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Ze života obce
I letos jsme se v závěru roku dne
8.12.2018 sešli s občany obce, abychom
si alespoň na chvíli odpočinuli od
předvánočního shonu. V úvodu starosta
předal panu Miroslavu Malcovi nejvyšší
vyznamenání udělované obcí a to medaili

"Acta non verba"
(činy ne slova),
které mu bylo
uděleno z
rozhodnutí
zastupitelstva obce
Kublov za obětavou
práci pro obec v
oblasti sportu.
Starosta dále předal
věcný dar (knihu) a
poděkoval
RNDr. Haně Jungmanové za její mnohaletou práci pro
obec a to zejména v oblasti rozvoje kultury.
Za práci pro obec poděkoval a věcný dar předal
i Mgr. Soně Pfeiferové. Upřímně nás těší, že se
tohoto předvánočního posezení účastní stále
větší počet našich občanů. V úvodu všechny
přítomné potěšily děti z naší mateřské školy.

Pěkné vystoupení s nimi nacvičily paní učitelky
s p. ředitelkou Rumpíkovou, které jako vždy i s
dětmi vystoupily s pásmem písniček a koled.
Jako v minulém roce nás do předvánoční pohody naladilo vystoupení skupiny Macechy.
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Na závěr spisovatel p. Otomar Dvořák promítl film "Prokletý
lovec", který byl za jeho režie natočen v okolí Kublova a představil
i herce, kteří ve filmu vystupují. Vedle profesionálních herců v
poutavém snímku vystoupili i občané z naší obce J. Hošek,
B. Luňáček, M. Malec a M. Žižka z Broum.
Za přípravu setkání děkujeme především Haně Jungmanové, Soně
Pfeiferové a Janě Domanské.

Rozsvícení vánočního stromu v Kublově
Také v letošním roce se obec
spolupodílela na této akci pořádané
místním spolkem Kublováčkem.
Samozřejmě největší podíl na přípravě a
organizačním zajištění této akce mají
členové Kublováčku, kteří si zaslouží náš
obdiv, kolik času a úsilí každoročně
vynakládají, aby v závěru roku potěšili
nejen děti, ale i ostatní občany obce. Obec
je ráda, že jim v této práci může alespoň
částečně vypomoci finančně, zapůjčením
prostředků obce, technickou pomocí či organizačně při zajištění povolení k uzavírce a při změně
dopravní obslužnosti po dobu akce. I letos obec uhradí nájemné za zapůjčení pódia (7.000,-Kč).
Jménem svým i
zastupitelstva obce
Kublov tímto děkujeme
všem členům
Kublováčku, z.s. za jejich
práci. Obec je připravena
k podpoře každé takovéto
činnosti spolků či skupin
občanů, které představují
obohacení života v naší
obci. Když jsem při
jednání Mikroregionu
Hudlicko ostatním starostům ukazoval fotografie, komentovali účast na této akci nevěřícně s tím,
že to snad je z rozsvěcení stromu na Staroměstském náměstí v Praze. Udivilo je i osvětlení našeho
vánočního stromu,
které obec za
tímto účelem před
dvěma lety
pořídila. Obec se
těší na další
spolupráci s
Kublováčkem i
ostatními spolky v
obci.
(Ma.)
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Poděkování
rozsvícení vánočního stromu 2018
Jménem organizátorů bychom chtěli poděkovat Všem, kteří se na této krásné akci podíleli.
Poděkování patří spoluorganizátorům Obci Kublov a Dobrovolným hasičům, dále tělovýchovné
jednotě za zapůjčení stolů i „kublovským ženám“ za báječné vánoční cukroví. Velice nás těší tato
vzácná spolupráce mezi jednotlivými spolky.
Poděkování patří všem vystupujícím, kteří nám přišli
ukázat něco málo svého umu a zejména pak těm, kteří
vystupovali bez nároku na finanční odměnu – dětem
z mateřské školy a sboru ZŠ Broumy Ještěrky a jejich
paní učitelkám, které s nimi vystoupení nacvičily.
Velké díky patří rovněž panu Petrovi Královi, který
všechny vystupující profesionálně uváděl.
Poděkování patří do řad našeho spolku - členům, kteří
i když jsou pracovně vytížení, tak si našli čas na
přípravu před samotným dnem, tak přímo při
samotném průběhu akce a následném úklidu.
Poděkování do vlastních řad patří také našim dětem,
které přiložily ruku a vytvořily vánoční dekorace,
které jsme v dobročinném stánku prodávali.
Tak tedy jmenovitě děkujeme:
Eva Müllerová, Marcela Palková, Lucie Krauzová,
Milena Schovánková, Ilona Kuníková, Petra
Horáková, Markéta Štancová, Tomáš Zelenka, Tomáš
Trkovský, Vlasta Král, Jiří Pánek, Adam Pánek,
Martin Šmíd, František Kymlička, Zdenka
Schovánková, Tereza Dobrotová,
Jitka Humlová, Melanie Pánková, Blanka Zímová,
Pavla Malcová, Jana Kulhánková, Hana Pelcová,
Vlasta Jungmanová, Eva Matějovská, Ludmila
Pavlíčková, Ilka Mračková, Alena Šikířová, Milada
Veverková, Věra Spurná, Hana Ulbrichová, Daniela
Petřinová, Jana Zímová, Heda Paterová, Hana
Jonášová, Soňa Pfeifferová, Michaela Žáčková, Věra
Krauzová, Ivana Luňáčková, Jana Ubrichová,
Ladislava Kučerová, Libuše Hamouzová, Vendulka a
Natálka Petřinová, Anička Pelcová, Anička a Eliška
Srpová, Martin Malec, Miroslav Malec, Petr Ulbrich,
Spurný Pavel st., Spurný Pavel ml., Petr Berka, Nikola
P. Kapalová, Standa Prošek, Jakub Hrudka, Roman
Zítek, Jana Chaloupecká, Petra Spurná, Iveta Hůlová,
Vlastimil Srp….
Michal Špiryt a Hana Špirytová, Jana Hrudková a Petr Hrudka, Kamila Suttrová a David Srp, Klára
Pelcová a Jiří Pelc, Zuzana Schovánková a Milan Schovánek, Pavla Zelenková a Martin Zelenka
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Poděkování patří Vám všem, kteří jste přišli a vytvořili tak tu správnou atmosféru této akce.
Věříme, že se akce líbila a že jste byli spokojeni, ať už s výběrem doprovodného programu, tak s
připraveným jarmarkem. Každým rokem se snažíme zajistit něco nového tak, aby váš prožitek
z akce byl co nejlepší.

Krásné Vánoce
Ať jsme všichni zdraví, každý den hodně radosti a co nejméně zlosti.
Ať máme dobré sousedy, kolegy, přátele, příbuzné i partnery.
Ať pohodová atmosféra Vánoc přetrvává po celý rok 2019.
KUBLOVÁČEK
Získané finance budou opět
využity ve prospěch našich dětí
a občanů při organizaci akcí
v roce 2019.
Na příští rok připravujeme
„dovybavení“ dětského hřiště,
Maškarní bál, Den země,
Čarodějnice, Sportovní den,
lampionový průvod a již teď
objednáváme program na
slavnostní rozsvícení
vánočního stromu 2019.
***
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Milí přátelé kublovské školky!
Pokojný a radostný adventní čas! Kruh nejbližších lidí se uzavírá i otevírá právě v tuto dobu.
„Příchod“, neboli advent spěje do svého finále. Vzájemné sblížení, sounáležitost i sdílení jsou
opravdu silnými pocity a já Vám všem čtenářům přeji, ať je prožijete s radostí v srdci.
Časem nejpohádkovějším je pro děti především Štědrý den, ale děti s napětím a očekáváním
prožívají i dny předtím, kdy doma mohou pomáhat s pečením cukroví, mohou vnímat atmosféru i
náladu. Měli bychom mít na paměti, že děti vnímají opravdu silně a opravdově, proto je pro ně
těžké pochopit, že ačkoli se mluví o krásném čase Vánoc, my dospělí jsme často podráždění a ve
stresu. Zkusme se někdy zastavit a jen tak si s dítětem sednout a povídat, nechat ho prožít jinakost
tohoto období. I my v naší Mateřské škole Kublov se snažíme tuto adventní dobu naplnit
nejrůznějšími překvapeními a radostmi. Náš adventní čas začal vystoupením na rozsvícení
kublovského vánočního stromu, kde jsme se sešli opravdu ve velkém počtu a společně prožili hezké
chvíle, které byly umocněny atmosférou jarmarku. Náš adventní čas vlastně začal daleko dříve a to
nacvičováním písniček a říkání pro tento den. Letos byl tématem „andělský svět“. Ten je zrovna
dětem velmi blízký a jestli existují andělé, patrně zrovna děti o nich vědí nejvíce 😊.
Vystoupení pro seniory obce, kterého jsme se mohli účastnit, probíhalo ve velmi milé atmosféře,
ostatně jako každým rokem. Byla jsem ráda, že děti viděly ocenění těch, kteří pracují a dlouhodobě
pracovali pro tuto krásnou obec, byla jsem ráda, že děti tuto akci vnímají jako obdarovávání seniorů
tím, co se naučily.
Adventní čas probíhal též s návštěvou Mikuláše a čeká nás nadílka v mateřské škole.
Učíme děti, že Vánoce nejsou jen o tom, co dostanou od „Ježíška“, ale především o tom, čím
mohou obdarovat ony samy. Že i ony mohou být takovým dárkem pro druhé, a že existují i děti,
které neměly to štěstí, že mohou žít s maminkou a tatínkem. Tak jsme v naší školce připravili sbírku
dárečků pro děti, které z nich budou mít velikou radost. Akce se jmenovala „Krabice od bot“ a my
jsme společně naplnili 7 krabic od bot pro potřebné děti. Z této akce jsme měli velikou radost.
Děti nejsou vychovávány a vedeny slovy, děti jsou vedeny tím, co vidí kolem sebe, vychovávají je
osobní prožitky a příklady praxe. A tak myslím, že tímto vším se vzájemně obohacujeme a vedeme
k lidství. Snažíme se o dobré vztahy nejen v naší školce ale i směrem ven ke své rodině, k obci,
k zemi.
Rok 2018 byl, zdá se, dobrým rokem, ve kterém jsme vychovávali a vzdělávali děti podle zásad
rámcového vzdělávacího programu. Podařilo se nám začít budovat relaxační místnost s hlediskem
snoezelenové relaxační terapie. I v naší školce jsou děti, které vyžadují zvýšenou podporu v oblasti
psychiky, ovšem nejen pro ně bude tato místnost určená. Děti v ní budou pravidelně pracovat a učit
se zklidnění a relaxaci. Snoezelen nebo-li multisenzorické prostředí slouží k relaxaci a upokojení,
ale také nabízí příležitost ke stimulaci, aktivizaci a rozvoji smyslů. Nabízí příjemnou uklidňující
atmosféru, které nikdy není málo.
Před koncem roku se nám podařilo získat finanční prostředky z fondů EU školám. Tyto prostředky
nazývané „šablonami“, zajistily naší mateřské škole finanční podporu ve výři 300 tisíc korun a musí
být použity na IT programy a vybavení dle specifických požadavků projektu. Dále jsou tyto finance
určeny na speciální vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky školy.
Před skončením roku 2018 děkuji ze srdce všem zaměstnancům naší školky za jejich vynikající a
obětavou práci, které si velmi cením. Dále velmi děkuji za podporu mateřské školy zastupitelům
obce Kublov, rodičům i dětem za hezké vztahy a ochotu řešit možné problémy v klidu a
s pochopením. Děkuji i Vám všem, kteří se o chod naší školky zajímáte!
S přáním klidného konce roku 2018 a všeho nejlepšího do nového roku 2019,
za kolektiv mateřské školy
Marie Rumpíková
***
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Sokol Kublov
Sokol Kublov – tenisový oddíl, po odehrání zápasů v Oblastní soutěži smíšených družstev
dospělých, zakončil tenisovou sezónu i v letošním roce místním turnajem ve čtyřhrách. Turnaj se
odehrál 22.9.2018. Turnaje se zúčastnilo pět dvojic, rozdělených na 2 skupiny
1. skupinu tvořili hráči J.Míchal ml.,
M.Kratochvíl, Z.Vlk a P.Hrudka, kteří se ve
třech zápasech vzájemně prostřídali.
2. skupinu tvořily smíšené dvojice ve složení:
J.Zimová a Zb.Zima, J.Hrudková a
J.Jirásek, L.Krauzová a M.Malec, které
odehrály tři zápasy v systému každý
s každým.
Obě skupiny dohrály téměř současně a
v klubovně pak při občerstvení s humorem
hodnotily vzájemné výkony při utkání.
Miroslav Malec – starosta Sokola Kublov
Zahrádkáři
I přes velká sucha byla letošní úroda jablek velká. Místní zahrádkáři, ve složení Jan Pavlíček,
Zbyněk Zima, Miroslav Malec, , Jiří Hnízdil, Luděk Skala, Zdeněk Seidl, zpracovali občanům v
moštárně od 8.9. do 13.10.2018 7400 kg jablek. Uvítali bychom do svých řad další zájemce o práci
v moštárně, aby doba moštování mohla být delší, neboť jablka koncem října ještě dozrávala.
Miroslav Malec – zahrádkář
***
Reklama
Vaše sousedka, Vaše makléřka
Nabízím vám své služby při prodeji nebo nákupu vaší nemovitosti.
Oznamujeme, že jsme otevřeli novou kancelář REMAX v Berouně, hotel Grand Litava, vstup z ulice
Tyršova. Otevřeno je každý den od 9,00 do 17,00 hod. V kanceláři budu vždy ve čtvrtek. Využijte
mých služeb se zázemím mezinárodní realitní sítě RE/MAX. Budu se na vás těšit. Mgr. Jana Čermochová,
realitní makléřka, Luční 285 BROUMY, tel. 605 284 05 jana.cermochova@re-max.cz
***
Obec Kublov oznamuje, že z důvodu neplacení nájemného byla obec nucena stávajícímu nájemci Slovanky
vypovědět smlouvu. Po vyklizení restaurace bude vyhlášeno nové výběrové řízení.
***

Obecní ples se bude konat dne
23.3.2019.

Krásné prožití prožití
vánočních svátků, hodně
pracovních i osobních
úspěchů v roce 2019 přejí
všem občanům zastupitelé
obce Kublov
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