠ, KUBLOV Malá louka, Slovanka a U skály
*****
Čarodějnice v Kublově
Po několika letech byla v Kublově
odchycena čarodějnice.
Exekuci bylo
možno vykonat díky členům Sboru
dobrovolných
hasičů
a
členům
Kublováčku, kteří se postarali i o
doprovodný program pro děti a o
občerstvení. Díky tomu, že obec upravila
prostor vedle vodojemu, se akce konala v
místě krásných výhledů a v prostoru
bezpečném pro děti, které si toto náležitě
užily. Děkujeme všem organizátorům.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů naší obce letos již osmkrát zasahovala, z toho u tří požárů a dále
poskytla technickou pomoc při odstranění padlého stromu, proplachu dešťové kanalizace a transportu osoby.
Zúčastnila se i asistence při čarodějnicích a při stavbě protipovodňových zábran v Berouně. Dále se jednotka
účastnila na statické ukázce při velké ceně ve vyprošťování z havarovaných vozidel v Hořovicích.
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