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Z činnosti obce
Obec v předchozím období mimo jiné řešila žádosti o dotace a s nimi související podklady včetně
zpracování příslušných projektů. V současné době jsou podány čtyři žádosti o dotace.
Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Kublov - v rámci tohoto projektu, který se zaměřuje na nakládání s
biologicky rozložitelným odpadem obec požádala Státní fond životního prostředí o dotaci na pořízení
kompostérů, velkoobjemových kontejnerů, štěpkovače a manipulační techniky. Jak jste již byli
informováni, pokud bychom dotaci obdrželi, zapůjčili bychom bezplatně vlastníkům nemovitostí
kompostéry určené především ke kompostování trávy ze zahrádek. O kompostéry již v anketě projevilo
zájem více jak 100 našich občanů. Biologický odpad větších rozměrů (např. větve) bude likvidován
samostatně a to zatím obdobně, jako u velkoobjemového odpadu.
Co zatím s větvemi ? K likvidaci větví a většího biologicky rozložitelného odpadu (vyjma odpadu
živočišného původu) bude na plochu vedle Veského rybníka ve dnech 27. - 29.4. přistaven velkoobjemový
kontejner, ve stejné době zde bude přistaven i kontejner pro velkoobjemový odpad. Upozorňujeme občany,
že větve ani jiný biologický odpad nemohou odvážet do lesa, vysypávat zemědělcům bez jejich souhlasu na
jejich pozemky či komposty, ani ukládat v prostoru bývalé skládky ve Hlinovce. Pokud se nám podaří
získat zmíněnou dotaci, počítáme v budoucnu se zřízením sběrného dvora pro umístění velkoobjemových
kontejnerů.
Zateplení budovy obecního úřadu - v rámci tohoto projektu jsme Státní fond životního prostředí požádali o
dotaci. I když budova teprve před několika lety byla opatřena novou omítkou, bohužel současně nedošlo k
jejímu zateplení. Budova pocházející z třicátých let minulého století, má velice špatné tepelně-izolační
vlastnosti. V zimním období dochází vlivem četných tepelných mostů k rosení vnitřních omítek a k jejich
plesnivění. Pokud dotaci obdržíme, současně bychom chtěli vybudovat sociální zařízení u čekárny lékaře a
dále vyřešit i pronikání vlhkosti do suterénních místností.
Oprava hasičské cisterny a její vybavení - obec musela řešit nevyhovující stav zásahového vozidla JSDH
Kublov a to cisterny. Stávající více jak 30 let staré vozidlo Trambus již bylo velice obtížné udržovat v

provozuschopném stavu. Proto obec v rámci povinností, které pro ni vyplývají ze zákona o požární ochraně,
zakoupila pro svou jednotku hasičskou cisternu na vozidle LIAZ. I když se jedná o starší vozidlo, poskytuje
oproti tomu stávajícímu nepochybně vyšší komfort. Obec toto vozidlo zakoupila od Města Bystré za
částku 250.000,-Kč. Na vybavení a opravu tohoto vozidla jsme rovněž požádali o poskytnutí dotace. Obec
děkuje všem členům jednotky, kteří se zapojili do zvelebení nově zakoupené cisterny. Výslovné poděkování
si zejména zaslouží velitel jednotky pan Martin Šmíd, který se svým synem téměř denně o svém volném
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čase na opravě cisterny pracuje. Novou cisternu jste mohli již zahlédnout na součinnostním cvičení okolních
obcí, které iniciovala naše jednotka a které se konalo v dopoledních hodinách dne 28.3.2015. Stará cisterna
bude nabídnuta k prodeji.
Rekonstrukce bývalého kina - v rámci tohoto projektu bychom rádi z bývalého kina vybudovali
multifunkční středisko. S provozem kina již nepočítáme. Samozřejmě sál i jeviště bude zachován pro
pořádání kulturních akcí. Především je nutno zhotovit novou střechu a to včetně střešní konstrukce, která je
napadena dřevomorkou. V prostoru promítárny by byla zřízena místnost pro volnočasové aktivity, která by
mohla pro případ živelné události posloužit i jako místo pro nouzové ubytování. Dále musí dojít k řešení
spodní vody pronikající do svislých konstrukcí stavby. Před vchodem do spodní zasedací místností by
vznikla dřevěná přístavba. Bývalé sklípky na palivo by byly využity jako sociální zařízení pro spodní
místnost. Samozřejmě realizace záleží na tom, zda se nám podaří k podané žádosti získat dotační prostředky.
Starosta jednal v Arcibiskupském paláci - V souvislosti s potřebou řešit některé otázky související s
provozem a údržbou veřejného pohřebiště na Velízu, s dalším postupem při využití prostředků získaných
obcí při veřejné sbírce na opravu varhan a s podmínkami pro využívání zdejšího kostela ke koncertům, se v
závěru minulého roku starosta svým dopisem obrátil na pana kardinála Duku. Dne 25. 3. 2015 se
uskutečnila schůzka v Arcibiskupském paláci na Pražském hradě, které se zúčastnil generální vikář Michael
Slavík, vedoucí správy majetku ekonomické diecéze Ing. Karel Štícha, pan Olddřich Selucký a starosta obce
JUDr. Josef Matějka. Při jednání byla dohodnuta součinnost při opravě hřbitovní zdi, kterou postupně a dle
svých rozpočtových možností provede obec, jako provozovatel pohřebiště. Předtím musí být vyřešena otázka
vlastnictví části církevního pozemku nacházející se mezi stávající zdí a komunikací. Záměrem obce je, že po
získání vlastnictví pozemku přiléhajícího ke zdi na něm v horní části nového hřbitova postaví novou zeď na
nově vybudovaném základu. Byl dojednán i postup při dalším financování opravy varhan zdejšího kostela.
Řešeno bylo i zjednodušení stávajících administrativních požadavků církve při předkládání žádostí obce na
pořádání tradičních koncertů. Starosta dále vznesl otázku, zda by kostel nemohl pro případné zájemce z řad
našich občanů sloužit jako místo posledního rozloučení a to i v případech, kdy není konán církevní obřad.
Řešení těchto otázek bude ještě upřesněno se správcem farnosti. Pan generální vikář ocenil péči obce
Kublov o obnovu církevních památek.
Zahrádkáři jednali - v sobotu 14. 3.2015 jednali naši zahrádkáři na své výroční schůzi. Té se zúčastnil i
místopředseda Územního sdružení zahrádkářského svazu Beroun pan Bohumil Průcha. Předseda Jan
Pavlíček zhodnotil ve své zprávě uplynulý rok. Nejvýznamnější činností naší organizace je pravidelné
moštování, které zahrádkáři provádějí nejen pro svou potřebu, ale i pro občany naší obce. Starosta obce na
jednání ocenil přínos této organizace pro obec a skutečnost, že se do organizace hlásí další mladí občané.
Obec i nadále bude činnost zahrádkářů podporovat při poskytování prostoru k jejich činnosti.
Myslivci měli výroční schůzi - v sobotu 21. 3. 2015 jednali naši myslivci na své výroční schůzi. Předseda
sdružení pan Jan Jirásek zhodnotil výsledky práce organizace a došlo i na ocenění nejaktivnějších členů.
V diskusi zazněla i stížnost na neukázněné občany, kteří při procházkách v honitbě nechají volně pobíhat své
psy, čímž porušují zákon. Připojujeme se proto se svým apelem na "pejskaře" a žádáme je o poněkud větší
ohleduplnost a dodržování obecně závazných norem. Starosta ocenil i význam myslivců a jejich účast na
veřejném životě obce při pořádání akcí pro děti. Významná je jejich péče i o čistotu v krajině. Naši myslivci
opět uspořádají akci na odstranění odpadků z lesa v okolí cest.
Do kontejneru u hřbitova lze vyhazovat jen hřbitovní
a komunální odpad !!!
Ač zůstává rozum stát, někdo opět do kontejneru u
hřbitova vyházel pneumatiky. Možná si neuvědomuje, že
je to v důsledku to samé, jako kdyby je vyhodil v lese
nebo někde u cesty. Přitom obec dvakrát ročně za nemalé
prostředky organizuje sběr nebezpečného odpadu, kde
můžou občané tento odpad bezplatně odevzdat, pokud

nepochází z jejich podnikatelské činnosti.
Jarní sběr nebezpečného odpadu se uskuteční
dne 25. 4. 2015 v době od 7:40 - 8:20 vedle
Veského rybníka.
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Vítání občánků - ve dnech 25. 2. a 4. 3. 2015 obec přivítala naše nejmenší spoluobčany. Při tradičním
slavnostním obřadu byli do „Pamětní knihy uvítání do života“ zapsáni Václav Kapal, Marie Domanská,
Nikola Suchá, Tereza Kozlová, Václav Bauer a Sofie Šmejkalová. Ředitelce MŠ Kublov děkujeme za
krásné vystoupení, které nacvičila s dětmi z naší školky.
Obecní ples se opět vydařil – v sobotu 28. 3. 2015 se konal již dvanáctý obecní ples. Děkujeme ještě jednou
všem, kteří nám s pořádáním plesu pomohli. Děkujeme také občanům, kteří se přišli pobavit a obec podpořit,
bylo nás podle prodaných vstupenek 168. Zisk z plesu bude použit na kulturní akce.
*****

Z činnosti SDH a JSDH Kublov
Rok 2015 začal pro naše hasiče náročným dnem a to 10. ledna, kdy se středočeským krajem přehnala větrná
kalamita a přinesla problémy v našem okolí. V tento den
hasiči zasahovali u 5 událostí a to padlých stromů na
elektrické vedení, přetrhaném elektrickém vedení a
požáru dřeva v blízkosti lesního porostu u obce Březová.
Zásahů na elektrickém vedení, jsme se podíleli ve
spolupráci s rozvodnými závody. Při pádu stromu na
vedení u komunikace Kublov – Březová, kde byly
poškozeny i izolanty a z toho důvodu nešla elektřina
v naší obci. S využitím naší plošiny byla provedena
oprava. Za tento den, patří všem zasahujícím hasičům
poděkování.
Poslední sobotu v lednu se hasiči sešli na výroční
členské schůzi, aby zhodnotili svou činnost za rok 2014.
Při této příležitosti si naplánovali úkoly pro následující
rok. Velitel informoval přítomné, že jednotka se účastnila na 9 událostech vyhlášených Krajským operačním
střediskem Kladno a 12 technických pomocí v rámci Obce.
V letošním roce se zvyšují nároky na činnost dobrovolných jednotek požární ochrany a tak i odborná
příprava je zaměřena na zvyšování odbornosti členů. Z toho důvodu byl na sobotu 27. března svolán okrsek
se zaměřením na kontrolu stavu techniky a provedena zkouška čerpadel. Tohoto cvičení se účastnily
jednotky SDH Kublov, Broumy, Bzová a Hudlice. Při této příležitosti bylo představeno novější zásahové
vozidlo CAS 25K Liaz 101, které obec zakoupila z důvodu zastaralosti a špatného stavu vozidla CAS 25 Š
706 RTHP.
Poslední dny měsíce března opět jednotka zasahovala u několika padlých stromů v okolí. Je to jedna
z činností, kterou provádí členové jednotky dobrovolných hasičů na úkor svého volna. Za tuto obětavost jim
a rodinným příslušníkům patří poděkování.
V těchto posledních dnech, je trochu větší rušno v okolí horní garáže požární zbrojnice a to z důvodu
opravy a hlavně rekonstrukce nového zásahového vozidla, za což se vedení SDH spoluobčanům omlouvá.
Přestavba je zaměřena na lepší vybavení pro kvalitnější a rychlejší zásah při mimořádných událostech.
Vozidlo bude vybaveno dvěma navijáky s 60 metry hadice na každé straně z důvodu rychlého a kvalitnějšího
zásahu a úsporou hasební látky. Dále se plánuje možnost osvětlovacího zařízení pro bezpečnou práci
v nočních hodinách v okolí techniky a prostoru zásahu i při snížené viditelnosti. Nesmírným pomocníkem by
měl být v přední části vozidla naviják na 5,4tuny .
Na této rekonstrukci členové, jíž odpracovali několik hodin a tak jim velitel děkuje a též děkuje
firmě Dimex s.r.o., která napomáhá výrobou dveří a dalších dílů na vozidle.
Co říci závěrem, jak sami můžete sledovat, tak za poslední roky se obměnila technika v naší jednotce
a to jak automobilová plošina LC 17a, automobilový kontejner na podvozku Avia A30, tak tato cisterna CAS
25 K Liaz 101. Za to vše musíme poděkovat zastupitelům obce Kublov.
Velitel SDH a JSDH Kublov Martin Šmíd
*****

Jak jsme přivítali jaro v kublovské školce
Jaro - krásné období, které doslova vybízí nás všechny k návštěvám přírody, zasnění se nad stráněmi
fialovými od jaterníků, nad loukami rozkvetlých pampelišek či nad jívami, obalenými včelami. Vybízí ke
vnímání zpěvu ptáků ale i toho, co do přírody rozhodně nepatří a kazí dojem z vnímání toho hezkého.
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Nejradostnější pozorování přírody je s dětmi. Kolik zvídavých otázek může člověk s radostí
zodpovědět, kolik udivených očí náhle „prozře“ poznáním. Když se řekne environmentální výchova,
málokdo nezasvěcený si pod tím pojmem něco představí. Přesto je tato oblast jednou z důležitých součástí
našeho výchovného působení na děti. Je základním kamenem vzdělávací oblasti Dítě a svět a snažíme se jí
propojovat a prolínat všechny ostatní
vzdělávací okruhy. Co znamená
„environmentální“? Je to vlastně označení pro
vzájemné působení a spolubytí člověka a
přírody. Je nemožné oddělit člověka a
přírodu, je nemožné aby člověk bez přírody
žil ale je docela dobře možné, aby člověk
svým necitlivým přístupem přírodu zničil.
Proto je tak důležité, aby se dítě již v
předškolním věku učilo znát zákonitosti
živého i neživého okolí a prostředí, ve kterém
se pohybuje. Je důležité, aby si osvojilo
poznatky o své zemi, o změnách souvisejících
s ročním obdobím, o pravidlech chování v přírodě a vůbec o významu přírody a společnosti pro každého z
nás. V Mateřské škole v Kublově máme štěstí! Naše nádherná školka v chráněné krajinné oblasti
Křivoklátsko doslova vybízí k pozorování všeho, co příroda celoročně nabízí. Stačí ujít pár kroků z budovy a
rázem se ocitáme v jiném světě. Ve světě kouzel lesa, prosluněných strání i kulturního dědictví na vrcholku
kopce Velíz. A tak se naše děti seznamují s environmentální oblastí zkušenostmi, prožitky a pokusy, ke
kterým je mnoho příležitostí každý den.
V pátek 20.3. začalo kalendářní jaro. Na tento den, již od rána prosluněný, jsme se těšili a
připravovali delší dobu. Věděli jsme, že nastane částečné zatmění Slunce, že začíná jaro, a že máme
naplánovanou akci „Ohni se a pomož“, do které jsme se zapojili prostřednictvím sociální sítě. Tato akce se
zaměřila na úklid odpadků v přírodě. V některých případech má sociální síť opravdový smysl. Třeba právě v
tomto případě se společně s námi zapojilo několik tisíc lidí. Samozřejmě, že jsme nechtěli s dětmi z naší
mateřské školy zůstat pozadu. Les nad školkou uklízíme pravidelně, ale v tento den jsme se rozhodli věnovat
úklidu více času. Akci jsme spojili s plánovaným pozorováním zatmění a tak jsme do lesa vyrazili hned ráno
vyzbrojeni svářečskými štíty, pytli na odpadky a
nezbytnými ochrannými rukavicemi. Děti
vyhledávaly vše, co do lesa nepatří. Jakmile něco
našly, běžely to oznámit a učitelka poté usoudila,
zda je možné, aby odpadek sebrala dětská ruka v
rukavici nebo aby se o něj postarala ona sama.
Než jsme došli na pozorovací stráňku na Velízu,
měli jsme množství „úlovků“. Děti se dozvěděly,
že pokud by si nevšimly plastové či skleněné
lahve, mohly by tento odpadek pozorovat ještě
jako babičky, či dědečkové, protože by v přírodě
zůstal takřka nezměněn. Tento fakt děti velmi
zaujal a tak o hledání podobných odpadků velice
vzrostl zájem.
Prošli jsme lesem až na krásnou stráňku, kde jsme potom pozorovali přes svářečské brýle zatmění
Slunce a připomínali si scénku, kterou jsme si předtím simulovali ve školce s lampičkou, glóbem a malým
míčkem /Měsícem/. Sledovali jsme, co bylo v přírodě jinak, děti si všimly štěkotu psů z obce, který v
momentech zatmění, jak se nám zdálo, zesílil. Nádherné divadlo na obloze skončilo a my jsme se vydali zpět
do školky. Také cestou zpátky jsme sbírali ty odpadky, kterých jsme si předtím nevšimli. Vrátili jsme se
trochu unavení ale spokojení sami se sebou. Mělo to smysl, dokonce myslím, že veliký. Děti měly radost a
my učitelky jsme prožily pocit uspokojení z toho, že se nám snad daří vychovávat v dětech pocit
sounáležitosti se vším živým. Ten tolik nezbytný pocit ve chvíli, kdy se zdá, že materiální zájmy převáží vše.
Naše děti už ví, že Země je živá a že má jejich prostřednictvím množství rukou, které umí udělat
nádherný, radostný a barevný svět pro všechny. Z Mateřské školy Kublov přeji krásné jaro všem!
Marie Rumpíková
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Vzpomínka.
V letošním roce si připomínáme 70. výročí
ukončení zatím největšího válečného konfliktu v
moderních světových dějinách, druhé světové války,
ve které položilo svůj život také několik občanů naší
obce.
Jedním z nich byl nadporučík Miroslav Špot.
Narodil se 2. 7. 1915 v Kublově, v rodině profesora
na gymnasiu v Rakovníku a Jičíně, kde začal v roce
1923 chodit do základní školy. Po ukončení studia na
tamním Státním gymnasiu nastoupil v roce 1934
prezenční vojenskou službu v Bratislavě, kde
vystudoval školu pro důstojníky jezdectva a získal
hodnost podporučíka. K dalšímu studiu se přihlásil
na vojenské akademii v Hranicích na Moravě a po
jeho ukončení byl v roce 1937 vyřazen v hodnosti
poručíka jezdectva. Následně nastoupil službu vojáka z povolání u jezdeckého pluku č. 8 v Pardubicích, jako
velitel čety.
Po okupaci Československa německou armádou byl 30. 3. 1939 propuštěn z armády. Civilní
zaměstnání si nehledal a snažil se dostat do zahraničního odboje. Zvolil si cestu přes Polsko do Francie, kde
vstoupil do cizinecké legie a nastoupil službu u 1. pluku v Tunisu s hodností seržanta. Po vstupu Francie do
války byl 26. 9. 1939 přijat do Československé zahraniční armády a v lednu 1940 přidělen k francouzským
jednotkám. Bojů na frontě se však aktivně nezúčastnil a po kapitulaci Francie byl evakuován do Anglie, kde
byl přidělen k brigádní kulometné rotě naší armády a povýšen do hodnosti nadporučíka jezdectva. Společně s
dalšími příslušníky se přihlásil k výcviku pro zvláštní úkoly ve Skotsku a v roce 1942 absolvoval sabotážní
zpravodajský a výsadkářský kurz. Od 27. 4. 1942 se ve vyčkávací zpravodajské stanici v Londýně
zdokonaloval v dalším výcviku pro diverzní činnost a byl zařazen jako velitel výsadkové skupiny Iridium.
Jejím nasazením do akce chtělo zpravodajské oddělení ministerstva národní obrany v Londýně získat přehled
o situaci domácího odboje po represáliích německých okupantů v období po atentátu na R. Heydricha.
Dne 14. 3. 1943 odstartoval z Anglie letoun typu Halifax s diverzními skupinami BRONSE a
IRIDIUM, kterému velel nadporučík Špot a s ostatními členy výsadku měl seskočit v operačním prostoru
Plzeň – Rokycany. Svůj úkol však nesplnili, pro špatné povětrnostní podmínky a malou viditelnost se nad
Šumavou pilot rozhodl ke zpátečnímu letu. Nad Mnichovem byl stroj sestřelen německým flakem a zřítil se
k zemi, v jeho troskách všichni zahynuli.
Nadporučík Miroslav Špot byl pohřben 15. 3. 1943 na vojenském hřbitově u Mnichova. Po skončení
války byl vyznamenán Čs. Pamětní medailí a Čs. Válečným křížem 1939 a 14. 6. 1991 mimořádně povýšen
do hodnosti podplukovníka in memoriam. Čest jeho památce.
(Literatura: Jiří Šolc – Bylo málo mužů. Praha 1991; Martin Reichl – Cesty osudu; Vzpomínky pamětníků)

Jaroslav Král
TJ Kublov
V sobotu 11. 4. 2015 zorganizoval fotbalový oddíl sběr železného šrotu. Všem občanům za podporu
děkujeme.
6. června 2015 uskuteční oddíl Sport pro všechny turistický výšlap Oupořem.
Sraz v Broumech v Luhu (U DVORA) v 10.00 hodin, zde je možné v případě potřeby zaparkovat auto. Půjde
se naučnou cestou Oupořem s průvodcem CHKO a jeho odborným výkladem, zastávka na hradě Týřově a
po „opičí stezce“ dále do Skryj k mostu. Pěší túra je cca 10 km dlouhá. Zpět od mostu ve Skryjích odjezd
objednaným autobusem asi v 15.00 hodin, zastávka u aut v Broumech v Luhu a v Kublově .
Oddíl FO (kopané) žádá rodiče dětí, kteří chtějí hrát fotbal v průběhu příštích let, aby chlapce
zaregistrovali ve FO TJ Kublov, s tím, že ten jim povolí hostování v jiném oddíle kopané (např. Broumy).
Od letošního roku a do budoucna nemá TJ finance na to, aby mohla žáky, dorostence a dospělé vykupovat
zpět do Kublova (zaregistrované jinde). (Min. cena se totiž pohybuje za dospělého hráče kolem 10.000,- Kč,
u dorostence 1/2 a žáka 1/3 z této částky)
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Kulturní výbor Zastupitelstva obce Kublov
pořádá besedu s výstavou obrazů Václava Šestáka

"Václav Šesták - malíř Podbrdska"
Zahajovací beseda k vernisáži výstavy bude v pátek 24. dubna
od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kublově
O krásách Podbrdska pobesedují autor obrazů Václav Šesták
a spisovatel Otomar Dvořák.
Výstava potrvá do 17. června a veřejnosti bude přístupná
každé pondělí a středu od 8 do 17 hodin.
www.vaclavsestak.com - www.vaslavsestak.stranky1.cz

Knihovna
Hana Perglerová by chtěla všem občanům připomenout, že mají možnost navštívit místní knihovnu a
vybrat si z široké nabídky knih, které jsou průběžně dováženy z knihovny v Kladně v rámci výměnného
fondu. Hodně knih je zde také pro děti, škoda, že školáků čte velmi málo. Je však chvályhodné, že přibývá
předškolních dětí, které si chodí s rodiči vybírat knížky. Budeme se těšit, že jim lásky ke knihám vydrží i do
budoucna. Knihovna je otevřena každé úterý od 15.30 do 17.30 hodin.

Kublováček - PLETENÍ Z PEDIGU a DĚTSKÝ karneval
V březnu a v dubnu proběhlo další tvoření z pedigu. Na přání zúčastněných bude kurz probíhat
přibližně v měsíčních intervalech. Zájemci se stále mohou přihlásit.
Program na letošním dětském karnevalu zajišťoval pan Justich se svou hudebně soutěžní a divadelní
show. Na závěr nechyběla očekávaná tombola, která děti jistě potěšila.
Karneval, pořádaný Kublováčkem byl za finanční podpory Obce Kublov, Svazu dobrovolných
hasičů Kublov, TJ Kublov, COOP a dalších dárců, kterým tímto děkujeme.

Přehled akcí :
 na DEN ZEMĚ zve Kublováček v sobotu 18.4.2015
 zahájení výstavy obrazů "Václav Šesták - malíř Podbrdska" 24.4. v 17 hod.
 sběr šatstva pro DIAKONII Broumov proběhne v sobotu 25.4. od 15. 00 hodin na Pěnkavce.
 sběr nebezpečného odpadu se uskuteční dne 25. 4. 2015 v době od 7:40 - 8:20 vedle Veského
rybníka
 biologický a velkoobjemový odpad od 10:00 hod. dne 27.4. do 12:00 hod. dne 29.4.2015 vedle
Veského rybníka
 pálení čarodějnic pořádá Kublováček dne 30.4.2015
 Staročeské máje pořádají kublovští mládežníci dne 16.5.2015
 DEN RODIN pořádá Kublováček v neděli dne 17.5.2015
 výšlap Oupořem pořádá oddíl "Sport pro všechny" dne 6.6. 2015
 Suché máje se uskuteční v sobotu 20.6.2015
 ZO KSČM Pořádá v sobotu 15.8.2015 poznávací zájezd na Zbirožský a Hořovický zámek.
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