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Ze života obce
Ač by se mohlo zdát, že počátek roku je pro obec okurkovou sezonou, opak je pravdou. Pro
obec a její úřad je tou nejzatíženější částí roku, kdy je nutno v určených termínech připravit
podklady a hlavně zpracovat nejrůznější statistiky a hlášení. Jen v souvislosti s provozem
kanalizace a systémem sběru odpadů je obec povinna předložit 7 statistických hlášení pro různé
instituce. Obec se současně musí připravit na záměry, se kterými počítá pro tento rok. A co se již
od počátku roku změnilo :
Obec zakoupila "nový" nákladní automobil pro přepravu kontejnerů
A proč jsme tak učinili ? Obec již nyní má k dispozici 5 kontejnerů pro nejrůznější využití.
Pro manipulaci s nimi jsme používali vozidlo Avie. To však není naším majetkem a v letošním
roce ho budeme vracet. Navíc
při provozu tohoto vozidla jsme
se pro jeho stáří a opotřebení
potýkali s nezbytností jeho stále
častějších oprav. Proto již v
rozpočtu na tento rok bylo
počítáno s nákupem staršího
kontejnerového nosiče. Jelikož
hospodaříme
s
veřejnými
prostředky, oslovili jsme celkem
10 nejrůznějších v úvahu
přicházejících dodavatelů
a
současně
jsme
tuto
naši
poptávku uveřejnili
i
na
webových
stránkách
obce.
Současně zastupitelé sami ve
veřejném prostoru zjišťovali
nabídky
těchto
prostředků.
Výsledkem byl nákup vozidla DAF za částku 723.580 Kč, který bez problémů "natáhne" i kontejner
se zátěží 8t. Pro úplnost podotýkáme, že právě kontejnerový nosič je tím nejčastěji využívaným
prostředkem občany naší obce.
Restaurace Na Slovance opět v provozu
Jak je obecně známo, obec musela předchozímu nájemci vypovědět pacht pro nehrazení
pachtovného. V bezprostřední návaznosti jsme uveřejnili záměr na nové propachtování této obecní
nemovitosti spojený s výzvou případným zájemcům. Ač se podle kolujících "zaručených
informací" zdálo, že jen v naší obci se přihlásí více zájemců, nestalo se tak. Do určeného termínu
se přihlásil pouze jediný zájemce, a protože splnil všechny podmínky zadavatele, byla s ním
uzavřena nová pachtovní smlouva. Rychlé znovuzprovoznění restaurace umožnilo, že již na konci
února mohli naši hasiči konat svůj ples. Přejeme novému nájemci, aby mu vše vyšlo a všem
návštěvníkům restaurace, aby byli se službami poskytovanými i díky investici obce, spokojeni.
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Obec musela přistoupit ke zdražení stočného
Ne všechny informace mohou být příznivé a uvědomujeme si, že mezi takové náleží i
navýšení stočného o 200,-Kč. Na druhou stranu s rozumem v hrsti si jistě většina odběratelů sama
uvědomí, že obec téměř 10 let tj. od zprovoznění splaškové kanalizace držela stále stejnou cenu.
A věřte, že to nebylo vůbec jednoduché a to jak s ohledem na růst energií, tak na vzrůstající náklady
služeb, jejichž část byla stále častěji vyvolána nedodržováním podmínek provozu (viz vícekrát
diskutované splachování vlhčených nerozpustných kapesníků a s tím souvisejícím častějším
čištěním nátokových jímek). Dosavadní jediné navýšení v r. 2013 souviselo pouze s tím, že obec se
stala plátcem DPH a toto navýšení svou výší pouze pokrylo do státního rozpočtu obcí odváděné
DPH. Obec je však ze zákona povinna zajistit udržitelnost tohoto vodohospodářského zařízení což
znamená, že musí jeho provozem prostřednictvím výběru stočného zajistit prostředky nejen na jeho
provoz a opravy, ale i na výměnu těch částí, kterým skončí doba životnosti. I když se snažíme
většinu oprav a činnosti údržby zajistit vlastními silami a s co nejmenšími náklady, ne vždy je to
možné. Když jsme spolu s mnoha dalšími obcemi v minulém roce obdrželi od Ministerstva
zemědělství ČR výzvu ke zvýšení stočného k zajištění udržitelnosti, nezbývalo, než abychom
k tomuto kroku přistoupili. Z upozornění MZE vyjímáme :
MZe Vás současně upozorňuje, že neplnění povinností uložených vlastníkům VaK § 8 odst. 1 a
odst. 11 ZVK (povinnost vytvářet rezervu finančních prostředků na obnovu VaK a dokládat jejich
použití pro tyto účely, resp. povinnost zpracovat plán financování obnovy VaK) lze považovat za
přestupek podle § 32 a § 33 ZVK. V případě prokázání přestupku (v závislosti na jeho závažnosti)
může příslušný vodoprávní úřad uložit pokutu až do výše 100 000,- Kč.
Kdyby však obec plně promítla veškeré náklady provozu kanalizace do stočného, překročila
by v součtu cena vodného a stočného dle našeho názoru hranici sociální únosnosti pro občany naší
obce. Právě to bylo důvodem, že zastupitelstvo obce rozhodlo, že pro rok 2019 bude na zajištění
obnovy z rozpočtu obce přesunuta částka ve výši 600 tis. Kč, jinak by nárůst stočného musel být
výraznější. Do budoucna však všichni musíme počítat s tím, že v následujících letech může
průběžně docházet k častějšímu navyšování cen stočného a že ani při avizovaném snížení DPH na
stočném nelze počítat s jeho poklesem. Prosím porovnejme si stávající výši např. s tím, kolik
mnozí z nás jsou např. ochotni každý měsíc utratit za telefon, a to už vůbec nezmiňuji, kolik by byl
každý z nás ročně nucen zaplatit, pokud by si nechal vyvážet svou nepropustnou jímku, když
nejbližší možné místo, kam lze v současné době její obsah legálně odvézt, jsou Hořovice.
Z další činnosti
Obec minulý měsíc zajistila obměnu kamerového systému v obci v zájmu udržování
veřejného pořádku na vybraných místech obce. Obec je investorem tohoto systému, avšak podle
smlouvy, kterou starosta uzavřel s Policií České republiky a na základě technického opatření má k
záznamům přístup pouze policie. Vyšší rozlišení stávajících kamer tak již např. policejnímu orgánu
napomohlo k dokumentaci nedávného narušení veřejného pořádku v prostoru před místní
samoobsluhou. V nejbližší době bude kamerový systém rozšířen o některá z míst, na kterých jsou
umístěny kontejnery.
Obec zajistila v souladu se souhlasem památkové péče zbourání dřevníků mezi č.p. 10
(rodný dům J.L. Zvonaře) a potokem, což odkrylo boční pohled na tuto památku. V současné době
se zpracovává zadání pro výběr dodavatele prováděcího projektu.
Dále se připravuje zadání výběru dodavatele na opravu několika místních komunikací.
V rámci příprav této akce byly např. vyměněny nefunkční uzávěry vody v ul. pod vodojemem.
Vedle této komunikace plánujeme opravu ul. nad mateřskou školou a některé úseky ulic
v Chaloupkách. Dořešit chceme i odvod srážkové vody v prostoru před Slovankou, kde mimo jiné
v navazující stoce pod místní komunikací byly zjištěny deformace potrubí. Pracujeme také na
projektové přípravě postupné modernizace veřejného osvětlení. Již nyní připravujeme program akcí
při příležitosti kublovské pouti. V nejbližší době všichni nájemci hrobových míst obdrží návrh
smlouvy na další pětileté období.
JUDr. Josef Matějka - starosta
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Tělovýchovná Jednota Kublov
Na podzim minulého roku se TJ Kublov podařilo realizovat úpravu dvora u Slovanky a jeho
odvodnění. Terénní úpravu provedla Obec Kublov svoji technikou. Odvodnění ze silnice provedla
kompletně, včetně položení potrubí od roštu vrat ke svodu z přísálí na svoje náklady Obec Kublov.
Děkujeme Obci Kublov za spolupráci a dík patří také panu Martinu Šmídovi, který práce prováděl.
Tělovýchovná Jednota poskytla jako poděkování Obci sál TJ zdarma na Setkání občanů 2018 a na
Obecní ples v roce 2019.
Odvod vody ze střechy sálu včetně roštu a ze střechy přísálí až do katru provedla firma pana Petra
Hořejše z Kublova. K svedení vody do katru dal souhlas Sokol Kublov. Při této příležitosti byla
také panem Hořejšem opravena zídka u garáže TJ a obnoveno zahrazení pozemku vraty a plotem.
Dílo bude dokončeno na jaře 2019 hradbou u garáže, klempířskými a natěračskými pracemi.
V roce 2018 jsme oslavili turistickou sezonu společným posezením účastníků výšlapů. Společenský
podvečer se konal v sále TJ ve čtvrtek 22. 11. 2018. Pobavit se a připomenout si zážitky z výšlapů,
pořádaných TJ, přišlo 40 turistů
všech věkových kategorií. Celkem se
našich akcí účastnilo už 136
příznivců zážitkové turistiky. Čtyři
roky turistiky a zájezdů jsme si
připomněli
velkoplošným
promítnutím fotek z jednotlivých
akcí, po kterém následoval test
získaných znalostí o ceny. Krásné
dorty pro první tři družstva vytvořila
paní Melánie Pánková.
Příjemnou tříhodinovou atmosféru s
vzájemnou výměnou zážitků vytvořil
i hudební doprovod harmonikáře.
V sobotu 15. 12. 2018 se uskutečnil v sále TJ na Slovance již třetí „Vánoční“ turnaj ve
stolním tenise. Účast byla vysoká - 17 tenistů, nejenom z Kublova, ale i přespolních. Hrálo se ve
čtyřech skupinách a z každé postoupili první dva do
čtvrtfinále. Odehrálo se spoustu zápasů, každý minimálně
šest. Zvítězil Jirka Patera před Petrem Berkou (oba TJ
Kublov) a tenistou Beránkem ze Zdic. Úkol, protáhnout si
těla před vánočními svátky a udělat něco málo pro své
zdraví byl splněn na jedničku.
V roce 2019 vás turistický oddíl TJ zve:
25. 5. 2019 na výšlap do Národní přírodní rezervace
Drbákov - Albertovy skály.
1. 6. 2019 na zájezd do Babiččina údolí.
15. 9. 2019 připravujeme výšlap na rozhlednu Máminku a do Památníku Josefa Jungmanna
v Hudlicích.
28. 9. 2019 na výšlap do NPR Vůznice, spojený s prohlídkou zámku a skláren Nižbor.

***
ZO KSČM Kublov
Na sobotu 31. 8. 2019 připravuje zájezd na hrad Český Šternberk a zámek Zruč nad
Sázavou.
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Naši hasiči opět zasahovali
11.2.2019 v 6:11 hod požár osobního automobilu před prodejnou Jednoty. Na místě první jednotka
JSDH Kublov, dále HZS Hořovice a HZS Beroun.
28.2.2019 v 02:35 hod. požár lesní polní porost v Hiršlinách. Jednalo se o nehlídané nahlášené
pálení, které vlivem větru mohlo ohrozit okolní porost.
4.3.2019 v 16:10 hod. technický zásah na odstranění stromu na komunikaci Svatá směr Kublov.
V měsíci únoru jsme jako každoročně uspořádali ples hasičů. V minulém týdnu jednotka
díky obecnímu úřadu obměnila nákladní vozidlo - kontejnerový nosič, který nahradil zapůjčené
vozidlo od města Králův Dvůr. Toto nové vozidlo bylo zařazeno do složky IZS, neboť se s ním
počítá pro zásahy na místech mimořádných událostí jako nosiče hasební vody a kontejnerů při
odklízení sutí po požárech. Z těchto důvodů bude jeho provoz osvobozen od silniční daně a
zákonného pojištění.
V měsíci dubnu plánují hasiči uspořádat pálení čarodějnic u vodojemu a v měsíci září oslaví
již 130 výročí od založení dobrovolných hasičů obce Kublov.
Martin Šmíd
Něco pro zasmání
Silvestrovský ohňostroj v Kublově aneb ".... jó takhle holt tady funguje obecní úřad"
Někteří se tomu zasmáli, někteří to vidí jako faux pas [fo pa], jiní měli důvod k zanadávání
si na obecní úřad, který sice za to nemohl, ale koho by to zajímalo. A o čem že to mluvíme ?
Zkrátka na sklonku minulého roku ve Hředlích technik tamního bezdrátového obecního rozhlasu
nainstaloval nový ovládací software, zapomněl nastavit adresaci a ponechal původní defaultní
nastavení tamního vysílacího zařízení. Tím se stalo, že za podmínek příznivých pro šíření
vysokofrekvenčního signálu byla z některých přijímačů bezdrátového rozhlasu v naší obci
odvysílána pozvánka starosty Hředel na ohňostroj konaný na hřišti. Několika příznivcům
ohňostrojů pak nebylo divné, že nikde nebyly žádné plakáty, rozhlas nehlásil obvyklou znělku a že i
ten hlas byl "nějaký divný" a vydali se každý zřejmě na jemu nejbližší hřiště, protože nebylo
hlášeno ani to, o jaké hřiště se jedná. Naopak ti, co ohňostrojům nakloněni nejsou, okamžitě začali
činit opatření, aby se jim nesplašilo jejich domácí zvířectvo.
Až potud je to na pousmání se a trochu to připomíná situaci, když ve filmu Bílá paní
otevírají nový most. Pokud však z toho někdo následně dovozuje lajdáctví či chybu našeho obecního
úřadu, prosím nechť si uvědomí, že ani obecní úřad nemá tu moc zabránit, aby vysokofrekvenční
signál ze Hředel doputoval do Kublova a aby nedošlo k jeho odvysílání na našich přijímačích, které
jsou z pochopitelných důvodů od jejich instalace trvale nastaveny na příjem signálu a nelze je
vypínat, pokud nebudeme po každém našem hlášení všechny přijímače v obci objíždět a vyndávat z
nich pojistky a před každým hlášením je do každého z nich zase vracet zpět. Nebuďme tak vážní a
zasmějme se občas i sami sobě.
Ma.
Pozvánky :
22. - 24.3. velkoobjemový odpad vždy od 10 do 19 hod. u hasičské zbrojnice
23.3. od 14 hod. sál Slovanky odpoledne plné her a zábavy pro děti.
23.3. od 20 hod. 16. Obecní společenský ples, šťastlivec si odnese notebook !!!
6.4. od 8:00 do 9:00 bývalé kino, humanitární sbírka pro Diakonii Broumov
6.4. od 9:00 do 12 hod. Uklidíme Kublov - náš domov, přihlášky účastníků na
https://www.UklidmeCesko.cz/event/22027/ nebo tel. 311585102, sraz u parku
13.4. svoz nebezpečného odpadu u obecního parku (čas bude upřesněn, pravd. 7:30-8:00 hod.)
24.4. vítání nových občánků (pozvánky budou rozeslány rodičům)
Mgr. Jana Čermochová
Realitní makléřka
M: +420 605 284 059
E: jana.cermochova@re-max.cz
(Reklama)
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RE/MAX G8 Reality 2
Kleinerova 1466 – 272 01 Kladno
Česká republika
Každá kancelář je vlastněna
samostatně
www.re-max.cz/janacermochova

