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Co jsme letos udělali a co nás v nejbližší době čeká
V závěru minulého roku jsme Vás informovali o přípravě žádostí o dotace na opravu
některých komunikací, úpravu plochy vedle Veského rybníka a opravu hřbitovní zdi. Pro Vaši
představu jen tyto tří žádosti představují vice jak 250 stran zahrnujících i projektové dokumentace,
stanoviska dotčených úřadů a další podklady vyžadované poskytovateli. Řada obcí právě s ohledem
na administrativní náročnost podobných žádostí si na tuto práci najímá specializované firmy, které
za zpracování jedné žádosti obvykle požadují odměnu pohybující se kolem 70 tis. Kč. Už tím, že
tak, jako v předchozím období žádosti zpracoval starosta, jsme ušetřili nemalou částku
z prostředků obce. Poděkování si zaslouží i bývalá účetní p. Malcová, která se na přípravě
podkladů rovněž podílela. Na jedné z žádostí a to na opravu komunikací pomáhal i Ing. Tomáš
Kapal. Podstatné však je, zda se nám podporu podaří získat. Neradi bychom to zakřikli, ale i když
zatím rozhodnutí doručeno nebylo, podle údajů zveřejněných na webových stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj s velkou pravděpodobností jak dotace na opravu komunikací, tak na úpravu
plochy nám poskytnuta bude. Ohledně hřbitovní zdi zatím Ministerstvem zemědělství rozhodnuto
nebylo. Pokud jde o komunikace, je záměrem obce opravit komunikaci kolem domů při cestě
vedoucí za Zdickou skálu a komunikaci od lesíka k vodojemu. Pokud stihneme dopracování
příslušné projektové dokumentace, chtěli bychom dokončit povrch na nové komunikaci v Zátiší.
Komunikace do Broum.
Obec dokončila i výběrové řízení na zpracovatele projektu komunikace od Malé Louky k
Broumské škole. O tomto záměru jsme Vás již dříve informovali.
Pacht zemědělských pozemků obce
Na základě dříve vyhlášené výzvy a po vyhodnocení nabídek uchazečů obec uzavřela
smlouvy o pachtu na téměř všechny zemědělské pozemky obce. Na základě těchto nových smluv
významně vzrostou příjmy z tohoto obecního majetku.
Slovanka
Na základě výzvy na pacht restaurace Na Slovance ve stanovené lhůtě do 28.2.2017 podal
svou nabídku jeden zájemce, který již v jiných obcích provozuje dvě restaurace. V současné době se
připravuje smlouva o pachtu a byli bychom rádi, kdyby již při příštích akcích - Staročeských a
Suchých májích byla restaurace v trvalém provozu. Do současné doby obec zajistila alespoň provoz
v době konání plesů, když starosta jako nezbytnou podmínku opatřil pro obec živnostenský list pro
hostinskou činnost a koncesi na prodej lihu. Jelikož obec nepodléhá povinnostem souvisejícím s
EET, podařilo se díky tomu konání jak obecního plesu, tak konání zábavy Mopedistů Kublov.
Obec ještě musí v nejbližší době zajistit ubourání a znovupostavení komína nad střechou Slovanky,
možná i jeho vyvložkování. Sklepní část, kde budou umístěny sudy s pivem musíme podle
hygienických požadavků oddělit dveřmi od ostatních prostor sklepa.
Údržba zeleně
K žádosti obce bylo správcem Kublovského potoka, kterým jsou Lesy České republiky,
provedeno pročištění další části našeho potoka a to v úseku od hráze Veského rybníka po ČOV
Kublov. Již jsme požádali, aby i v následujících letech bylo v pročišťování profilu potoka
pokračováno.
I obec provedla v rámci svých možností údržbu zeleně, kdy na základě povolení příslušného
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orgánu ochrany přírody bylo provedeno prokácení křoví zejména v okolí cest a vodotečí. Na
některých místech byla provedena probírka náletových dřevin a u parku pod školou došlo k ořezání
okrasných stromů.
Obec na smlouvu o pracovní činnosti přijme zájemce, který má řidičské oprávnění skupiny B
a má zkušenost s prací s technikou na údržbu zeleně. Podrobnosti k dispozici na OÚ.
Kublovští uklízeli
V letošním roce starosta přihlásil naši obec do akce Uklidíme svět, Uklidíme Česko. Akce se
zúčastnilo 32 občanů naší obce, ze spolků byly zastoupeny Myslivecký spolek Kublov, SDH
Kublov, spolek Kublovských žen a Tělovýchovná
jednota Kublov. Při úklidu byla při nasazení techniky
obce zlikvidována černá skládka při okraji obecního lesa
a na okraji lesa při první odbočce na lesní cestu ze silnice
ve směru na Karlov. Uklízeli jsme i v lesíku, v okolí
silnic, lesních a polních cest a to nejen na katastru naší
obce, ale i na
sousedních
katastrech
obcí
Broumy
(na
broumské skalce) a
Roztoky. Při akci jsme podle vážních lístků odklidili
neuvěřitelných 9 tun nejrůznějšího odpadu. Je neuvěřitelné,
čeho jsou někteří lidé schopni. Naštěstí se našlo dost lidí,
kterým na našem okolí skutečně záleží a jim za nás všechny
patří upřímné poděkování.
Další podrobnosti z akce
uveřejníme na webových stránkách obce Kublov.

Poldr
Starosta se v uplynulých měsících letošního roku účastnil několika jednání na Pozemkovém
úřadu v Králově Dvoře, kde mimo jiné byla v součinnosti s projektanty řešena příprava a
zpracování projektu na vybudování suchého poldru pod cihelnou. Počátkem letošního března již
byl v místě poldru proveden geologický průzkum. Po vyjádření všech dotčených orgánů bude
dokončena projektová dokumentace a zahájeno stavební řízení. Pro případné pochybnosti o
účelnosti tohoto záměru obce odkazujeme na závěry Ing. Jaroslava Zuny, CSc., který ve své studii
již před lety upozornil na potřebu ochranného opatření na horní části toku našeho potoka, který
dokonce ve své studii nazývá bystřinou a připomíná tzv. "Zhoubnou povodeň v Čechách", ke které
došlo 25. a 26. ktětna roku 1872, kdy právě v naší oblasti spadla mimořádná srážka, při které byly
poničeny Fürstnberské železárny v Novém Jáchymově a v Praze byly dokonce pobořeny některé
oblouky Karlova mostu. V naší obci pak byl poškozen rodný dům J.L.Zvonaře. Již od více
vodohospodářů jsme zaznamenali názor, že současná žijící generace ještě pořádný déšť v našem
okolí nezažila a že není otázkou zda k ní dojde, ale pouze kdy se bude srážka z r. 1872 opakovat.
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Zametání silnic
Obec také zajistila zametení místních komunikací. Poděkování patří p. Martinu Šmídovi,
který tuto práci zajišťoval. Pokud jde o hlavní komunikace III. třídy ve vlastnictví Stč. kraje, jsme
odkázáni na KSÚS Kladno, kde jsme již žádali, aby se neopakovala situace z minulých let, kdy k
zametení došlo až poté, co si již občané sami před svými domy zametli. Paradoxem je, že v
takovém případě nejsou smetené hromádky odstraňovány s tím, že zametací vůz pro to není
uzpůsoben.
Obec posílí vybavení své jednotky hasičů.
S největší pravděpodobností se z iniciativy
velitele JSDH Kublov a ke starostou podané žádosti
podaří dovybavit zásahovou jednotku Obce Kublov o
autojeřáb AD14.
Tento záměr již předběžně odsouhlasili i ostatní
zastupitelé obce. Máme velkou šanci získat tento
prostředek bezúplatným převodem do majetku obce.
Jeřáb je na podvozku nákladního automobilu Liaz, je
provozuschopný a po technické kontrole. Navíc je
vybaven vyprošťovacím navijákem. Velitel JSDH
Martin Šmíd oceňuje podporu, jakou obec své
zásahové jednotce trvale věnuje.
K tomu nutno za obec dodat, že si právě pod
vedením Martina Šmída jednotka takovou podporu plně zaslouží jak za jeho práci, tak za bezpočet
dobrovolné práce odpracované ostatními členy zásahové jednotky. Ještě před několika málo lety jí
dokonce hrozil zánik, se kterým se obec nehodlala smířit.
Nejdůležitější je i to, že se nám v poslední době daří i počty členů zásahové jednotky
rozšiřovat.
Dokončení stavebních úprav tribuny na tenisových kurtech.
Členové spolku Sokol Kublov dokončili rekonstrukci sociálního vybavení ve stavbě tribuny
u tenisových kurtů. Jelikož se jedná o budovu ve vlastnictví obce, zajistila ji po finanční stránce.
Samotné organizační zajištění však bylo na členech našeho Sokola. Starosta obce na výroční schůzi
jednoty, která se konala dne 31.3.2017 poděkoval Miroslavu Malcovi za jeho nebývalé nasazení jak
při samotné rekonstrukci, tak i při zajišťování hlavní činnosti Sokola. Poděkování si zaslouží i
ostatní aktivní tenisti. Oceňujeme i to, že se daří tento sport v obci nejen udržovat, ale i získávat
další zájemce z řad těch nejmladších. Obec je připravena tuto činnost i nadále aktivně podporovat.
Sokol Kublov tímto děkuje starostovi a zastupitelům obce Kublov za financování
rekonstrukce šaten na tribuně. Nové sociální zázemí jistě ocení i ostatní organizace, které na
sokolském hřišti pořádají své akce. Děkujeme.
Rozpis nejbližších utkání :
kolo den
datum
1.
so
29.04.2017
2.
so
06.05.2017
3.
so
20.05.2017
4.
so
27.05.2017

domácí
LTC Řevnice B
Sokol Kublov
Sokol Hýskov
Sokol Kublov

hosté
Sokol Kublov
Lokomotiva Zdice B
Sokol Kublov
LTC Beroun B

Pedig
V zasedací místnosti obecního úřadu se s největší pravděpodobností v pátek 28.04. od
17:00 a v sobotu 29.04. od 16:00 sejdou příznivkyně Pedigu. Organizátorka paní Kamila Suttrová
si určitě naslouží poděkování za práci, kterou této zájmové činnosti soustavně věnuje.
Nebezpečný odpad na ploše u Veského rybníka dne 29.4.2017 od 7:40 do 8:20 hod.
Sběr použitého šatstva pro Diakonii dne 20.5.2017 od 9 do 10 hod. v budově kina.
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Vážení přátelé kublovské školky!
Dovolte mi, abych se v dnešním článku zamyslela nad problematikou předškolního školství,
kterou sebou přinesl rok 2017 a změnami, nebo plánovanými změnami ve školské legislativě. Tyto
změny se týkají všech mateřských škol bez rozdílu. Jde především o vzdělávání dvouletých dětí a
vlastně o přepracování celého vzdělávacího programu pro předškolní školství. Úkolem a dodávám,
že i skutečným posláním naší práce v kublovské mateřské škole je vždy a za každých okolností
maximálně podporovat individuální možnosti každého dítěte a tím vytvářet dobré předpoklady pro
další vzdělávání. Akceptování vývojových specifik dětí předškolního věku je samozřejmě
naplňováno přizpůsobením obsahu vzdělávání jednotlivým věkovým skupinám dětí. Děti přicházejí
do mateřské školy na různém stupni osobní zralosti a my se snažíme co nejdříve zajistit každému
dítěti individuálně ten nejlepší přístup a metody práce. Otázkou je, zda při podmínkách nastavených
v předškolním školství má vždy učitelka možnost opravdu individuálního přístupu ke každému
dítěti v takové míře, kterou by dítě vyžadovalo. Tématem mého zamyšlení jsou dvouleté děti v
mateřské škole. Vývojová psychologie nám předkládá dvouleté dítě jako osobnost, u které vzniká
vědomí vlastní účinnosti a hlavním motivem je vůle a chtění. Dvouleté dítě, na rozdíl od dítěte
tříletého, není ještě schopno, ani připraveno dělat věci společně. Dvouleté dítě má zájem
manipulovat věcmi k získání vlastních zkušeností, a to vše pod dozorem a laskavým vedením
dospělého člověka. Nižší zralost sebeobsluhy i vyšší potřeba spánku, snadnější unavitelnost, to vše
jsou potřeby dvouletých dětí, které se jen těžko budou naplňovat v prostředí smíšených tříd
mateřské školy. Před zřizovateli a řediteli stojí těžký úkol a to přeměnit stávající podmínky
vzdělávání předškolních dětí na podmínky pro příchod dětí dvouletých. O jaké konkrétní podmínky
se jedná? Kromě personálního zajištění dvou učitelek na třídě jsou to materiální záležitosti týkající
se vybavení, hygienických prostor, přebalovacích pultů, zajištění prostor na kontaminované toaletní
potřeby apod. Domnívám se, že tíha zodpovědnosti za vybudování vhodných podmínek pro
vzdělávání dvouletých dětí by neměla ležet jen na bedrech zřizovatelů a ředitelek mateřských škol.
Jistě by bylo vhodné provést celostátně systémová opatření, která by předcházela kroku, který
zakotvuje vzdělávání dvouletých dětí do školské legislativy. Společným jmenovatelem všech výše
uvedených potřeb jsou totiž, jak jinak, především finanční podmínky, bez nichž v podstatě není
možné zajistit organizačně, ale ani personálně školu tak, aby to bylo adekvátní potřebám dvouletých
dětí. My všichni máme chuť pracovat co nejlépe, ale chybí státní podpora k těmto krokům. Upřímně
věřím, že na všechny
tyto
změny
v
předškolním školství
bude
vyčleněno
dostatek prostředků k
jejich
zajištění.
Prozatím
je
to
bohužel
tak,
že
veřejnost
je
informována
jen
populisticky.
A nyní již veseleji k
tomu, co vše jsme v
naší mateřské škole
prožili v novém roce
2017.
Začali jsme jezdit na předplavecký výcvik do hořovického bazénu. Uspořádali jsme dvě přednášky
s odborníky pro rodiče našich dětí. První se týkala předškolní zralosti, druhá byla zaměřena na
metody výuky v Základní škole Broumy. Sdílíme vzájemné zkušenosti pedagogů formou
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spolupráce s mateřskými školami v okolí. V mateřské škole proběhla logopedická depistáž
klinickou logopedkou, která pomohla rodičům v jejich rozhodnutí věnovat se u dítěte případně
logopedické nápravě.
Navštívili jsme s dětmi krásnou a podnětnou výstavu fotografů Macháčkových a děti namalovaly
obrázky touto výstavou inspirované, které jsme vystavili spolu s fotografiemi. Denně se snažíme o
naplňování nutričních doporučení pro stravu našich dětí. Denně vyhodnocujeme vhodnost potravin
a jídelníček podrobujeme srovnávání se standardami zdravé stravy. Spolupracujeme s rodiči, kteří
docházejí do školky číst dětem. Pan Zdeněk Macháček pro nás připravuje zajímavé přednášky na
téma přírody a jejích obyvatel. Nejvíce nadšené však byly děti z karnevalu na téma objevení
Ameriky a seznámení s indiány. Zapojili jsme se do projektu evropských financí v Operačním
programu výzkumu, vývoje a vzdělávání k získání finančních prostředků pro zkvalitnění vzdělávání
na naší mateřské škole. Dotace nám byla schválena a bude využita v souladu s jejím účelem.
Přeji našim dětem, zaměstnancům i Vám všem čtenářům krásné a pozitivní jaro!
Marie Rumpíková
Výstavy v zasedací místnosti Obecního úřadu Kublov
Kulturní výbor zastupitelstva
obce Kublov pořádal v pátek 7.
dubna 2017 v zasedací místnosti
obecního úřadu Kublov vernisáž
výstavy obrazů berounského
akademického malíře Viktora
Žabinského
- KRAJINAMI
SNŮ. Výstavu uvedl besedou
s autorem spisovatel Otomar
Dvořák a bude otevřena do 14.
června 2017 vždy v pondělí a ve
středu během úředních hodin
OÚ.
Plánujeme „Pouťovou
výstavu“ obrazů paní Blanky
Járkové a Laďky Kučerové,
vernisáž bude v pátek 23.
června v 17 hodin. Děkujeme
paní Laďce Kučerové za neobyčejné zážitky a možnosti seznamovat se v naší obci s výtvarníky
našeho okolí.
Knihovna
V loňském roce bylo do místní knihovny přihlášeno 41 osob, z toho 12 dětí do patnácti let,
nichž však knihovnu pravidelně navštěvuje jen šest dětí. Máme plno nových knih pro dospělé i děti,
které nám dvakrát ročně zapůjčuje kladenská knihovna, naposledy to bylo letos 7. února. Jsou zde
knihy pro školáky, předškoláky i pro nejmenší děti z mateřské školy. Musím pochválit jejich rodiče,
kteří s dětmi knihovnu navštěvují a tím je vedou k četbě a lásce ke knihám. Na závěr musím
připomenout některým dospělým čtenářům častější návštěvu knihovny, protože knihy se půjčují na
jeden, maximálně dva měsíce. Na všechny stálé i nové čtenáře se těší každé úterý od 15,30 do 17,30
hodin knihovnice Hana Perglerová.
Kubr
Dne 9. února letošního roku uplynulo 10 let od založení pěveckého smíšeného, amatérského
sboru KUBR. Hlavním problémem byla osobnost sbormistra. Shoda náhod přivedla do čela sboru
pana Jindřicha Marka, absolventa skladby na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, který je zároveň
vynikajícím jazzovým pianistou. Pod jeho vedením nastudoval sbor na 100 skladeb různých žánrů.
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Výroční koncert v sobotu 25. března 2017 byl 80. v pořadí a velmi vydařený. Do dnešního dne
prošlo sborem včetně současných členů 28 mužů a žen. V červenci 2011 nás bohužel opustil navždy
po delší nemoci pan František Hrabě z Kublova. Nejvíce koncertů jsme uskutečnili v kostele na
Velízu, v převážné většině o Velikonocích a Vánocích. Dále jsme koncertovali na řadě míst
berounského okresu např. ve Tmani, Králově Dvoře, Karlštejně, na zámku v Hořovicích, ve
Hředlích, Karlově Vsi, v Broumech, Kublově aj. Nejdále jsme vystupovali v Plzni. V prosinci 2010
na adventním koncertu ve Velké synagoze a v říjnu 2011 na národní přehlídce amatérských sborů v
Měšťanské besedě. Velkým zážitkem bylo pro nás finále večerního galakoncertu, na kterém
zazpíval každý sbor 2 písně a na závěr zazpívaly spojené sbory (cca 250 lidí) také 2 písně. Přestože
sbormistr dojíždí jednou týdně na zkoušky do Broum až z Prahy, věříme, že bude sbor pokračovat i
v dalších létech. Dveře do sboru jsou všem zájemcům o sborový zpěv otevřené.
František Kodet
Máje
Na sobotu 13. května 2017 připravuje mládež Staročeské máje a všechny vás srdečně
zve na průvod obcí a předtančení České i Moravské Besedy.
V sobotu 17.června 2017 se budou konat již tradičně " Suché máje", prosíme
všechny, kteří se chtějí aktivně podílet na jejich uskutečnění, aby kontaktovali p.Ernestovou
na email: IlonaErnestova@seznam.cz, nebo p.Luňáčkovou na: LUNACEKB.I@seznam.cz.
Děkuji Ernestová
TJ KUBLOV - odd. SPV (Sport pro všechny) pořádá výšlapy :
Dne 13. května 2017 - SKALNÍ ÚTVARY – POZNEJ SVÉ OKOLÍ
SRAZ: v 07.15 hod. - Kublov Malá Louka-fotbalové hřiště
CENA: 50,- Kč (autobus) , 45,- Kč děti školou povinné, senioři od 65let a předškoláci zdarma
PŘIHLÁŠKY a Kč na autobus:
přijímá do 30. dubna 2017 Jaroslav Zíma, Kublov 186
e-mail: zimaronyjaroslav@seznam.cz, tel.: 737 514 231
PROGRAM: délka pěší trasy cca 11 km, turistická obuv
Tesařova studánka (svačina), Králův dub, Přírodní rezervace Jouglovka, Hřebeny Bedlová, Jedlová,
Komáří věž, Maják, u chaty Buriánka oběd z vlastních zdrojů, Výrovka
Věrovice rozcestí, přesun k restauraci Breezeway. 16.15 autobusem zpět do Kublova a Broum
Dne 3. června 2017 - PADRŤSKÉ RYBNÍKY - POZNEJ SVÉ OKOLÍ
SRAZ: v 07.40 hod. - Broumy OÚ-ZŠ- Kublov Malá louka -Ves-Slovanka-U Skály
CENA:
150,- Kč (autobus), 135,- Kč děti školou povinné a senioři od 65 let, předškoláci
zdarma PŘIHLÁŠKY a Kč na autobus:
přijímá do 15. května 2017 Jaroslav Zíma, Kublov 186
Program: 07.40 hodin odjezd autobusem do Brd na parkoviště Kolvín na start trasy.
Délka pěší trasy do 13 km, turistická obuv, s průvodcem CHKO Brdy p. Urbánkem procházka
kolem Padrťských rybníků. V 16.45 hodin odjezd autobusem zpět do Kublova a Broum.
Dne 16. září 2017 - VÝŠLAP NA ŽEBRÁK – POZNEJ SVÉ OKOLÍ
Dne 14. října 2017 - NA ZŘÍCENINU HRADU VALDEK – POZNEJ SVÉ OKOLÍ
ZO KSČM KUBLOV
Pořádá dne 2. září 2017 ZÁJEZD NA JIŽNÍ PLZEŇSKO„ ZPĚT DO HISTORIE“
PROGRAM:
Prohlídka zámku Nebílovy, prohlídka hradu Radyně, oběd ve Starém Plzenci, prohlídka zámku
Kozel, prohlídka parku Kozel.
PŘIHLÁŠKY a zálohu 100,- Kč přijímá do 31. července 2017 Jaroslav Zíma, Kublov 186
e-mail:zimaronyjaroslav@seznam.cz, tel.: 737 514 231
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Další úspěšný zásah JSDH Kublov.
Dne 17.4.2017 ve 14:23hod., byl pro naší jednotku vyhlášen poplach na požár nízké budovy v obci
Broumy. Navzdory
technické závadě
sirény, vyjela jednotka
během 3 min v počtu
1+ 7 s cisternou a
mobilní plošinou. Na
místo zásahu jsme se
dostavili jako druzí a
po informaci od
místních hasičů jsme
zahájili prvotní zásah
k zamezení šíření
požáru v půdním
prostoru.

Na místo zásahu následně
dojela profesionální jednotka
z Berouna a Hořovic i
dobrovolní hasiči ze
Žebráku. Po zastavení šíření
požáru začalo postupné
dohašování a rozebírání
střešní krytiny z naší mobilní
plošiny. V 16:32 hod.byl
zásah ukončen a jednotky se
vrátily na základnu.
V tomto případě bylo znát,
že členové JSDH Kublov
naší obec důstojně
reprezentovali a plně se
projevila i jejich kvalitní
příprava při výcviku.

Tímto, jménem velitele JSDH
Kublov, děkuji všem zasahujícím
hasičům za dobře odvedenou práci a
Obci Kublov za zajištění kvalitního
vybavení naší jednotky a její trvalou
podporu naší činnosti.
Co říci závěrem, jedině apelovat na
spoluobčany, aby si dávali pozor
kam ukládají teplý popel z kotlů, aby
se u nich nic podobného nestalo.
Martin Šmíd
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MAŠKARNÍ PLES, PÁLENÍ ČARODĚJNIC,
DEN ZEMĚ
V sobotu, 18.3.2017, jsme se setkali na tradičním
Maškarním plese. Bohatý program si děti užily a
masky byly opravdu nápadité a rozmanité.
Tato akce určitě nebyla poslední. Těšit se můžete na
Pálení čarodějnic, a to již 30.4.2017 a také na Den
země, které se uskuteční 7.5.2017.
Podrobnosti o plánovaných akcích budou zveřejněny
na plakátech.
Děkujeme všem za podporu a přízeň.
Věříme, že se sejdeme na dalších akcích v hojném
počtu a těšíme se na vás!
KUBLOVÁČEK
*****
Rodný dnům J.L. Zvonaře
Jak jsme Vás již dříve informovali, obec pokračuje v přípravách na rekonstrukci rodného
domu J.L.Zvonaře, Kublov č.p. 10. Nezbytnou podmínkou rekonstrukce bude získání potřebných
dotačních prostředků. Podkladem příslušné žádosti však musí být zcela jasný záměr. Je naprosto
unikátní, že se v případě této stavby podařilo dohledat její model, který přesně dokládá původní
podobu této stavby a jejího vnitřního vybavení. Obec by ráda opravila dochované části původní
stavby a upravila její interiér. Nezbytné však bude, aby byly odstraněny důsledky pozdějších, ne
příliš citlivých změn
původní stavby. Tu
například poněkud
degraduje špaletové
okno v zadní části stavby
a úpravy interiéru, který
byl v souladu s účelem
využívání stavby v
posledních desetiletích
modernizován způsobem
odpovídajícím
soudobým nárokům na
bydlení. Naší
představou je vrátit celé
stavbě její ráz původní
zemědělské usedlosti,
což je konečně i důvod její památkové ochrany. To by však vyžadovalo vrátit stavbě původní
podobu i v její hospodářské části, která byla v minulosti nahrazena později dostavěnou zděnou
stodolou, nevhodně převyšující původní historickou budovu. Jelikož se jedná o stavbu
evidovanou Národním památkovým ústavem, bude nezbytný souhlas památkářů s představou
obce. Rádi bychom znali i Váš názor na rozsah rekonstrukce. Alternativou ke shora
popsanému řešení je zachování současné zděné stodoly. Přivítáme, pokud např. mailem
(obec@kublov.cz) či při jiné příležitosti a to pokud možno co nejdříve, vyjádříte svůj názor. např.
stručným sdělením dřevěná stodola nebo zachování nynější zděné stodoly. I tento Váš názor
starosta využije při následných jednáních s Národním památkovým ústavem.
Na přiloženém obrázku je studie vypracovaná k žádosti obce Ing. Arch Karlem Musilem.
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