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Zastupitelstvo obce Kublov pořádalo pro všechny občany tradiční Vánoční
posezení, které se
konalo
v sobotu
10.
prosince 2016 v sále Na
Slovance. Na program,
který zahájilo vystoupení
dětí z Mateřské školy
Kublov se přišlo podívat
více než osmdesát občanů.
Děti za svůj skvělý výkon
dostaly
malý
dárek.
Vendulka
Petřinová
zahrála na elektrofonické
klávesy krásné, známé
melodie a dokonalou
vánoční
atmosféru
vytvořil
koledami
a
písněmi s vánoční tématikou dvacetičlenný hudební soubor Macechy. Obec připravila pro
všechny přítomné malé
občerstvení a občanům nad
šedesát let rozdala poukázky
do prodejny COOP Kublov.
Mnozí účastníci projevili
zájem
o
rekonstrukce
provedené v restauraci Na
Slovance. V závěru zahrála
Květa
Hartmanová
na
klávesy a všichni přítomní se
shodli na tom, že prožili
krásné, pohodové odpoledne.
Je škoda, že tato akce je
většinou
občanů
stále
chápána
jako
posezení
s důchodci. Mnoho let už
zveme všechny bez rozdílů
věku a program je zajímavý i
pro mladší generace.

Připravujeme se na další rok a předpokládáme, že pro většinu čtenářů je předvánoční období
vždy plné shonu a příprav na tu vzácnou chvilku, kdy přestaneme přemýšlet, co jsme ještě nestihli a
na co jsme zapomněli. Úplně stejné je to s pravidelnými cykly života obce, neboť většinou vždy v
závěru roku jsou vyhlašovány výzvy na dotace, kdy v relativně velice krátkých lhůtách o ně musí
obec požádat, pokud chce následující rok získat prostředky na zlepšení našeho společného prostředí.
I letos tomu není jinak a tak obec připravuje projekty a žádosti o dotace na opravu místních
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komunikací, opravu hřbitovní zdi a na zkulturnění plochy vedle Veského rybníka, kde je naším
záměrem v její horní části v první etapě vybudovat parkovou úpravu s pěšinkami, lavičkami a
dlážděnou plochou, kde by se v budoucnu mohly tancovat máje. Samozřejmě se počítá i s výsadbou
zeleně a zatravněním části plochy. Na podobu úprav byl vypracován projekt, při kterém jsme vzali
v úvahu i představy našich dětí.
Tak, jako v bezpočtu projektů a žádostí, které nejen naše obec v minulosti předkládala je s ohledem
na
omezené
množství
rozdělovaných
prostředků
povětšinou otázkou nahodilosti,
zda se i na naši obec pousměje
štěstí. Bohužel stávající systém
poskytování prostředků v případě
dotací víceméně připomíná loterii
a my spolu s Vámi vždy doufáme,
že při "losování" těch šťastných
máme všichni stejné šance. O co
lépe by se obcím hospodařilo,
kdyby každý rok nemusely
sepisovat supliky a zpracovávat
mnohdy nikdy nerealizované
projekty v případě, že o takto
rozdělované prostředky by byly
přímo v rozpočtovém určení daní
navýšeny příjmy obcí. Ty by
sice ztratily vidinu ojedinělé a mnohdy nahodilé větší podpory, ale všechny by získaly jistotu
pravidelných příjmů, kdy na ty větší akce by se mohly dostatečně připravit a prostředky si samy
našetřit.

Model rodného domku J. L. Zvonaře se podařilo dohledat.
V říjnových Kublovských novinách jsme minulý rok
otiskli obrázek modelu domu J. L. Zvovaře
publikovaný v časopise Světozor v r. 1913. Je to téměř
neuvěřitelné, ale tento model, který byl vytvořen pro
Národopisnou výstavu českoslovanskou pořádanou v
Praze v r. 1895 dosud existuje a je uložen v depozitáři

etnografického oddělení Národního muzea
v Terezíně. Starosta obce zahájil jednání o jeho zapůjčení do památníku v naší obci. Nejcennější na
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tomto nálezu je, že model má odklápěcí střechu a zachycuje interiér domu, včetně černé kuchyně a
to před pozdějšími stavebními úpravami. Tento model tak významně napomůže při úvahách o
způsobu rekonstrukce této památky a nepochybně tím zvyšuje i její hodnotu.
Národopisná
výstava
českoslovanská v Praze roku
1895 měla za cíl předvést život
českého a slovanského lidu.
Konala se na stejném místě
jako Jubilejní výstava 1891 –
na výstavišti v Královské
oboře. Předcházela jí tři léta
přípravných
prací
v
jednotlivých regionech, 170
krajinských výstav a početné
národopisné slavnosti. Vybrané
exponáty pak byly z regionů
poslány do Prahy. Z výstavy
"Vesnice" zůstala dochována
stavební
dokumentace
a
některé modely staveb.
(Wikipedia).

Vítání občánků 19. 12. 2016

Dne 19.12.2016 jsme do naší obce přivítali nové občánky a to Viktorii Zelenkovou, Jakuba Krauze,
Antonína Pánka a Sofii Proškovou, kteří se narodili v prvním pololetí letošního roku. V úvodu
vystoupily děti z mateřské školy. Ředitelce školky M. Rumpíkové i dětem děkujeme za pěkné
vystoupení.
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Opravdu je jen těžké uvěřit, čeho jsou někteří "lidé"
schopni. I když jen nerad bych chtěl v tomto adventním čase
kazit náladu té většině našich občanů, jejichž zájmy nekončí u
hranic jejich plotů a kteří jsou vždy ochotni pomoci při
zkrášlení obce, přispět k rozvoji kulturního či společenského
života a to ať už jako jednotlivci, tak v rámci spolků, jejichž
jsou členy. Mezi ně patří například i rybářský kroužek, který se
snaží vychovat k této zálibě řadu našich dětí. Mnoho práce a
úsilí jim přitom ne vždy přinášelo jen radost. Tak například
zhruba před rokem jim zatím neznámí zloději vypustili bývalé
koupaliště a vylovili všechny ryby. I když je to čin
neobhajitelný, může si každý představit, že to někdo udělal z
chamtivosti či touze snadno přijít k výsledkům práce někoho
jiného. Jak si ale vysvětlit motivy toho, kdo zatím neznámou
výbušninou vhozenou ze 4. na 5. prosince do rybníčku v
Chaloupkách zmasakroval v něm žijící ryby. Jak mají ty
nejmenší děti, které se na Mikuláše k rybníčku přišly podívat,
zda už je zamrzlý, pochopit, co se to stalo a proč je led pokrytý
množstvím rozsekaných těl ryb. Bohužel čin hodný primitiva
se mnohdy nedá ani vysvětlit, ani pochopit.

Milí přátelé kublovské školky!
Přeji Vám pokojný a radostný adventní čas! Čas vyplněný rodinou a prožitky s nejbližšími lidmi.
Advent znamená v latině „příchod“. Možná příchod toho nejhezčího, co si dokážeme představit,
příchod silného a radostného vzájemného sdílení a sblížení. My dospělí prožíváme tuto dobu
slavnostně a emotivně, ovšem dětem přibývá k onomu slavnostnímu také rozměr kouzelného,
pohádkového času, na který budou celý život vzpomínat. Je to závazek pro nás dospělé, abychom
našim dětem připravili krásný čas. I my v naší Mateřské škole Kublov se snažíme tuto adventní
dobu naplnit nejrůznějšími překvapeními a radostmi. Náš adventní čas začal vystoupením na
Kublovském jarmarku, pokračoval návštěvou Mikuláše, dále koledami, zazpívanými pro důchodce
obce, při každoročním posezení občanů Kublova Na
Slovance. Vystupovat budeme též na vítání nových
občánků v posledním předvánočním týdnu. Čekají nás
také vánoční dny na obou třídách, nadílka od Ježíška,
zkrátka takový malý Štědrý den ve školce.
Letos jsme se v adventní době zaměřili na hledání
toho hezkého v nás. Toho, co dokáže dělat svět
hezčím a lidštějším. Konáme dobré skutky. O dobrých
skutcích si povídáme, za dobré skutky postupujeme v
adventním kalendáři směrem ke Štědrému dni.
Pořádali jsme ve školce dobročinný bazárek, kam děti
donesly nějakou svoji věc, se kterou se rozloučily a mohlo si jí „koupit“ jiné dítě. Potom jsme
společně s dětmi přemýšleli, co s vybranými penězi uděláme. Přišli jsme na nápad spojit se s
Mateřskou školou v Březové a společně přispět na dárek pro dětský domov. Děti vybraly DD v
Mostě, kde děti toužily podívat se do zábavného parku Mirákulum. V rámci akce „Dejme dětem
šanci“ jsme zaslali finance na účet dětského domova a jsme jako dárci uvedeni i na webových
stránkách tohoto projektu. S dětským domovem se spojíme a vyměníme si korespondenci.
Dobrý skutek a zároveň pomocnou ruku k dílu jsme chtěli přidat také k zamýšlené akci obce
Kublov na proměnu veřejného místa v relaxační prostor, kde se snad v budoucnu, s pomocí dotace,
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budou moci scházet rodiny a sdílet společně hezké chvilky. A tak jsme vzali kolečka, hrabičky a
pytle na odpad a šli „symbolicky“ ono místo čistit. Děti také malovaly obrázky, jak by si společný
prostor představovaly.
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. Před
skončením roku 2016 bych chtěla
poděkovat všem zástupcům obce
Kublov za podporu naší školky,
rodičům i dětem za hezké vztahy a ochotu řešit možné problémy v klidu a s pochopením. Děkuji
všem zaměstnankyním mateřské školy za jejich náročnou práci, bez které nemůže žádná organizace
fungovat! A děkuji i Vám všem, kteří se o chod naší školky zajímáte!
S přáním klidného adventu a všeho nejlepšího do nového roku 2017,
za kolektiv mateřské školy Marie Rumpíková

Rozsvěcení vánočního stromu a vánoční jarmark
V sobotu, 26. 11. 2016, jsme se setkali na svátečním odpoledni ve znamení KOUZELNÝCH
VÁNOC a zimních radovánek se sněhuláky.
Shlédli jsme bohatý program, kde vystoupily děti
z MŠ Kublov, Pěvecký sbor ZŠ Broumy,
Kouzelník a závěrem jsme upřeli zraky na
magickou LED show.
Již 6. vánoční jarmark a rozsvěcení vánočního

stromu si užily nejen děti, prostřednictvím různých her,
soutěží, tanečků a tvořivé dílny, ale i dospělí, kteří se
mohli pokochat mnoha dekoračními předměty
v prodejních stáncích, či si koupit něco dobrého na zub.

Věříme, že se i tento rok jarmark vydařil a těšíme se na shledanou opět v příštím roce.
Děkujeme všem za přízeň a podporu a přejeme krásné prožití vánočních svátků a v novém roce
hlavně pevné zdraví a spokojenost.
Přijďte se s námi projít na tradičním Silvestrovském špacíru – 31. 12. 2016 a
zakončit tak rok 2016 a přivítat ten nový rok 2017.
Bližší informace budou na vývěsních deskách.
KUBLOVÁČEK
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Setkání se zvířaty na fotografiích
Od 4. listopadu v zasedací místnosti
OÚ každé pondělí a středu během úředních
hodin si můžete prohlédnout výstavu
fotografií autorů manželů Macháčkových s
názvem „Blízká setkání se zvířaty“. Ohlasy
na výstavu jsou pochvalné a obdivné. Na
prázdný panel přibydou počátkem roku
kresby dětí ze školky, děti budou kreslit svoje
obrázky na místě, pod dojmem z vystavených
fotografií. Fotografie, ke kterým budou
postupně přibývat dětské kresby, budou
zdobit stěny místnosti až do března 2017.

POZVÁNKY:
Na druhý svátek vánoční 26. prosince od 15. 00 hodin se koná Vánoční koncert
v kostele sv. Jana Křtitele na Velízu
Pod vedením sbormistra Jindřicha Marka vystoupí smíšený pěvecký sbor
KUBR
SRDEČNĚ ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST

V roce 2017 se uskuteční :
Sbor dobrovolných Hasičů Kublov pořádá 11. února 2017 tradiční Hasičský ples
V sobotu 18. března 2017 obec Kublov pořádá 14. Obecní ples. Hraje hudební skupina Úžas.
Na jaro připravujeme zájezd na divadelní představení do Prahy.

Členové zastupitelstva Kublov přejí všem občanům krásné a pohodové Vánoce,
pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2017.
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