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Stručný přehled událostí druhé poloviny roku 2017
Obec provedla opravu částí dvou místních komunikací a to komunikace pod vodojemem
a komunikace ke Zdické skále. Před zahájením oprav byla v místech pod vodojemem provedena
příprava budoucího odvodnění zprava připojené
vodorovné
komunikace, aby již nemuselo v
budoucnu dojít k opětovnému narušení nových
živičných povrchů.
Oprava komunikace pod vodojemem byla
provedena za finanční podpory z dotace, kterou
obci poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Tato dotace byla poskytnuta ve výši 431 tis. celkem
1.419 tis. Poděkování si zaslouží Ing. Tomáš Kapal,
který projekt rekonstrukce pro obec zpracoval.
Jelikož po každé opravě komunikací se šíří
nejrůznější dohady, proč se opravovala právě ta či
ona komunikace, připomínáme, že to bylo jen a
pouze s ohledem na jejich stavební stav. Stav
komunikace k vodojemu působil závažné potíže při
provozu kanalizace, do které byl splavován její
nezpevněný povrch. Právě k vyřešení této situace
byly vybudovány i tři příčné žlaby k odvádění
stékající vody. Důvodem opravy části komunikace
ve směru za Zdickou skálu byl její havarijní stav.
Další letošní velkou akcí byla úprava plochy vedle Veského rybníka podle projektu Ing.
arch Plašila.
I tato stavba byla zrealizována za podpory z dotačních prostředků poskytnutých
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Na tuto stavbu jsme obdrželi dotaci ve výši 400 tis. Kč,
481 tis. vydala obec ze svých
prostředků.
Celkem jsme za
realizaci
shora
zmíněného
projektu uhradili částku 881
tis. Kč, nikoli 3 milióny, což
kdosi
po
obci
šíří,
pravděpodobně nikoli se zlým
úmyslem, ale aby vyjádřil svůj
názor na skutečnou hodnotu díla.
Opět k četným dohadům
proč tam obec dělala právě to, co
tam udělala, proč to neudělala
někde jinde nebo jinak nebo proč
za ty peníze neudělala něco
jiného, si dovolujeme připomenout několik fakt. Tak především louka vedle Veského rybníka byla
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původním historickým majetkem Sokola, který před 2. sv. válkou na tomto pozemku plánoval
postavit sokolovnu. K tomuto záměru však nikdy nedošlo, i když již byly vypracovány plány a
dokonce prý byly i v místní cihelně na tuto stavbu vyrobeny cihly. Obec tento pozemek koupila od
Tělovýchovné jednoty, se souhlasem místního Sokola, kdy požadavkem prodávajícího bylo, aby
obec, jako nový majitel, zajistila kulturní a sportovní využití tohoto místa. Právě proto byl již v
r. 2012 vypracován projekt na jeho využití. Obec byla v minulosti vícekrát upomínána, aby tento
záměr zrealizovala a dostála svému slibu. O záměru jsme naposledy informovali občany v
Kublovských novinách č. 4 v minulém roce, kde byl otištěn i výkres se zamýšlenou úpravou.
K tomuto záměru nebyla před jeho realizací ze strany občanů nikdy vznesena žádná připomínka.
Obec již při zadání projektu především sledovala vybudování důstojného místa pro pořádání
Staročeských a suchých májů, které má v naší obci mimořádnou tradici. Sledovali jsme ovšem i to,
aby uspořádání tohoto místa umožnilo jeho víceúčelové a hlavně opakované využití v průběhu roku
např. při koncertech, vánočních jarmarcích spojených s rozsvěcením vánočního stromu atp. To, co
zatím bylo vybudováno, je jen první etapou záměru. Teprve v letošním roce se nám podařilo získat
na tento záměr podporu na základě vhodného dotačního titulu.
Po zajištění nezbytných prostředků obec hodlá v souladu s projektem vybudovat ve spodní
části na svém pozemku sportoviště zaměřené nejen na děti. Samozřejmě zastupitelstvo řeší i
vhodné místo pro umístění pouťových atrakcí a v současné době jsou rozpracovány dvě v úvahu
přicházející varianty. O konečném umístění budeme veřejnost včas informovat.
A jak že to bylo s výběrem dodavatelů ?
I když se jedná jak u opravy komunikací, tak u úpravu plochy vedle Veského rybníka o
zakázky malého rozsahu, u kterých se vyžaduje klasické výběrové řízení až od částky 6 mil. Kč,
obec v obou případech postupovala analogicky podle přísnějších pravidel, jako by se o takovou
zakázku jednalo. Pokud jde o opravu komunikací, bylo k předložení nabídek přímo osloveno
celkem 8 dodavatelů a současně byla informace o zakázce publikována i na webových stránkách
obce. Na základě tohoto uveřejnění požádali o doručení zadávací dokumentace další 2 dodavatelé.
U úpravy plochy bylo přímo osloveno k předložení nabídek 6 dodavatelů a současně byla
informace o zakázce publikována i na webových
stránkách obce. Na základě tohoto uveřejnění požádal o
doručení zadávací dokumentace další 1 dodavatel.
V obou případech byla jediným kritériem pro
výběr uchazeče nejnižší nabídková cena. Tak, jako
obvykle došlo i u těchto dvou zakázek k rozlepení obálek
s nabídkami a k výběru nejvhodnější nabídky výběrovou
komisí složenou ze 6 zastupitelů obce. Starosta ve všech
takových případech uzavírá smlouvu s uchazečem, jehož
nabídka byla komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější,
sám se z vlastního rozhodnutí již několik let samotného
rozhodování výběrové komise neúčastní. V případě
opravy komunikací nejnižší cenovou nabídku předložila
obchodní společnost Strabag, a.s. a v případě úpravy
plochy vedle Veského rybníka nejnižší cenovou nabídku
předložila obchodní společnost ZELENKA-STAVBY,
s.r.o.
Aby vynikla nová parková úprava, zajistil
starosta po předchozím intenzivním jednání s CETIN
(dříve součást O2) přeložku telefonního vedení v tomto
místě. Přeložka nás nic nestála, neboť sloupy s naším
autojeřábem odstranili hasiči a s provozovatelem sítě se
podařilo dohodnout, že změnu trasy kabelového vedení
pro obec provedl zdarma.
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Podstatné je, že jak opravu komunikací, tak úpravu plochy ocenila řada občanů.
Nejpodstatnější pro nás byla
radost a nadšení dětí z naší
mateřské školy, když v
novém parku sázely lípu.
Myslím si, že i vybudování
věci, která nás třeba jen
potěší na duši, má svůj
význam. Jen si vzpomeňte,
jak jsme tiše záviděli
Rakousku
a
Německu
vzhled obcí, když jsme
poprvé vyjeli za hranice naší
země.
Obec ještě před zahájením stavebních prací
vedle Veského rybníka zajistila i vybudování nového
osvětlení na tomto místě a to za pomoci členů JSDH
Kublov, zejména Martina Šmída a Michala Špiryta.
Jelikož jsme si vše zajišťovali svépomocí, výdaj se
omezil jen za nákup potřebného materiálu a obec tak
na to vynaložila pouze částku 54.400 Kč.
V návaznosti na vybudování nové parkové
úpravy, která byla při rozsvěcení vánočního stromu
moderátorem vtipně označena jako "Centrál park"
významné proměny doznala i nemovitost obce č.p. 35,
bývalé řeznictví. Po prvotním náročném úklidu,
který provedli členové JSDH Kublov byla nákladem
90 tis. Kč vyměněna všechna okna a okenní parapety.
Následně jsme nechali obložit sádrokartonem
popraskaný strop v kuchyni. Jelikož jsme se nedočkali
objednaných malířů, nezbylo nám, než abychom si

vymalovali sami, což znamená, že
vymalování po náročné přípravě povrchů
provedl náš zaměstnanec pan Jiří Pánek za
vydatné pomoci Martina Šmída.
Na
závěrečném úklidu pak obci pomohli i
mopedisté a členové Kublováčku. Chtěli
bychom, aby tato budova v budoucnu
sloužila místním spolkům, ale příležitostně i občanům, např. při rodinných oslavách výročí atp.
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Vybíráme z další činnosti obce
V průběhu prázdnin obec zajistila opravu zídky v
mateřské škole a opravu omítky ve skladu potravin. V souladu s
hygienickými požadavky obec zajistila osazení dveří do skladu
piva na Slovance.
Jelikož po několikaletém úsilí se podařilo prosadit, aby i
obcím byl vrácen podíl na DPH do rozpočtového určení daní v
jeho dřívější výši, umožnilo to naší obci navýšení mzdových
prostředků na vytvoření trvalého pracovního místa k zajištění
údržby a obsluhy majetku obce. Obec má v současné době ve
vlastnictví již 10 nemovitostí, zajišťuje správu veřejného
pohřebiště a sama si provozuje a po technické stránce zajišťuje
splaškovou kanalizaci včetně čistírny odpadních vod a dvou
čerpacích stanic, proto bylo zřízení a obsazení nového
pracovního místa nezbytné. Na tuto pozici byl od září letošního
roku přijat místní občan pan Jiří Pánek. Jak zásadní změnu to
přineslo nejen při pravidelné údržbě zeleně, ale i při zajišťování
ostatních činností obce při údržbě jejího majetku nelze popřít.
Dne 11.8.2017 za pomoci
členů JSDH Kublov,
kteří si za tím účelem
vypůjčili gumový člun
byla provedena oprava
požeráku
Veského
rybníka. Závada na tomto
zařízení byla příčinou
poklesu hladiny rybníka.

Ve dnech 12. - 15.8. obec zajistila odbagrování
nánosů před a za přemostěním kublovského potoka
u Veského rybníka.
Následně členové rybářského spolku
provedli dočištění v části odbahněného úseku.
Rybáři slíbili, že dočistí i zbývající část nátoku pod
přemostěním..
Obec zajistila vybudování nové el. přípojky
do stavby šaten na tenisových kurtech, neboť tato
stavba je ve vlastnictví obce. Starostovi se podařilo
před zahájením stavby dosáhnout změny projektu a
dojednat
se
zhotovitelem,
kterým
jsou
Elektromontáže, s.r.o. z Dobřichovic, aby bylo
upuštěno od plánovaných dvou překopů
komunikace, na kterou byl před 3 lety položen nový
asfaltový koberec.
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Jelikož je u stavby č.p. 35
prostorná garáž, jejíž využití bylo
omezeno nízkými vraty, rozhodla
obec o jejich výměně svépomocí
za podpory členů SDH Kublov.
Tato stavba je již před
dokončením, čekáme jen na
dodání nových vrat. Obdobně
obec plánuje výměnu vrat i u
garáže v budově Slovanky.
Obec musela i rychle
reagovat na záměr ČEZ, a.s. na
obnovu
vedení
NN
v
Chaloupkách a nad zdejší mateřskou školou. Nově bude vedení řešeno kabelem a nebylo by již
možné zachovat stávající připojení veřejného osvětlení (VO) v těchto částech obce. Obec zajistila
nové kabelové vedení a připojení osvětlovacích těles.
V Chaloupkách, kde se ČEZ, a.s. rozhodl pro podzemní kabelové vedení využila obec této
příležitosti i k položení nového podzemního kabelového vedení pro VO a ke stavbě nových základů
pro později instalované samostatné sloupy veřejného osvětlení.
Obdobně jsme podchytili i záměr ČEZ, a.s. na vybudování nového podzemního kabelového
vedení v ul. k fotbalovému hřišti. I v tomto případě využije obec výkopových prací prováděných
ČEZem k připoložení svého kabelu a k vybudování nových samostatných stožárů veřejného
osvětlení.
Pokud by se někdo zamýšlel nad tím, proč v některých ulicích budou mít nové osvětlení, je
to právě z důvodu úspor pro obec, kdy využijeme stavbu jiného investora k vybudování stavby
vlastní. To, že vytvořit příslušné návrhy do podoby projektové dokumentace pro stavební řízení
během několika dnů není nic jednoduchého, jistě každý stavebník uzná.
Obec s ohledem na nevyhovující stav komína restaurace na Slovance provedla jeho opravu
včetně vyvložkování. Následně obec zajistila i výměnu kotle, který již splňuje v budoucnu
požadované emisní limity. Pro úplnost nutno dodat, že s ne příliš velkým nadšením sledujeme časté
změny personálu a rádi bychom, kdyby se už stávajícímu nájemci podařilo situaci stabilizovat a
rozvinout poskytované služby podle jeho původních představ.
Dne 3. října obec zorganizovala další zájezd za kulturou, tentokrát do divadla Studio DVA, a
to na hru SMOLÍKOVI. Děkujeme organizátorce p. Janě Domanské a těšíme se na další společnou
výpravu.
Obec se též podílela na již tradičním Rozsvěcení vánočního stromu nejen přípravou místa a
prostor v nemovitosti č.p. 35, ale i zakoupením nového osvětlení vánočního stromu a úhradou
nájemného za zapůjčení pódia. I když nám počasí příliš nepřálo, potěšila nás velká účast občanů na
této akci. Jménem obce děkuji všem spoluorganizátorům a členům Kublováčku, kteří po
organizační stránce mají na této akci největší zásluhu.
Dne 9. prosince v sále Slovanky obec uspořádala další pravidelné předvánoční setkání.
Děkujeme účinkujícím z MŠ Kublov, ZŠ Broumy a pěveckému sboru Macechy. Bylo to opravdu
pěkné odpoledne, o čemž vypovídá i to, že letos poprvé většina rodičů účinkujících dětí zůstala po
jejich vystoupení sledovat další program. Výslovné poděkování si zaslouží p. ředitelka MŠ
Rumpíková a hlavní organizátorky p. Hana Jungmanová a Soňa Pfeiferová.
Kolik peněz obec "vyhodila" za autojeřáb ?
Jelikož jsme zaslechli kritiku, proč obec vynaložila peníze za nákup autojeřábu, považujeme
za nutné znovu připomenout, že autojeřáb, který je naprosto v provozuschopném stavu, byl do
majetku obce převeden bezúplatně, to znamená, že za něj obec nezaplatila ani korunu. Autojeřáb
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jsme získali především díky iniciativě velitele obecní jednotky sboru dobrovolných hasičů pana
Martina Šmída. Tímto prostředkem nesmírně stoupla využitelnost a tedy i autorita naší jednotky.
Význam pro obec, ale i pro potřeby našich občanů jistě není třeba rozvádět. A protože někteří
"příznivci" dění v obci jsou opravdu vynalézaví, připomínám i to, že za žádný z prostředků obce
krom multikáry nemusí obec hradit ani povinné ručení, neboť tyto prostředky jsou zahrnuty k
nasazení v rámci IZS (integrovaného záchranného systému).
K činnosti obce si dovoluji připomenout ještě jednu důležitou věc. Řada občanů se domnívá,
že obec dostane dotaci, někdo to zhotoví a je hotovo. U naprosté většiny dotací je jejím
poskytovatelem stanovena doba tzv. udržitelnosti projektu. Obvykle to bývá 5 let, v případě naší
splaškové kanalizace je to 10 let. Po celou tuto dobu musí u všech těchto projektů obec plnit řadu
povinností včetně jejich pravidelné dokladace, kdy jejich nesplnění může mít za následek i
povinnost k vrácení celé dotace. Některé obce to řeší tak, že raději o žádné dotace nežádají, jiné si
plnění těchto povinností zadávají u specializovaných firem, za což jim musí platit nemalé částky
peněz. Naše obec si tuto dokladaci zajišťuje sama prostřednictvím starosty za pomoci účetní obce.
Příprava na další akce
Obec nadále po projekční stránce připravuje : opravu domu č.p. 10 (dům J.L.Znovaře), cestu
pro cyklisty a pěší mezi obcemi Kublov a Broumy, stavbu suchého poldru pod cihelnou, úpravu
zahrady mateřské školy, vybudování přístřešků na ploše bývalé skládky posypového materiálu,
opravu dalších komunikací v obci. Pokud nedojde k něčemu mimořádnému, chtěli bychom na jaře i
začít s opravou hřbitovní zdi. Jak jste si mohli povšimnout na úřední desce obce, probíhá prodej
stavebních pozemků obce v Zátiší. Příští rok bychom chtěli nejen pro naše občany, ale i pro další
zájemce vydat publikaci "Deset kapitol z historie Kublova", kterou na základě objednávky obce
zpracoval pan Zvonař ze Zdic. Publikace obsahuje řadu nově zjištěných zajímavostí z historie naší
obce.
Závěrem k činnosti obce
To co se za posledních půl roku podařilo v obci změnit a vybudovat, by nebylo možné
bez obětavosti řady občanů, kteří věnují svůj čas a úsilí ve prospěch celé obce. Členové JSDH
i v letošním roce zasahovali u mnoha požárů a kalamit a mnoho desítek hodin odpracovali
přímo na akcích obce. Nesmím opomenout ani kublovské ženy, myslivce, mopedisty, tenisty,
rybáře, zahrádkáře, členy Kublováčku, Sokola, TJ Kublov i zastupitele obce. Poděkování si
nepochybně zaslouží všechny spolky, bez ohledu na to, zda a v jaké míře měly příležitost se
podílet na akcích obce, neboť každá spolková činnost představuje obohacení života našich
občanů.
Všem občanům obce a současně i těm, kteří se byť jen radou či podporou podílejí na
jejím rozvoji, bych chtěl za sebe i za nás všechny poděkovat a popřát mnoho zdraví, úspěchů
a elánu v dalším roce. Současně si přeji, aby se nenechali od práce pro obec odradit, i když
občas nedojde uznání.
(Omlouváme se všem čtenářům za odmlku ve vydávání našich novin, což napravujeme
tímto dvojčíslem, ale právě s ohledem na rozsah činností zajišťovaných obcí v tomto pololetí se
nám již nedostávalo sil a času na jejich prezentaci.)
JUDr. Josef Matějka - starosta
Ocenění p. Melanie Pánkové za její dlouholetou činnost pro obec.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 16.10.2017 bylo paní Melanii Pánkové při
příležitosti vánočního setkání našich občanů předáno nejvyšší ocenění obce za její dlouholetou
činnost ve Sboru pro občanské záležitosti. Tímto oceněním bylo udělení medaile "Acta non verba"
(činy ne slova). Děkujeme jí za její práci a přejeme jí hodně zdraví a sil v osobním životě a věříme, že
za její účasti přivítáme ještě mnoho nových občánků naší obce.
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Z činnosti JSDH Kublov
Úvodem mi dovolte připomenout, že začala topná sezona a je období, kdy vzniká mnoho
požárů od komínových těles. Jednou z příčin je nepravidelná kontrola komínu a tak jeho zanesení,
nebo zazděný trám v blízkosti komínu. Z toho důvodu na Vás apelují hasiči, abyste věnovali čas na
tuto kontrolu.
Jak jste si mohli všimnout, tak i v nedávných dnech členové místní jednotky nezaháleli.
V měsíci říjnu jednotka zasahovala v lesním porostu, kde při pálení klestí nebylo dodrženo jeho
hlídání a tak vznikl požár na ploše 10 x 30m. Koncem měsíce jsme byli vysláni na likvidaci padlých
stromů při větrné kalamitě k obci Líšná, kde se nacházelo asi 10 stromů na komunikaci. Další
událostí byl nakloněný strom na komunikaci od obce Březová směr Kublov. Oproti jiným místům
na okrese Beroun, byl náš hasební obvod při větrné smršti klidný. Měsíc listopad začal pro nás
požárem transformátoru v obci Broumy, po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o přetržení vedení.
V odpoledních hodinách se jednotka účastnila velkého taktického cvičení na hrad Točník, které je
nařízeno jedenkrát za sedm let. Jednalo se o takzvanou dálkovou dopravu vody od místního potoka
až na hrad Točník za pomoci přenosných motorových stříkaček a následný zásah naší jednotky na
pokladnu hradu. Na cvičení se účastnila profesionální jednotka HZS Hořovice, SDH Broumy,
Žebrák, Cerhovice, Drozdov, Chlustina a Bzová.
Dalším prověřovacím cvičením prošla naše jednotka s mobilní plošinou na okrese Kladno u obce
Bratronice, kde bylo úkolem zjištění dojezdového času jednotky a nasazení plošiny v chatařské
oblasti, kam se velká moderní výšková technika špatně dostává.
Úkolem naší jednotky není jen účast u zásahů či cvičení, ale také pomoc obci technikou,
kterou jim obec pro jejich činnost pořídila a to při odvozu kontejnerů s biologickým odpadem, nebo
jeřábnické práce, jako při opravě komínu na restauraci Slovanka, tak ve spolupráci s Kublováčkem
při stavbě vánočního stromu na
ploše u Veského rybníka.
V letošním roce se jednotka
účastnila u 21 mimořádné události a
to vždy v minimálním počtu osmi
členů.
Na to že se jedná o
dobrovolnou činnost, je to od všech
velká obětavost a pochopení
rodinných příslušníků. Za to všem
patří velké poděkování. Dne 27. 1.
2018 proběhne Výroční valná
hromada, kde vyhodnotíme činnost
za rok 2017 a stanovíme si další
úkoly pro rok 2018 a to hlavně ve
zdokonalování své činnosti a pomoci
obci za její podporu.
Co říci závěrem, dobrovolní hasiči jsou tu pro Vás a pokud budou moci, tak Vám všem rádi
pomohou. Přijďte podpořit i vy nás. Zveme předem všechny v sobotu 17. 2. 2018 na tradiční
Hasičský ples.
Martin Šmíd
Milí přátelé kublovské školky!
Přeji Vám pokojný příchod adventního času! Příchod radostného očekávání i naděje, snad
vzpomínek a nostalgie, zkrátka příchod období, které je pro nás dospělé výjimečné. O co
výjimečnější jsou Vánoce pro děti! Děti budou prožívat čistou, materiálními záležitostmi
nezkaženou radost. Mikuláš, Ježíšek, nadílka, vůně cukroví, vůně jehličí. Tyto atributy budou
v jejich srdcích již navždy s touto dobou spojené.
V mateřské škole jsme prožívali podobně krásně i podzimní měsíce, které byly naplněné mnohými
aktivitami dětí. Předchozí období bylo v rámci školního vzdělávacího programu zaměřeno na
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propojení dětského světa a oslav významných dní naší vlasti. Vztah k národu a jeho rituálům
považujeme za velmi významnou složku vzdělávání dětí. Zvláště v době před plánovanými
oslavami 100letého výročí vzniku Československa. Zaměřovali jsme se na význam Dne české
státnosti, vzniku Československa a v nedávné době na Den boje za svobodu. Posledně zmiňovaný
svátek jsme s dětmi prožili netradičně. Děti se seznamovaly již dopředu s významem slova
svoboda, snažili jsme se, aby děti vnímaly pocit svobody jako možnost přiměřeně rozhodovat a
jednat dle své vůle s pocitem osobní zodpovědnosti za toto jednání. Takto pojatá svoboda je jistě
náročným celoživotním úkolem pro mnohé z nás, děti měly otevřenou mysl a překvapivě
zodpovědné jednání. Den svobody probíhal v možnostech aktivit, jídla, ale třeba i pobytu na 1.
nebo 2.třídě, dle vlastního výběru a přání. Formou pohádky se seznámily s hranicemi svobody. Celý
den jsme si myslím užili příjemně a s dobrými pocity.
Halloween jsme oslavili tradičně s dýněmi, na
Dušičky jsme byli zapálit svíčku u pomníku
Josefa Leopolda Zvonaře, pekli jsme si
svatomartinské rohlíčky, prožívali Den bez cukru
a další a další aktivity. V mateřské škole probíhá
stále čtení rodičů i seniorů dětem. Do projektu se
zapojilo množství našich rodičů a velmi vděčná
jsem paní Marii Králové, která přišla děti
zaujmout četbou za seniory. Byly to velmi
příjemné chvíle.
Mateřská škola se zapojila do projektu financí z
EU,
zaměřeného
na
další
vzdělávání
pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a
profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu
dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí. V projektu jsme získali finance, které lze
využít právě tímto směrem, ke zkvalitnění vzdělávání v naší mateřské škole. Získali jsme též
finanční podporu z fondů EU pro zabezpečení vstupu do mateřské školy, která je z poloviny
financována zřizovatelem, tedy obcí Kublov.
V nastávajícím adventním čase se budeme věnovat mnohým akcím souvisejícím s Vánocemi.
Letos, stejně jako každoročně, věnujeme s dětmi čas přípravě vánočního vystoupení, jednak při
rozsvěcení vánočního stromu, jednak při akci obce „ Setkání občanů“ na Slovance. Přijďte si s
našimi dětmi zazpívat koledy a prožít hezké předvánoční chvíle. Před skončením roku 2017 je
namístě poděkovat obci Kublov za podporu naší školky, rodičům i dětem za hezké vztahy a ochotu
řešit možné problémy v klidu a s pochopením. Děkuji všem skvělým zaměstnankyním mateřské
školy za jejich práci! Děkuji dvěma novým pracovnicím, které se rozhodly svojí prací posílit náš
kolektiv a to sice paní Blance Orthové a paní Blance Chotašové. Děkuji i Vám všem, kteří se o
chod naší školky zajímáte! Milí přátelé kublovské školky, přeji Vám za celý kolektiv Mateřské
školy Kublov krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2018!
Marie Rumpíková
Kublov a mopedy 2017
Teploměr padá k nule, listí ze stromů leží na zemi a mopeďácká sezona končí.
Přichází čas bilancování, údržby strojů a příprav na novou sezonu .
Tu letošní jsme zahájili v dubnu, kdy jsme společně s TJ Kublov uspořádali taneční zábavu na téma
- „Sporty všeho druhu“. Účast byla hojná jak místních tak našich přátel. Proběhlo tradiční taneční
vystoupení Kublovských mopedistů a několik soutěží. Zábava se vydařila a pomalu se připravujeme
na další v roce 2018.
První velká akce, které jsme se zúčastnili, byl sraz Žebráckého spolku se spanilou jízdou. Jedná se
o jednu z největších akcí s mopedy v ČR. Vše, včetně počasí, se Žebráckým vydařilo a všichni jsme
si jízdu užili.
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Následovaly další srazy, na příklad ve Světlé nad Sázavou, Lochovicích, Praskolesích, Svinařích,
Halounech a západočeských Rybníkách. Naší klubovou akcí je již několikátý ročník výjezdu na
Velíz , který se koná o Kublovské pouti. Letošní s časem 2:14 minut vyhrál Pavel Rázka. Odměnou
pro vítěze je roční držení putovní dřevořezby boha Velése, vyrobené Davidem Srpem. Zakončení
sezony mopeďáckých srazů a spanilých jízd v našem regionu je tradičně u nás v Kublově. Trasu
letošního „Mopeďáckého špacíru Křivoklátskem„ jsme opět vedli údolím Berounky. I přes nepřízeň
počasí, která nás doprovází již několikátý ročník, byla účast vysoká.
Na zahájení srazu a úvodní slovo jsme pozvali našeho starostu pana JUDr. Josefa Matějku. Zazněla
slova poděkování za přípravu akce a přání šťastného návratu.
Při vyhodnocení srazu jsme mohli poděkovat za účast i nadšenci, který přijel po vlastní ose až ze
Žatce. Nejstarší účastník
byl náš rodák pan Josef
Zíma.
Akce
byla
vydařená a bezmála 80
zúčastněních mopedistů
ze širokého okolí, kteří
k nám přijeli v dešti nás
opět přesvědčilo o tom,
že do Kublova se jezdí za
dobrou partou a dobře
připravenou akcí.
Kublovští mopedisté přejí všem klidný konec letošního roku, příjemné prožití Vánočních
svátků, mnoho zdraví a štěstí v roce 2018.
Vladimír Palek
Letošní výstavy v zasedací místnosti OÚ
V tomto roce se v zasedací místnosti našeho OÚ vystřídaly celkem 4 různé výstavy. Od 4.
listopadu předcházejícího roku 2016 pokračovala do konce března výstava fotografií manželů
Macháčkových "Blízká setkání se zvířaty", později doplněná o obrázky dětí z místní mateřské
školy, které nakreslily po prohlédnutí zvířat na fotografiích.
Následovaly obrazy berounského malíře Viktora Žabinského, krajiny malované olejovými
barvami. Autor výstavu pojmenoval "Krajinami snů". Svoje obrazy nám malíř zapůjčil do poloviny
června, poté jsme začali s přípravou pravidelné
pouťové výstavy.
Letos o pouti jsem přizvala malířku, která v
Kublově sice nebydlí, ale má k naší obci vztah.
Blanka Járková - Koutná maluje olejovými barvami,
ale jako podklad jí slouží i jiné předměty, například
ciferníky starých hodin a budíků, dřevěné krabičky.
Kromě Blančiných a mých akrylových obrazů byly
ještě k vidění originální dřevěné pilové hodiny z
dílny místního hodináře a hudebníka Zdeňka Zýky.
Výstava se jmenovala "Čas setkání", originální
hodiny a pomalované budíky a jiné věci dobře
doplňovaly obrazy. Letos se připojily také děti ze
školky se svými obrázky, vyjádřily, co pro ně znamená ČAS. Pěknými básněmi přispěla mladá
autorka, teprve osmiletá Nina Brixová.
Od 13. října probíhá výstava ilustrací Oldřicha Seluckého k jeho dobrodružným románům,
nazval ji "Čas rytířů a králů". Můžete se přijít podívat jako vždy, každé pondělí nebo středu, během
úředních hodin. Výstava potrvá do prezidentských voleb v lednu příštího roku.
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Děkuji za zájem o výstavy a besedy, které je téměř vždy zahajují, umožňují poznat autora fotografií
či obrazů osobně. Pokud si autor přeje, bývá součástí také malé občerstvení. Navíc jsou zahájení
obohacená o zajímavé "bonusy", třeba prodej autorových knih s věnováním, promítání mnohem
většího množství fotografií, než jich visí na zdi, s autorským komentářem, spousta zajímavých
příhod a vyprávění, co malíře inspiruje, nebo exponáty, které se nedají pověsit na zeď a tak je
mohou vidět jen ti, kdo dorazí na besedu... Pokud Vás tohle všechno zajímá, neváhejte a přijďte na
zahájení dalších výstav v příštím roce.
Pokud máte nápad, co byste chtěli vidět, nebo sami máte co vystavit dejte mi vědět, třeba mi napište
na můj email: ladena.kucerova@seznam.cz
V. Kučerová
Tělovýchovná Jednota Kublov z. s.
V sobotu 16. září se tento rok již potřetí vydalo 31 turistů na túru. Tentokrát údolím
Kamence a naučnou stezkou Údolím ticha. Dále přes Březovou a Točník na zříceninu hradu
Žebráku. Občas sice mrholilo, ale nakonec se počasí umoudřilo a všichni konstatovali, že to byla
moc pěkná procházka a také krásná příroda.
Poslední letošní výšlap si 27 turistů užilo
14. října. Dopoledne jsme se pokochali uměním
slévačů v Muzeu Buzuluku Komárov a pak už
jsme z Neřežína vyrazili na okružní cestu ke
zřícenině hradu Valdeka, dál po naučné stezce na
Jedovou horu (bývalá šachta Barbora) k hloubení
Josef a kolem Záskalské vodní nádrže do
Mrtníku. Za pěkného počasí jsme kolem lesní
cesty jako bonus nasbírali spoustu hub.
Na rok 2018 máme naplánováno několik
turistických a dalších akcí, na které vás všechny
bez rozdílu věku zveme.
19. 5. 2018 výšlap na Brdy a Plešivec s TJ
2. 6. 2018 zájezd do ZOO Dvůr Králové s TJ k MDD
1. 9. 2018 zájezd na zámky Jemniště a Konopiště
15. 9. 2018 výšlap na hrad Točník s TJ
13. 10. 2018 se účastníme na Broumském špacíru Křivoklátskými lesy
S pozdravem „Pohyb je život“ Jarda Zíma
Sokol Kublov
Tenisový oddíl se i v roce 2017 zúčastnil krajské soutěže smíšených družstev dospělých ve složení:
P.Honzík, J.Míchal ml., M.Kratochvíl, A. Krečko,
T.Jirásek, Z. Vlk, J.Hrudková, E.Nejedlá. Ve IV.
třídě – skupině C skončil náš oddíl na 6. místě.
Tenisovou sezónu jsme zakončili 30.9.2017
tradičním místním
turnajem ve čtyřhrách.
V systému každý s každým hrály čtyři dvojice ve
složení: M.Malec s T.Jiráskem, J.Hrudková
s M.Kratochvílem, Z.Vlk s P.Hrudkou a J.Míchal
st. s J.Jiráskem. V nádherném slunečném dni nebylo
důležité, kdo vyhrál, ale to, že jsme si užili
pohodový den, v němž nechyběla legrace ani
občerstvení.
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Výsledná tabulka skupiny C
Vítězst
ví
6

Porážky
0

LTC Řevnice B
Tennis club Hýskov

5

1

4

2

T.J. Sokol Lety
LTC Beroun B

3

3

2

4

Sokol Kublov
SK Nižbor

Sokol Kublov
Lokomotiva Zdice B

1

5

Sokol Kublov

0

6

Pořadí
Klub
1
SK Nižbor
2
3
4
5
6
7

Výsledky jednotlivých zápasů
Domácí
LTC Řevnice B
Sokol Kublov
Tennis club Hýskov

Hosté
Sokol Kublov
Lokomot. Zdice B

Výsledek
6:3
7:2

Sokol Kublov
LTC Beroun B

7:2

Sokol Kublov
T.J. Sokol Lety

8:1

4:5
2:7

Miroslav Malec - starosta Sokola Kublov
Rozsvěcení vánočního stromu v Kublově
V sobotu 25. listopadu 2017 s blížící se patnáctou hodinou rostla naše obava, že deštivé
počasí odradí všechny občany Kublova od návštěvy v pořadí již sedmého vánočního jarmarku. Jaká
to byla úleva, když se nově zrekonstruované prostranství u Veského rybníka začalo plnit lidmi!
Celým odpolednem nás provázel milým slovem Petr Král. Vánoční a zimní písně zazněly z úst
členů pěveckého sboru při ZŠ Broumy, úsměvy na tvářích nám vykouzlilo vystoupení dětí z
mateřské školy v Kublově, které odvyprávěly příběh o narození Ježíška. Pak se s námi pan starosta
JUDr. Josef Matějka podělil o informace z historie a popis rekonstrukce nyní krásně upraveného
prostranství, pro které byl vánoční jarmark, jak pevně doufáme, důstojným uvedením do života
obce. I následné vystoupení hořovického seskupení saxofonistů SAXTET bylo odměněno
zaslouženým potleskem.
Za zvuku pošťácké
trubky přijel k nám do Kublova
pošťák Martin, aby ve svém
poštovním
úřadě
vybíral
dopisy pro Ježíška a za splněné
pošťácké úkoly odměňoval děti
svítícími náramky. Jak správně
napsat dopis Ježíškovi, poradil
dětem ve svém vystoupení
Profesor Zlomtužka, který se
nenechal odradit ani svým
„zlobišáckým“ bratrem Leem.
V obecním domě č. 35 si děti
mohly vyrobit vánoční svícny,
přání nebo prostírání. A pak už
byla ta správná tma na
kouzlení s ohněm, které
předvedla pražská skupina
FIRE JOKERS v představení
nazvaném Šašek a královna.
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Když uhasly ohně,
přišel na řadu zlatý hřeb
programu, s pomocí pošťáka
Martina a všech dětí se
rozsvítil náš KUBLOVSKÝ
VÁNOČNÍ STROM.
Poděkování patří všem,
kteří se spolu s námi na
realizaci celé akce podíleli:
obci
Kublov,
sboru
dobrovolných hasičů, všem,
kteří darovali věci do našeho
stánku, kublovským pekařkám
a cukrářkám, bez jejichž
skvělých výrobků si neumíme
vánoční jarmark představit,
těm z vás, kteří nám poskytli
finanční
podporu
a
v neposlední řadě těm, kteří
zpříjemňovali čas dětem;
prostě každému, kdo nám
podal pomocnou ruku.
Hlavní dík však patří
vám, kteří jste si i přes
nepřízeň
počasí
přišli
společně se svými sousedy a
známými
vychutnat
atmosféru blížících se vánočních svátků. Tím, že jste si zakoupili občerstvení, cukroví, jmelí a další
výrobky v našem stánku, jste se také finančně podíleli na realizaci této akce.
Spolek Kublováček
*******
Vánoční koncert duchovních písní pěveckého sboru KUBR se
uskuteční
26. prosince 2017 od 15 hodin v kostele sv. Jana Křtitele na
Velízu
*******

Přejeme všem občanům krásné a pohodové Vánoční
svátky.
Nový rok 2018 ať vám všem přinese mnoho úspěchů,
štěstí a hlavně zdraví.
Zastupitelstvo obce Kublov

12

