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Co se nám letos podařilo v obci změnit
Rekonstrukce pomocné budovy OÚ - garáž v Hoře
Obec provedla úplnou rekonstrukci pomocné budovy obecního úřadu (garáž v Hoře). Akci se
podařilo zrealizovat za finanční
podpory Středočeského kraje Fondu rozvoje obcí a měst.
Dodavatelem stavby byla na
základě výběrového řízení
obchodní společnost ZELENKASTAVBY, s.r.o. Budova již byla
v katastrofálním stavu, zatékalo
do ní, část stropu již odpadla a
stěny byly popraskané tak, že je
bylo nutno zpevnit ocelovými
výztužemi, stejně tak bylo nutno
vyztužit i základy stavby. Na
navazujících úpravách interiéru
budovy se podíleli i naši hasiči,
zejména velitel Martin Šmíd,
Martin Šmíd ml., Ing. Michal Špiryt, Milan Schovánek, Petr Hrudka, ale i řada dalších členů JSDH
obce Kublov.
Slovanka
Významnou proměnou
prošla i restaurace
Na Slovance. Obec
výlučně ze svých
prostředků zajistila
výměnu všech sedmi
velkoformátových
oken, v přízemí, v
kuchyni i skladu byly
opraveny stropy a
položeno nové lino,
lokál, salonek a další
prostory byly
vymalovány, bylo
pořízeno předpisům
vyhovující vybavení kuchyně a to velký nerezový mycí stůl a nerezový pracovní stůl. Významnou
podporu poskytl obci pan Miroslav Šírer, který vyrobil a do budovy namontoval nová eurookna i s
parapety a to za cenu nižší, než by obec vynaložila na obyčejná okna z plastu. Významnou pomoc
při přípravě provozu restaurace již poskytly téměř všechny místní spolky.
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V poslední době to byly spolky dobrovolných mopedistů, myslivců a kublovských důchodkyň. Na
úklidu i opravách se podíleli i členové zastupitelstva naší obce. Poděkování si zaslouží i Pavel a Jiří
Krauzovi. Obec ještě zvažuje výměnu kotle.
Všem, kteří obci pomohli, děkujeme.
Pro informaci uvádíme, že obec stále hledá
zájemce o pronájem Slovanky, podrobnosti jsou
publikovány na úředních deskách obce.
Při pracech na Slovance mimo jiných pomáhali:
Vladimír Palek, Marcela Palková, Eva Müllerová, Ivana
Luňáčková, Bohuslav Luňáček, Josef Zíma, Jiří Zíma,
Jaroslav Oliverius, Markéta Štancová, Ota Štanc, David
Srp, Jana Hrudková, Petr Hrudka;
Jan Jirásek, Lenka Jirásková, Jan Jungman, Jan Zítek,
Tomáš Krauz, Jiří Hošek ml., Tomáš Kovanda;
spolek kublovských důchodkyň, Milan Schovánek,
členové zastupitelstva obce Kublov a řada dalších.

Průzkum domu č.p. 10
Pracovník Národního památkového ústavu dosud pokračuje v průzkumu památkově
chráněného domu J.L. Zvonaře. Výstupem by měl být podklad pro zpracování projektu
rekonstrukce tohoto objektu. Nezakrýváme, že bychom byli rádi, kdyby tyto práce pokračovaly
rychleji.
Oprava na ČOV
V souvislosti s poruchou jednoho z provzdušňovacích prvků
musela být odstavena jedna z aktivačních nádrží, aby po jejím
odčerpání a vyčištění mohla být provedena jeho výměna. Na
přiložené fotografii (vpravo) J. Pánek po servisním zásahu v 5 m
hluboké nádrži po odsátí kalu.
Likvidace odpadů
Jak jste si jistě povšimli, obec na zkoušku zřídila další dvě
stanoviště pro sběrné nádoby na tříděný odpad. Bezesporu to mělo
vliv na přetížené stanoviště vedle hasičské zbrojnice. Ideální by
byl stav, pokud by stanoviště mohla být umístěna mimo hlavní
průtahy obcí, aby nám odpad nepřiváželi jeho producenti z
okolních obcí. O alternativních řešeních zastupitelstvo již vícekrát
jednalo, problém je však v nedostatku jiných vhodných míst.

Komu vadil křížek za Velizem ?
Jak jsme se dozvěděli, někdo odřezal
litinový kříž od podstavce u lavičky při cestě
kolem Velizu. Současně došlo i k odsekání
data z betonového základu. Z toho lze
usuzovat, že pravděpodobně nešlo jen o
odcizení kříže. Takovému člověku je snad
nutno popřát, aby on sám nikdy podobné zlobě
nemusel čelit.
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Mateřská škola
Vážení přátelé Mateřské školy Kublov!
Vítáme Vás všechny u okénka do naší mateřské školy. Máme za sebou již téměř celý měsíc září,
čas, kdy v každém zařízení mateřské školy probíhá nejnáročnější období celého roku, tedy
adaptační režim. Letos jsme přijímali celkem 13 nových dětí, které všechny nastoupily do 1. třídy,
která má kapacitu celkem 14 dětí. Tato třída je svým nižším počtem dětí předurčena k individuální
péči o nejmladší děti v naší školce. Pod laskavým vedením paní učitelky Veroniky Humlové si děti
zvykají na prostředí, kde jsou v kolektivu ostatních dětí, kde je třeba dodržovat pravidla pro
spokojené soužití. Učí se samostatné práci, návykům sebeobsluhy i společným hrám s ostatními.
99% dětí prožívá adaptaci na prostředí školky s počátečním pláčem a steskem po rodinném
prostředí. V naší mateřské škole však neuplynula ani polovina měsíce září a děti se zdají být
spokojené a radostné. Z vlastní zkušenosti z jiných mateřských škol musím napsat, že ne všude je
tomu tak, proto jsem za takový stav adaptace opravdu ráda. Každému z nových dětí je věnována
individuální péče, každému dítěti je třeba naplnit jeho individuální potřeby. Samozřejmě adaptace
probíhá i nadále a stále je možné, že ráno
někdo lítostivě reaguje na loučení
s rodičem. Je to přirozené a normální. Na
paní učitelce je potom rozptýlit dětské slzy
vhodnou motivací a individuální péčí.
Druhou třídu mateřské školy navštěvují
děti starší, letos máme více než polovinu
předškolních dětí. Na druhé třídě pracuje
paní učitelka Lucie Malcová spolu
s ředitelkou školy Marií Rumpíkovou.
Snažíme se děti co nejzodpovědněji
připravovat na další, již školní, léta.
Systematickou přípravou procházejí děti
v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky. Naší prioritou je vytvořit
takové podmínky dětem, aby se každé
z nich cítilo sebevědomé a mělo důvěru
v sebe sama a v to, že práci ve škole
zvládne. Prioritou naší mateřské školy je
vytvořit v dětech vědomí, že právě ony
jsou
jedinečnými
bytostmi
plnými
uskutečnitelných představ a nadějí.
Protože bychom byli rádi, aby děti vnímaly
společenství mateřské školy opravdu jako
společenství všech přítomných dětí a všech
dospělých, zařazujeme téměř denně
společné aktivity 1. i 2. třídy, při kterých se
děti setkávají a hrají si společně, stejně
společně prožívají i některé společenské
aktivity jako jsou divadla, oslavy narozenin
apod. Vnímáme to jako důležité pro pocit
sounáležitosti. Děti v mateřské škole jsou rozvíjeny podle Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní výchovu, který je rozpracován do témat školního vzdělávacího programu, který klade
důraz na získání jedinečných návyků sebeřízení.
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O prázdninách ředitelka školy zpracovala projekt, kterým jsme se zapojili do výzvy na podporu škol
formou šablon, která je určena pro mateřské a základní školy. Věřím, že se nám podaří podporu
získat. Tato podpora je zaměřena
neinvestičně, především na osobnostně
profesní
rozvoj
pedagogických
pracovníků
a
spolupráci
škol
prostřednictvím supervizí a návštěv. Dále
také na usnadnění přechodu předškolních
dětí do škol. V rámci této výzvy plánuji
pro rodiče předškolních dětí tematická
setkávání
s odborníky
v oborech
psychologie a pedagogika.
Na stránkách obce Kublov můžete
navštívit naše nové webové stránky, se
kterými nám velmi pomohla a stránky zprovoznila paní Eva Macháčková. Ještě jednou jí velmi
děkujeme, věnovala práci na nich mnoho času. Děkuji též panu starostovi za uveřejnění odkazu na
stránkách obce.
PODĚKOVÁNÍ ZA DLOUHOLETOU PRÁCI PRO ORGANIZACI MATEŘSKÁ ŠKOLA
KUBLOV
Jménem všech zaměstnanců Mateřské školy Kublov děkuji občance Kublova, paní Marii Holinové
za její dlouholetou práci účetní v naší školce. Paní Holinová skončila svoji práci v organizaci k 31.
8. 2016 a na její místo nastoupila paní účetní Gabriela Janoušová.
Děkuji paní Holinové za mnoho let spolupráce, děkuji za její ochotu a vstřícnost, za trpělivost a
poctivost v práci!
Vážená paní Holinová přijměte od nás všech z MŠ Kublov přání pevného zdraví do dalších let, kdy
si budete užívat zaslouženého odpočinku!
Za kolektiv MŠ Kublov ředitelka organizace Bc. Marie Rumpíková DiS

Ohlédnutí za létem 2016
Pořadatelé Suchých májů
Letošní 15. Suché máje, se konaly 18. 6. 2016. Poté co májovníci, drábi, Kecal a pekařky, za
doprovodu živé hudby, prošli obcí, zatančilo před Slovankou Českou besedu, rekordních devět
kolon malých i dospělých májovníků. Večer se konala taneční zábava, zahrála hudba PHZS.
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Přesto, že v pátek 24. 6. 2016, bylo opravdu velice horké odpoledne, na hřišti za Malou loukou,
bylo živo. Účastníci Suchých májů pořádali, tak jako každý rok, dětské odpoledne. Pobavit se a
zasoutěžit si, přišlo téměř čtyřicet dětí. Po splnění "vodnických" úkolů, si děti opekly buřty a za
odměnu dostaly pěkné ceny. Pobavili se rodiče i děti, Těšíme se na další již 16. Suché máje.
Z činnosti Tělovýchovné jednoty Kublov
TJ zorganizovala 10. 9. výšlap ze Svaté přes Vraní skálu a podél Vraního potoka do Hředel.
Tam nás po dobrém obědě místní historik p. Antonín Blacký na okruhu po obci seznámil s jejími
dějinnými
událostmi.
Například jsme navštívili dům
paní E. Havelkové, kde stávala
vysoká pec.
Svojí
cestu
jsme
zakončili na statku manželů
Blackých, kteří z něho
vytvořili soukromý skansen
lidové architektury. Dřevěnice
s černou funkční kuchyní,
historická stodola, obytné
místnosti, ukazující život na
statku. Jako bonus nám ukázali
výstavní místnost s loveckými
trofejemi z celého světa.
Výšlapu
se
zúčastnilo
spokojených 28 dospělých a 12
dětí.
V sobotu 15. 10. 2016 se uskutečnil výšlap Zbirožským potokem s cílem ve Skryjských jezírkách.
Celkem 27 účastníků vyrazilo od Sýkorova mlýna krásnou přírodou kolem dalších třech mlýnů –

Kozova, Ostroveckého a Jankovského na vyhlídku Pod Ostrovcem a dál údolím Zbirožského
potoka do přírodní rezervace Skryjská jezírka. I přes nepříliš vydařené počasí si všichni přes 11 km
dlouhý výšlap užili.
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Z činnosti ZO KSČM
Pro 34 dospělých a 7 dětí ZO na 13. srpna připravila netradiční okružní zájezd severním Plzeňskem.
Postupně jsme navštívili
Muzeum
Severu
Plzeňska v Mariánské
Týnici. V Manětíně jsme
si
prohlédli
zámek
s parkem a v Rabštejně
zříceniny hradů, kostel,
Loretu, nejstarší most
v Čechách, je kamenný a
pochází ze stejné doby,
jako Karlův most v Praze
a
na
konec
hrad
Krakovec.
Přes celodenní náročný
program se s přispěním
krásného počasí zájezd
líbil. Proto na příští rok
plánujeme
poznávací
zájezd za krásami Jižního
Plzeňska
s prohlídkou
zámků Kozel a Nebílovy.
Běh s KUBLOVÁČKEM opět pod záštitou V-Auto Žebrák
Dobrou volbou se ukázalo plánování 2. ročníku běhu s Kublováčkem až na neděli 18. 9. Sobotní
deště ustaly a v neděli se za optimálního počasí zapsala do startovních listin početná skupina dětí i
rodičů.
Zatímco děti odkroužily kratší trasy na fotbalovém hřišti, starší kategorie společně s rodiči museli
opět na známou
trasu
okolo
Velizu.
Pro
pobavení
dětí i dospělých
byly připraveny
různé sportovní
disciplíny.
Všichni
si
během
dopoledne mohli
vyzkoušet
například střelbu
z luku,
ze
vzduchovky,
hod
oštěpem,
vrh koulí, kuželky, ringo a další.
Bohaté odměny pro všechny zúčastněné zajistila firma V-Auto Žebrák, které touto cestou děkujeme
a doufáme, že i letos se nám společně podařilo naplnit motto našeho běhu:
„ Ukažme dětem, že i rodiče sportují!“
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REJDĚNÍ SVĚTLUŠEK
Jako každý rok jsme ani letos nezapomněli na tradiční Rejdění světlušek, které se uskutečnilo
5.11.2016. V 17 h jsme zapálili lampiony a vyrazili Chaloupkami na dětské hřiště, kde děti za svoji
odvahu dostaly malou sladkou odměnu, zahřály se teplým čajem a opekly si buřtíka. Počasí bylo už
chladné, ale i přes to se akce zúčastnilo asi 30 dětí. Děkujeme všem dětem, které měly na hlavě
tykadélka, na zádech křidýlka nebo jinou připomínku vztahující se k broučkům či světluškám.
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A VÁNOČNÍ JARMARK - SOBOTA 26. 11. 2016
Sváteční odpoledne ve znamení KOUZELNÝCH VÁNOC a zimních radovánek se sněhuláky.
Budeme rádi, když nám pomůžete, a to svými nápady, výrobky či spoluprací při organizaci.
Vystoupí MŠ Kublov, Pěvecký sbor ZŠ Broumy, Kouzelník, magická LED show a další.
Sál bude vyzdoben sněhuláky, do výroby sněhuláků se může pustit každý a svůj výrobek donést na
sál. Děti za své výrobky budou odměněny.
PEDIG
Od října začaly kurzy pletení z pedigu pro dospělé, konají se zpravidla 1x měsíčně (sobota,
neděle).
Pokud máte zájem o zasílání termínů konání kurzů, napište na e-mail: kamila.suttrova@seznam.cz.
Průzkum zájmu:
Kurz "Zjednodušte si život" o aplikacích na mobil a na tablet, které mohou výrazně zjednodušit a
zpříjemnit řadu častých činností - typu psaní poznámek, úkolů, nákupních seznamů, ukládání
informací z webu, navigace, předpověď počasí, základní úpravy fotek. Opět v režii pana Zdenka
Macháčka.
V případě, že Vás téma zaujalo, prosím napište na email: kublovacek@kublovacek.cz. Po přihlášení
dostatečného počtu zájemců budeme tyto informovat o termínu kurzu.
Výstavy
V pátek 24. 6. 2016 se konala vernisáž výstavy obrazů „Setkání 2016“
Výstavu uvedl spisovatel Otomar Dvořák, zpěvem a hrou na kytaru jej doplnila Tereza Kodetová.
Své obrazy tentokrát v obřadní síni Obecního úřadu Kublov vystavovala Eva Zajícová, Ladislava
Kučerová, Oldřich Selucký a Martin Hamouz.
Celé letní prázdniny zdobily
stěny zasedací místnosti obrazy,
pokračovala 11. pouťová výstava.
V září a říjnu obrazy
vystřídala expozice „ Vodní
světy“, krásné fotografie Marie
Holečkové a Petry Mejstříkové,
které zachycují půvaby jihočeské
krajiny. Vzhled této krajiny
podstatně
ovlivnil
známý
rybníkář Jakub Krčín, jehož
zajímavou osobnost přiblížili
autorka
fotografií
Marie
Holečková a spisovatel Otomar
Dvořák na zahajovací besedě,
která se konala 9. září od 17
hodin. Marie Holečková je známá
berounská
nakladatelka,
o
osobnosti J. Krčína vydala knihu „Tajemné životy Jakuba Krčína“, kterou bylo možné na místě
zakoupit. Do konce trvání výstavy byly ke koupi i další knihy, např. o našem okolí.
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Výstava fotografií Blízká setkání se zvířaty
Děkuji všem, kdo se účastnili v pátek 4. 11. besedy s autory, která zahájila novou výstavu. V
zasedací místnosti OÚ je instalována nová výstava fotografií nazvaná Blízká setkání se zvířaty.
Poděkování za uspořádání výstavy patří manželům Evě a Zdeňkovi Macháčkovým, kublovským
občanům, autorům 17 vystavených krásných fotografií. Bonusem pro účastníky zahajovací besedy
byla prezentace - promítání dalších 70 fotografií. Autoři přitom poutavě vysvětlovali a vyprávěli,
jak a kde se vlastně divoká zvířata takto zblízka v přírodě dají vyfotografovat. Fotografie budou
zdobit místnost až do konce března 2017. Během této doby bude výstava doplňována o obrázky dětí
z místní MŠ, které nakreslí po prohlédnutí výstavy. Přijďte se podívat i Vy, rozhodně to stojí za to.
L. Kučerová
Mopedisté
V sobotu 17. září 2016 nás všechny vzbudil déšť a teploty o 15 °C nižší než v předešlých
dnech, ale i přesto se k nám na 8. ročník mopeďáckého špacíru Křivoklátskem sjelo 73 nadšenců se
svými stroji. Dopolední nepřízeň počasí jsme přečkali při přátelském posezení na sále Na Slovance
a po poledni se na 64kilometrovou trasu vydalo 55 „srdcařů.“ Počasí se umoudřilo a tak jsme
z naplánované trasy přes Hudlice, Zbečno, Křivoklát, Městečko, Nezabudice, Roztoky a Karlovu
Ves nemuseli nic vyškrtnout a odpoledne se všichni účastníci v pořádku vrátili zpět do Kublova.

Zastupitelstvo obce Kublov zve všechny občany na tradiční Vánoční posezení,
které se koná v sobotu 10. prosince 2016 v sále Na Slovance od 14 hodin. Vystoupí děti
z Mateřské školy Kublov a dvacetičlenný hudební soubor Macechy s vánočními písněmi a
koledami. Eliška Kučerová a Vendula Šolcová předvedou své žonglérské umění.
Pro důchodce je připraven dárek a pohoštění.
Myslivecký spolek Velíz Kublov pořádá v sobotu 19.11.2016 v restauraci Na Slovance
Poslední leč, k tanci a poslechu hraje skupina Kastelán
Na druhý svátek vánoční 26. prosince od 15. 00 hodin je pod vedením sbormistra Jindřicha
Marka připraven Vánoční koncert pěveckého sboru KUBR
v kostele sv. Jana Křtitele na Velízu.
********************************************************************************
KOSMETIKA BROUMY nabízí různé druhy kosmetických ošetření a to i pro chlapce a muže,
mikromasáž očního okolí, parafínové ošetření rukou, modelaci obočí, barvení řas a obočí, depilaci
celého těla, líčení a to i svatební. Vše i ceník najdete na www.kosmetika-broumy.webnode.cz.
Monika Šimková tel. 602 234 632, Lipová 46
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