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Sobota 14. září 2019 patřila kublovským hasičům, kteří si připomněli 130. výročí od založení
Sboru dobrovolných hasičů obce Kublov.
Něco málo z historie:
Založení sboru nebylo
jednoduchou záležitostí.
Snahy o protipožární
ochranu jsou zde mnohem
staršího data, jak to
dokládá obecní inventář
z 5. prosince 1857.
Na schůzi obecního
zastupitelstva se 3. ledna
1886 dostává v širší
známost nařízení okresního
výboru, že se má v Kublově založit hasičský řád aneb spolek. Obecní zastupitelstvo se usneslo, že
toto nařízení je třeba opsat a uvést v širší známost. Zároveň, že by se měl hasičský spolek
v Kublově zřídit ještě v roce 1886. Nestalo se však nic. Po další dvě léta se na zasedání obecního
zastupitelstva starostovi ukládá, aby opatřil přihlášky do sboru činné a přispívající členy. Podle
přihlášených členů se pak bude postupovat dál. Na této schůzi byl jmenován dozorce a správce
hasičského nářadí p. J Sailer. Na schůzi obecního zastupitelstva dne 6. června 1888 byl podán návrh
na ustavení výboru pro zřízení Kublovského hasičského sboru. Starosta navrhuje, aby předsedou
přípravného výboru byl zvolen Josef Špot a za členy výboru František Sailer, Antonín Pavlis, Josef
Zíma z čísla 6 a tři páni učitelé. V průběhu přípravného řízení se do zakládaného sboru
dobrovolných hasičů v Kublově přihlásilo 12 členů činných, 14 členů ochranných a 4 členové
přispívající, což bylo rozděleno na 1 x starosta, 3 x lezec a 8 x stříkačník.
Členství pro všechny přihlášené se započítává od 17. září 1889, tj. ode dne zapsání sboru do
spolkového rejstříku okresního úřadu v Rakovníku pod číslem jednacím 37377.
Při zakládání sboru bylo v Kublově 104 obyvatel.
Že to v Kublově mysleli v tehdejší době skutečně vážně lze soudit z toho, že 22. února 1889 se
vyjadřuje obecní zastupitelstvo ve věci "tělocvičny pro sbor hasičský" a potom ještě nějaké
nejnutnější potřeby a nástroje se mají pro sbor pořídit. Místo pro tělocvičnu se vyhlídne prozatím, a
to které by bylo nejvýhodnější a nejpřístupnější. Konečné rozhodnutí se učiní příště. Do té doby se
má vyšetřit pro kolik osob a v jaké ceně mají být jednotlivé části výstroje zakoupeny, aby mohl být
stanoven úhrnný výdaj. Zároveň se obecní výbor usnáší, aby byly od kublovských občanů vybrány
upsané příspěvky pro hasičský sbor. Josef Froněk, zámečník v Kublově se 27. dubna 1889
zavazuje, že "náčiní ze železa pro hasiče řádně zhotoví a peníze, jež za to k požadování mít bude,
budou se souhlasem obecního zastupitelstva místo nájemného z obecních polí snášeti".
Dospělo se k závěru, aby se vyzvali podílníci hospodářské záložny, že by měli své úroky,
1 3/4% věnovat ve prospěch hasičského sboru. Rovněž peníze utržené za odprodanou trávu z
obecního lesa se mají věnovat ve prospěch sboru. Na schůzi zastupitelstva 26. října 1889 se
rozhodlo, aby za 25 zlatých utržených za jelena se pořídily nejnutnější věci pro hasičský sbor.
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Tak jak jiné sbory i kublovský potřeboval ke své činnosti hasičskou výzbroj a nářadí.
Tehdejší hasičskou výzbroj představuje:
Přilba, která chrání hlavu před padajícími předměty. Byla plechová nebo z jádrové kůže, vyztužená
kovovým hřbetem. Lezecký opasek, kombinovaný z kůže popruhu opatřený karabinou, kterou se
hasič připoutával při práci k žebříku. Ta musela vydržet tak 250kg. Dále byl opatřen toulcem na
sekeru a stočeným lanem (smyčka)a háček k zavěšení proudnice. Smyčka, tj. stočené konopné
lano 15 m dlouhé s karabinou na konci. Harcovka, je signální trubka, povelka, trubka velitelova.
24. července 1895 se na schůzi obecního zastupitelstva dostatečně schvaluje ,, řád hašení ohně“.
16. května 1896 navrhuje zastupitelstvo, aby se ,,na kolničce“ pro stříkačku opravila střecha.
Významnou kulturní náplní kublovského sboru dobrovolných hasičů byla bohatá divadelní a
ochotnická činnost.
V roce 1903 se konalo pod lipami u kublovské školy svěcení stroje stříkacího.
V roce 1931, vznikl kublovský ženský odbor.
V roce 1955 se podařilo získat 33 dětí, ze kterých se zformovala dvě družstva a z těch se dalo jedno
soutěžní. Družstvo úspěšně vedl Josef Jirásek.
Od roku 1889 až do dnešního roku se struktura a charakter sboru měnila. Od roku 1994 je sbor
zařazen v požárním poplachovém plánu do kategorie JPO III. A tak činnost SDH doznala
významných změn činnosti jak samotné organizace, tak i zásahové jednotky obce Kublov. Jednotka
zasahuje jak u požárů, přírodních katastrof a při technických zásazích, tak i v poslední době
s automobilovým jeřábem u dopravních nehod a také byla zařazena do zajišťování ochrany města
Beroun před velkou vodou, kdy zajišťujeme montáž protipovodňových zábran.
Počet událostí kdy se naše jednotka účastnila u zásahu za poslední roky:
2015 :
2016:

21
12

2017:
2018:

29
29

2019:

15

V jejím čele SDH po řadu let prošla řada starostů dobrovolných hasičů, tak i velitelů.
V současné době je ve vedení SDH
Starosta:
Tomáš Trkovský
Místostarosta :
Zdeňka Schovánková
Jednatel:
Milena Schovánková
Velitel:
Martin Šmíd
Pokladník:
Helena Kučerová
Zásahová jednotka:
Velitel:
Martin Šmíd
Zástupce velitele: Jiří Pánek
Velitel družstva: Tomáš Trkovský
Řidič strojník:
Petr Hrudka, Martin Šmíd ml., Michal Špiryt, Vlastimil Král,
Hasič:
Milan Schovánek, Milena Schovánková, Zdeňka Schovánková,
Tereza Dobrotová, Josef Matějka ml., Adam Pánek, František Kymlička,
Jaroslav Kučera, Václav Mareš
Milena Schovánková
Současnost
Rok 2019 je tedy významný tím, že jsme si mohli připomenout práci všech těch, co se za
těch 130 let podíleli na činnosti SDH v obci Kublov a jejich obětavost a pochopení rodinných
příslušníků pro tuto činnost.
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Našich oslav se účastnili, senátor Jiří Oberfalzer (ODS), místopředseda Senátu a senátor za
náš volební obvod Ing. Mgr. Pavel Karpíšek (ODS), starosta obce JUDr Josef Matějka, ředitel
územního odboru HZS Beroun plk. Mgr. Milan Novák, hasiči z družebního Německého města
Hahnenklee a představitelé okolních sborů. Při slavnostní schůzi byli ocenění někteří členové za
jejich činnost a ocenění za 60 let ve sboru bylo předáno panu Jánskému a panu Kymličkovi. Oba
senátoři předali našemu SDH
finanční dary. Věcnými dary
potěšily i delegace z okolních
sborů. Starosta obce ocenil jak práci
členů zásahové jednotky (JSDH),
jejíž je obec zřizovatelem, tak i
činnost spolku Sboru dobrovolných
hasičů (SDH), který představuje
významnou základnu, ze které
starosta obce jmenuje členy její
zásahové jednotky. Na závěr
poděkoval všem hasičům a veliteli,
kteří vždy svou činností
představovali významnou pomoc
pro obec i její občany.
Zleva senátor Jiří Oberfalzer, starosta JUDr. Josef Matějka, ředitel územního odboru HZS Beroun plk. Mgr. Milan
Novák, velitel JSDH Martin Šmíd, starosta SDH Tomáš Trkovský, senátor Ing. Mgr. Pavel Karpíšek

Přítomným senátorům a řediteli územního odboru HZS starosta poděkoval za trvalou
podporu naší obce a jejích hasičů a ujistil, že obec bude i nadále pokračovat v podpoře činnosti
dobrovolných hasičů.
Z činnosti dobrovolných hasičů Kublov
Letošní letní období bylo pro Kublovské hasiče velice
klidné, a tak jsme se mohli věnovat výstavbě kontejneru pro
týlové zabezpečení při mimořádných událostech a pro zázemí při
pořádání akcí v obci Kublov.
Intenzivně jsme se připravovali i na oslavu 130. výročí
založení SDH Kublov. V tento den byla k vidění hasičská
technika, ukázky v požárním útoku a hašení malých děti SDH
Králův Dvůr, slaňování, vyproštění osob z havarovaného vozidla
a modely hasičské techniky, které sám vyrobil a vystavil pan
Jaroslav Ubl, bývalý příslušník HZS Beroun. Ke zhlédnutí byla i
výstavu fotografií z činnosti SDH Kublov. Hasiči děkují všem
občanům za hojnou účast na oslavě, která je oceněním jejich
dosavadní práce a povzbuzením do jejich další činnosti.
Dne 5.8. byl v obci vyhlášen požární poplach s
výjezdem k dopravní nehodě, při které po sjetí mimo
vozovku došlo ke srážce nákladního vozidla s
pevnou překážkou - stromem. K nehodě došlo na
komunikaci mezi obcemi Svatá a Karlov. Naše
jednotka, ve spolupráci s HZS Beroun, za pomoci
automobilového jeřábu AJ 14 Liaz 150 následně
prováděla vyprošťovací práce.
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Naše vysokozdvižná plošina na hradě Křivoklát
Dne 30.9. byla provedena zkouška přístupu požární výškové techniky na nádvoří hradu Křivoklát,
které se účastnila jednotka HZS Rakovník a JSDH Kublov. Jednotka HZS se na nádvoří nedostala.
Naopak technika obce Kublov projela bez větších problémů. Po průjezdu bylo provedeno ustavení
plošiny a odzkoušení dosahu.
Martin Šmíd

Obec pořídila další altánek
Altánek je umístěn u naučné stezky za
Velizem a určitě přijde vhod při
procházce s krásnými výhledy do
okolí naší obce.

a opravili jsme studánku V
Hoře.
Po opravě garáže si jistě zasloužila
opravit i historická studánka.
Postupně bychom rádi opravili i ty
další v obci i v jejím okolí.
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Co nás stále trápí
Zastupitelstvo obce Kublov opakovaně vyzývá občany, aby ve vlastním zájmu nevhazovali vlhčené
ubrousky do toalet. Tyto ubrousky se nerozmočí, jako běžný toaletní papír, ale vytvoří žmolek,
který má za následek ucpání čerpadel a výtlačné části potrubí v čistírně odpadních vod a následně
zapříčiní havarijní stav a nutnost stále častějších technických zásahů pro opětovné vyčištění a
zprovoznění jejího chodu. Za každé odstranění vrstvy plovoucích kapesníků v nátokových
jímkách, která dosahuje vrstvy až půl metru, obec vynaloží za zásah sacím bagrem částku kolem
6.000,- Kč, přičemž takovéto zásahy jsou nutné až třikrát ročně. To samozřejmě zvyšuje náklady
na provoz kanalizace, které jsou následně promítány do cen stočného.
Vzhledem k tomu, že v posledních měsících dochází k neobvyklému skokovému nárůstu
nátoku při každém dešti, lze s určitou mírou jistoty předpokládat, že někdo z nezodpovědných
uživatelů napojil své dešťové svody na splaškovou kanalizaci, což vážně ohrožuje její provoz.
Zejména je to patrné v lokalitě, která je napojena na čerpací stanici v Zátiší zahrnující jak samotné
Zátiší, tak i Podskalí, část Průhonu od kaštanu dále, a část od vjezdu do Kublova ve směru od
Svaté po čekárnu v Hoře. Pokud se situace v nátocích nevrátí na původní obvyklé hodnoty, bude
obec nucena za nemalé prostředky najmout firmu, která je pro takové případy specializována a
technicky vybavena na odhalení nedovoleného napojení dešťových vod. Náklady zásahu spolu se
smluvní pokutou sjednanou pro tyto případy ve smlouvách s odběrateli, budou následně vymáhány
po tom, kdo nepovoleně dešťové a ostatní balastní vody odvádí do splaškové kanalizace. Pokud by
se někdo domníval, že se to zjistit nedá, je opravdu na omylu.
Také prosíme občany, aby mezi nově zrekonstruovanou zdí a pomníky na místním hřbitově
omezili odkládání různých sklenic a dalších věcí, pro které je obtížné v tomto prostoru sekat travní
porost.
Dále žádáme občany o důsledné zavírání kontejnerů na papír. Špinavý a mokrý papír nelze
recyklovat.
Obec prožila konec léta s kontrolními orgány všeho druhu
Během jediného kalendářního měsíce provedla v naší obci kontrolu provozu kanalizace a čistírny
odpadních vod Česká inspekce životního prostředí, přezkum hospodaření provedly pracovnice
odboru finanční kontroly Středočeského kraje, tentokrát i za přítomnosti vedoucí tohoto odboru.
Dále nás zkontrolovala Okresní správa sociálního zabezpečení a naposledy to byla kontrola
udržitelnosti z ROP Sřední Čechy, která v souvislosti s poskytnutou dotací kontrolovala před čtyřmi
lety realizovanou rekonstrukci částí některých místních komunikací. Nikdo se nemůže divit, že pro
několik málo zasvěcených, kteří chod obce zajišťují, jsou poněkud úsměvnými snahy o postupné
omezování práva obcí na samosprávu a jejích podrobení dalším kontrolním orgánům, jejichž
kontrolní činnost se i v současné době často překrývá. Samozřejmě jsme připraveni na vše. Jen si
musí ti, kteří o nás rozhodují, uvědomit, že by nám mohli mezi kontrolami ponechat alespoň trochu
více času na řešení záležitostí obcí a jejich občanů.. Mimochodem ani jedna ze čtyř provedených
kontrol nezjistila pochybení.
Proč jsme ještě nezačali se stezkou do Broum
Opravdu nás trápí, že jsme ještě nezačali budovat stezku pro pěší a cyklisty mezi obcemi Kublov a
Broumy. Dosud se totiž nepodařilo dokončit územní a stavební řízení, a to z důvodu některých
nezbytných změn projektu. Například na katastru sousední obce jsme zjistili, že před realizací musí
dojít ke změně vlastnictví cca 0,5 m širokého pruhu, který je v soukromém vlastnictví a odděluje
stávající komunikaci od pozemku, na kterém se nachází autobusová čekárna v Broumech. Obec
přesto již zahájila jednání s možným poskytovatelem dotace na tento projekt. Pokud se podaří do
konce roku projekt dokončit, mohli bychom se příští rok v závislosti na vyhlášených termínech
pokusit o štěstí v žádosti o poskytnutí dotace na tento projekt.
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Krátké ohlédnutí
Dětský den
Nejen kublovské děti, ale i mnohé přespolní, se mohly těšit z příjemně stráveného dětského dne,
který se konal 14.6.2019 na fotbalovém hřišti. V rámci tématu Třetí kublovská olympiáda strávily
děti odpoledne plné soutěžních disciplín a nakonec, jako vždy, je neminula odměna a mnohé si
pochutnaly na opečených buřtících. Olympijského dne se zúčastnilo 38 dětí. Velký dík patří
organizátorům, účastníkům suchých májů, za organizaci a čas strávený na přípravě této akce.
Suché máje
22.6.2019 se konaly tradiční Suché máje. Počasí bohužel moc nepřálo, ale i tak se účastníci
rozhodli, že průvod obcí a
následné předtančení Staročeské
besedy uskuteční. Staročeskou
besedu letos odtancovaly tři
kolony dětí a čtyři kolony
dospělých. Jsme rádi, že se
tradice v naší vesnici stále
udržují. Nezbývá nám, než
vyjádřit velký obdiv a
poděkování za nadšení
organizátorů.
Kublovská pouť
V sobotu, 29. června a v neděli 30. června,
měli, nejen občané Kublova, možnost
navštívit koncertní vystoupení a zhlédnout
doprovodný program v našem parku, vedle
Veského rybníka.
Sobotní koncerty byly v duchu rockové
hudby a slyšet jste mohli hudební kapely
BOTOX, Rock Fór a Kosa Vostra.
Neděle se vedla v trochu klidnějším tempu. K poslechu a tanci nám
hrála Berounská šestka, pod vedením pana Vladimíra Mužíka. Dále
vystoupila, se svým žonglérským uměním, Eliška Kučerová a
následně i pěvecký sbor KUBR.
Tímto děkujeme všem umělcům za jejich čas a skvělé vystoupení.
Divadlo
Zastupitelstvo obce Kublov zve všechny občany na další výlet za
kulturou, tentokráte do Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni.
Zhlédnout budete moci činohru s názvem Zácpa. Představení se
koná 29.10.2019, od 19 h. K dispozici je 40 ks vstupenek. Jako
vždy bude přistaven autobus pro odvoz. Bližší informace na
plakátech.
Jana Domanská
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Vážení přátelé Mateřské školy Kublov,
adaptační měsíc září je úspěšně za námi, letos bez pláče a smutku, to nás velmi potěšilo. Začínají
první podzimní měsíce. Příroda září teplými barvami a v mateřské škole prožíváme mnohé
zajímavé aktivity směřující k prožitkům a radosti dětí.
V loňském roce jsme začali přibližovat dětem historii našeho okolí, především tu její část, která se
týká doby vlády krále Václava IV.. Na toto období jsme se zaměřili v souvislosti s 600. výročím
smrti tohoto panovníka. Projekt týkající se krále, který stál za zbudováním hradu Točník, výrazné
dominantě našeho kraje, zaujal Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Berouně a nabídl nám
podporu výletů pro děti. Na tyto výlety jsme pozvali i předškoláky ze Svaté a Broum, spolu s jejich
učitelkami.
V souvislosti s oslavou Dne české státnosti se děti seznamovaly s vlastnostmi, které by měl
mít každý správný panovník a které měl, dle legendy, i další Václav naší historie, svatý kníže
Václav. Děti poznaly symboly naší státnosti i význam vlasti pro každého člověka. Na ukončení
projektu jsme si s dětmi udělali výlet na Velíz. Cestou děti hledaly „hvězdy svatého Václava“, na
kterých vždy nalezly nějaký vzdělávací úkol vztahující se k tématu. Nakonec našly i
svatováclavský poklad a jejich rozzářené oči byly naší velikou odměnou.
V září jsme také přijali pozvání do Muzea Českého krasu, kde jsme se zúčastnili
vzdělávacího programu
„Světem vyhaslých
sopek“. Dozvěděli jsme
se mnoho zajímavého o
pravěkém světě.
Milí přátelé naší školky
srdečně Vás zvu,
přijďte nás do školky
navštívit se zajímavou
dětskou knížkou,
kterou našim dětem
představíte krátkým
přečteným příběhem
nebo pohádkou. Stačí
pár minut, kdy děti
uvidí, že dospělí kolem
nich mají ke čtení
vztah a touto cestou jej
snáze do budoucna získají i ony.
Nyní prosím věnujte pozornost mé prosbě týkající se Vašich podnětů k zahradě
v Mateřské škole v Kublově. Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory na vybudování a
rekonstrukci center ekologické výchovy, tzv. přírodní zahrady. Cílem výzvy je rozvoj
environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí, přičemž podpora bude směřována na
zkvalitnění technického i didaktického zázemí pro výuku a výchovu ve venkovním prostředí. Tato
výzva se mi zdá být ideální pro potřeby naší mateřské školy. V souladu s podmínkami přidělení
dotace, kdy mohou být podpořeny pouze projekty, které počítají se zapojením místní veřejnosti ve
všech fázích realizace, prosím Vás, kublovskou veřejnost z řad rodičů, ale i všech dalších přátel naší
školy, o jakékoli nápady, týkající se plánování budoucí podoby naší zahrady. Veškerými
Vašimi nápady se budeme zabývat a budeme za ně vděčni.
Máme za sebou první měsíc nového školního roku. Věřím, že přinese mnohé pozitivní a radostné
prožitky do života dětí i nás všech. Přeji krásné a nadějeplné podzimní dny nám všem.
Za kolektiv Mateřské školy Kublov Marie Rumpíková
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Sokol Kublov, z.s.
Tenisový oddíl se i v letošním roce zúčastnil
Oblastní soutěže smíšených družstev dospělých.
Družstvo hrálo ve složení: Petr Honzík, Jan Novák,
Josef Míchal ml., Tomáš Jirásek, Artur Krečko,
Miroslav Kratochvíl, Jana Zimová, Lucie Krauzová,
Jana Hrudková.
Tabulka skupiny - výsledné pořadí
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8

Klub
Vítězství Porážky
LTC Řevnice B
7
0
Tenis Club Mokropsy
5
2
T.J. Sokol Lety
5
2
Tennis club Hýskov
4
3
TJ Sokol Dobřichovice B
4
3
SK Nižbor
2
5
Sokol Kublov
1
6
Tenisový klub Černošice
0
7

Body
14
12
12
11
11
9
8
7

Tenisovou sezónu jsme zakončili 29.9.2019
tradičním místním turnajem ve čtyřhrách.
Zvítězila dvojice Miroslav Kratochvíl a Tomáš
Jirásek, na druhém místě byli Zbyněk Šlosar
s Jiřím Jiráskem a třetí místo získali Zbyněk
Zima s Miroslavem Malcem.
Miroslav Malec

Členové spolku mopedistů Kublov zahájili
letošní rok tradiční novoroční vyjížďkou
kolem Kublova. Další akcí byla v dubnu
pořádaná mopeďácká zábava na téma 100 let
České republiky. Tu mopedisté uspořádali
společně s TJ Kublov a opět se velmi
vydařila. V Květnu začala pravá mopěďácká
sezóna srazem v Žebráku. Další jízdy
pořádaly spolky v Praskolesích, Praze,
Rakovníku, Světlé nad Sázavou, Příbrami,
Lochovicích a Svinařích. Až na jednu
vyjímku se vždy akce zúčastnilo několik
členů našeho spolku. Posledním srazem byla naše jízda Křivoklátskem, které se zúčastnilo 119
jezdců na mopedech a podobných strojích. Byl to již 11. ročník. Za spolupráci na uskutečnění
děkujeme obci Kublov, hasičům, tenistům a restauraci Na Slovance.
Tradiční pouťouvou jízdu do Velízu letos vyhrál Pavel Brož. 24.8.2019 pořádal pražský
spolek Mogar netradiční akci. Byl to maraton napříč republikou ze severu na jih v délce 380 km,
který se šesti jezdcům podařil ujet za neuvěřitelných 9 hodin. Jedním z účastníků byl i náš člen
Bohuslav Luňáček.
Pan Josef Zíma, jeden z prvních členů Kublovského spolku, v létě oslavil krásné 80
narozeniny. Upřímně gratulujeme a spolu s redakcí Kublovských novin přejeme hodně zdraví.
Všem našim členům přejeme mnoho ujetých kilometrů a vždy šťastný návrat do cíle.
TJ Kublov 1.6.2019 za finanční podpory obce Kublov uspořádal zájezd do Babiččina údolí.
*****
Rekapitulace termínů dalších akcí v obci :
Nebezpečný odpad sobota 12.10.2019 10:30 - 11:00 hod. u parku (pozor jiný čas než obvykle)
Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni představení hry Zácpa se koná 29.10.2019, od 19 h.
Pořádá obec, autobus hradí obec, přihlášky do 20.10. u Jany Domanské na tel. 604124518
cena vstupenky 350,-Kč, odjezd autobusu plánován na 17:30 od Slovanky, může být upřesněno na
plakátech !
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