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Obec zakoupila rodný dům Josefa Leopolda Zvonaře
Obci se podařilo vykoupit rodný dům našeho slavného rodáka, skladatele a hudebního
pedagoga J. L. Zvonaře. Právě v den přípravy tohoto článku bylo vlastnické právo pro Obec Kublov
na základě smlouvy uzavřené dne 25. 6. 2015
vloženo do katastru nemovitostí. Obec dům s
č. p. 10, který je Národním památkovým
ústavem v rejstříku ÚSKP pod č. 17053/2-338
evidován jako nemovitá památka, zakoupila i
s pozemky za částku 1.499.000,-Kč. Podle
našich informací projevilo o tuto nemovitost
zájem devět dalších zájemců. Konečně tak
může být naplněna tužba na zřízení památníku
J. L. Zvonaře přímo v jeho rodném domě.
K uskutečnění tohoto záměru však bude třeba
ještě mnoho úsilí. Starosta obce již v průběhu
zajišťování vykoupení této památky navázal
jednání s ministerstvem kultury o možnosti
poskytnutí dotace na opravu této nemovitosti.
Co dále připravujeme
Jak jsme Vás již v dubnu informovali, naše obec zpracovala projekty na řešení nakládání s
biologickým odpadem v obci a na zateplení budovy obecního úřadu. Na jejich podkladě jsme
požádali Státní fond životního prostředí o poskytnutí dotace. Po vyhodnocení kvality projektů bylo
oběma našim žádostem vyhověno. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele, o
výběru nejvhodnější nabídky rozhodne komise dne 23. 7. 2015. Oba projekty musí být realizovány
do konce října letošního roku a tak zdejší úřad obdobně jako v minulých letech čeká rušné léto a
podzim při zajištění tohoto záměru.
O osudu našich dalších dvou žádostí o dotace na rekonstrukci budovy bývalého kina a na
opravu hasičské cisterny bude teprve v závěru tohoto měsíce rozhodovat zastupitelstvo
Středočeského kraje. Jelikož jsme u zakoupené hasičské cisterny nemohli na výsledek naší žádosti
tak dlouho čekat, je probíhající oprava zatím financována z prostředků obce. Pokud bychom dotaci
získali, budou již vynaložené výdaje podle dotačních pravidel Stč. kraje uznatelnými náklady a tyto
nám budou byť dodatečně poukázány. Podle zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb., je povinností
obce zabezpečit materiální potřeby její vlastní jednotky SDH. Právě stav původního hlavního
hasebního prostředku - cisterny, na vozidle Trambus, již neumožňoval bezpečné plnění úkolů
jednotky. V těchto dnech jsme původní cisternu prodali a z větší části je již dokončena oprava
zakoupené cisterny na podvozku Liaz. Samotné ekonomické zajištění by však nepostačilo, kdyby
nebylo obrovského nadšení a ochoty členů naší jednotky. Největší zásluhu na faktickém provádění
oprav má velitel naší jednotky pan Martin Šmíd, který se svým synem Martinem zdarma odpracoval
bezpočet hodin na opravě nové cisterny.
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Výsledek průzkumu stanovisek našich občanů k NP Křivoklátsko
Na žádost hejtmana Stč. kraje jsme provedli průzkum názorů občanů obce na záměr
vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Adresně bylo osloveno 489 občanů starších 18. let.
Z nich na anketní otázky odpovědělo 268, což je 54,81 %. Podle výsledku ankety má záměr
podporu u 70,15 % odpovědí za podmínky, že budou dodrženy dosavadní sliby tj. že vznik parku
nebude oproti stávajícímu stavu znamenat podstatné omezení v užívání lesa. Výslovně proti záměru
se vyjádřilo 26,49 % respondentů.
Oprava komunikací
Starosta se souhlasem zastupitelstva zadal opravu místních komunikací v místech, kde to
jejich stav nejvíce vyžaduje. S opravou chceme započít v ulici ke Zdické skále, kde je stav
komunikace nejhorší. Další opravy se budou odvíjet od ekonomických možností obce a budou
závislé i na tom, jak bude rozhodnuto o dotaci na rekonstrukci bývalého kina. V této souvislosti si
dovolujeme postesknout nad tím, že obce se tak, jak je tomu i v našem případě, o možnosti
realizovat některé akce dozví až v druhé polovině kalendářního roku, když je jim oznámeno, jaký je
výsledek žádostí o dotace. Následně pak vždy musí nové situaci přizpůsobovat i rozpočet obce.
Takřka se stalo pravidlem, že projekty, včetně těch stavebních, se většinou musí stihnout realizovat
před koncem kalendářního roku, i když je má možnost obec zahajovat nejdříve v polovině téhož
roku.
Velkým zklamáním je pro nás i odmítavé stanovisko ministra financí k tomu, aby obdobně,
jak již bylo vyhověno krajům, byl i obcím v rozpočtovém určení daní (RUD) vrácen původně
stanovený podíl na výnosu z DPH ve výši 23,58 %. V současné době je to 20,83 %.
70. výročí osvobození
K tomuto významnému výročí osvobození a ukončení druhé světové války uspořádalo
zastupitelstvo obce Kublov
v pátek 8. 5. 2015 krátký
pietní akt u pomníku
padlých před
obecním
úřadem.
Starosta
obce
krátce připomněl podle
zápisů
z kroniky,
jak
probíhaly události na konci
války v Kublově. Byly
položeny kytice k pomníku
a zazněla státní hymna.
Děkujeme všem, kteří svou účastí uctili tento významný den.
Ocenění obce Kublov
Naše obec bude zastupovat všechny obce okresu Beroun prostřednictvím svého starosty v
Radě obcí, která je orgánem Svazu měst a obcí České republiky. Rozhodnuto o tom bylo na návrh
obcí našeho okresu při hlasování na IV. sněmu SMO ČR, který se konal dne 21 a 22. 5. 2015 v
Olomouci za přítomnosti významné části vlády, včetně jejího předsedy Bohuslava Sobotky.
Možnost využití prostředků obce
Občasné mají možnost využít prostředky ve vlastnictví obce, např. vysokozdvižnou plošinu
a kontejnerové nákladní vozidlo. Bližší informace jim poskytne p. Malcová nebo M. Šmíd.
Obec nechala obnovit lavičky při cestě na Velíz a hřbitovní dvířka.
Jak si mnozí povšimli, obec ještě před naší poutí nechala obnovit hřbitovní vrátka a zejména
starší občané jistě ocení, že byly obnoveny i lavičky při cestě na Velíz.
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Sekání trávy o svátcích, sobotách a nedělích.
V červnových Kublovských novinách jsme minulý rok apelovali na zdravý rozum některých
našich občanů, kteří neváhali své sousedy obšťastňovat své sousedy travními sekačkami všeho
druhu třeba i v neděli po devatenácté hodině. Proto jsme se rozhodli ještě jednou uveřejnit loňský
článek :
Sekání trávy, aneb postačí k regulaci zdravý rozum ?
Již vícekrát bylo k podnětu občanů diskutováno, zda máme obecně závaznou normou omezit
dobu, po kterou občané a chalupáři používají o víkendech hlučnější stroje. Klasicky se jedná
zejména o sekačky trávy všeho druhu, motorové pily a kosy, cirkulárky atd. Pokud takovou normu v
podobě vyhlášky obce přijmeme, stane se její porušení přestupkem, který bude projednávat Městský
úřad v Berouně. Tomuto řešení jsme se zatím chtěli v zastupitelstvu vyhnout a dosud jsme se
spoléhali na jistou dávku zdravého rozumu, přiměřenosti a ohleduplnosti občanů k jejich okolí, což
ostatně řeší i normy občanského práva. Podle v zastupitelstvu převládajícího názoru by však
nemělo k používání strojů s vyšší hlučností docházet o svátcích a už vůbec ne v sobotu nebo v neděli
večer. Žádáme proto občany, pokud nemohou z pracovních či jiných důvodů provádět tyto práce ve
všední dny, aby omezili používání těchto hlučnějších strojů na sobotu a to převážně dopoledne,
max. do 15 hod. a v neděli výjimečně jen tehdy, pokud z povětrnostních důvodů nebylo možno v
sobotu posekat.
Problematiku sekání trávy a ostatních hlučnějších činností o víkendech jsme zatím
ponechávali na autoregulaci občanů, neboť oni sami svým jednáním jednak projevují svůj vztah ke
svému okolí a naopak musí počítat s tím, že i jejich okolí bedlivě sleduje, jak a kdo je k nim
ohleduplný. Z pochopitelných důvodů přechodně nastávají situace, kdy se např. při opravách
nemovitostí nelze vyhnout poněkud hlučnější činnosti či tomu, že tato činnost je prováděna i o
volných dnech. Sdílíme společný prostor, což v takových situacích vyžaduje i jistou míru tolerance.
Provoz ČOV Kublov versus tzv. "splachovatelné" kapesníčky
Již vícekrát jsme naše občany žádali, aby omezili používání nerozpustných kapesníčků a
jejich splachování do kanalizační stoky. Upozorňujeme, že i když někteří výrobci tyto kapesníčky
označují za "splachovatelné", jedná se o naprosto nesmyslné označení, které má pravděpodobně
záměrně mást spotřebitele. Ono je s prominutím spláchnutelné téměř cokoli, co projde záchodovou
mísou, o čemž se pravidelně máme možnost přesvědčit. Tak jsme například v nátokové jímce
dokonce našli i truhlářské dláto. Jiná otázka je, jak si s tím objektivně může poradit technologie
čistírny, když každá takto spláchnutá věc se na svém konci nemůže do čistírny dostat jinak, než přes
čerpadla a nutno podotknout, že v případě té naší technologie máme jedny z nejlepších čerpadel.
Ony "splachovací" vlhčené kapesníky, které se ve vodě nerozpouští ale vytváří na hladině nátokové
jímky cupaninový koberec i více jak 10 cm silný, který když nasaje čerpadlo, dokonale ucpe
výtlačné potrubí na čistírnu. Nejméně dvakrát ročně tak musíme tyto "splachovací" kapesníky
odsávat sacím bagrem. V letošním roce tyto kapesníky dokonale ucpaly i lapák písku, což si
vyžádalo další zásah sacího bagru navíc. To vše však prodražuje provoz čistírny. Pokud nedojde ke
změně chování některých uživatelů kanalizace, musíme počítat se vzrůstajícími náklady na její
provoz a potažmo i se vzrůstajícími výdaji za stočné.
Pročištění další části Kublovského potoka
K podnětu starosty připravují Lesy České republiky, a.s. pročištění dalšího úseku našeho
potoka a to mezi Veským rybníkem a ČOV Kublov. V současné době probíhá připomínkové řízení
k projektu.
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Ohlédnutí za uplynulým obdobím:

DEN RODIN pořádal Kublováček v neděli
dne 17.5.2015 na dětském hřišti. Účast rodičů
s dětmi byla veliká a radost ze splněných úkolů a
odměn také.

V sobotu 16. května se konaly tradiční Staročeské máje. Tentokrát dobře organizované tři
kolony předtančily Českou a Moravskou besedu. Konala se taneční zábava, škoda jen, že za malé
účasti občanů. Byla poslední před zavřením restaurace Na Slovance.
V sobotu 6. června pořádal oddíl SPV TJ Kublov pochod národní přírodní rezervací podél
Oupořského potoka. Za pěkného, slunečného počasí si výlet krásnou přírodou užilo celkem 49
dospělých a malých turistů. Zážitek umocnil svým výkladem průvodce Ing. Josef Jedlička,
pracovník CHKO Křivoklátsko.
V neděli 7. června připravili pořadatelé suchých májů na fotbalovém hřišti dětský den s mnoha
soutěžemi a samozřejmě pěknými odměnami, nechybělo ani opékání špekáčků.
Letošní suché máje se konaly 20. června. Čtyři kolony dospělých a tři malých májovníků prošly
celou obcí za doprovodu kecala, šatlavy a samozřejmě kapely. K suché máji byly vydraženy dva
kubíky palivového dřeva. Večerní posezení si připravili pořadatelé na tribuně v místnosti
tenisového oddílu Sokola Kublov. Taneční zábava se nekonala. Restaurace byla zavřená.
V pátek 26. června připravilo zastupitelstvo obce od 17 hodin koncert pěveckého sboru
Kubr s malým pohoštěním. Na letošní rok připadá 150. výročí úmrtí hudebního skladatele a
pedagoga Josefa Leopolda Zvonaře, zemřel 23. 11. 1865. Na hojně navštíveném koncertě v sále na
Slovance zazněly lidové i umělé písně, včetně zdejší Zvonařovy „hymny“ Vlastenecké hory (Čechy
krásné, Čechy mé…). Sbormistr Jiří Marek dokonce objevil v archivech ještě jednu, již
zapomenutou Zvonařovu píseň, pojednávající o krásách máje, a nacvičil ji se svým sborem. O
širších souvislostech obrozenecké hudby promluvil spisovatel Otomar Dvořák. Po koncertě byla
položena kytice k pomníku J. L. Zvonaře před mateřskou školou.
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Následovala vernisáž výstavy obrazů. V tradici, zahájené již před deseti lety Marií
Hoškovou, pokračuje Ladislava Kučerová. Na výroční výstavu nazvanou „ Ve znamení času“
přizvala všechny, kteří se zúčastnili uplynulých ročníků L. Kučerová, Eva Zajícová, Martin
Hamouz a další hosty. Byla to zajímavá přehlídka rozmanitých malířských stylů a technik. Při
slavnostní vernisáži v pátek 26. června zahráli Zdeněk Zýka se svým synem na lesní rohy a
úvodního slova se ujal spisovatel Ota Dvořák.
V sobotu 27. června zorganizovali Oldřich a Markéta Seluckých. v kostele sv. Jana Křtitele
na vrchu Velízu koncert duchovní hudby. Pozoruhodný zážitek připravili posluchačům varhaník
Miroslav Pšenička a hobojistka Veronika Hádková; mistrovské provedení děl klasiků barokní
hudby vyvrcholilo volnými improvizacemi, v nichž oba hudebníci ukázali mnohdy netušené
možnosti svých nástrojů. Opravené velízské varhany mají nádherný zvuk, dokončení jejich
rekonstrukce pokračuje z veřejné sbírky. Při této příležitosti byla slavnostně vysvěcena nově
instalovaná křížová cesta, dílo sochaře a restaurátora Karla Stádníka.
Naše jednotka hasičů opět zasahovala
Již šestkrát byla naše jednotka v
letošním roce operačním střediskem HZS Stč.
kraje povolána k výjezdům, převážně na
požáry, na stromy padlé přes komunikace i na
elektrická vedení a na technické pomoci.
Poslední výjezdy byly 3. 7. 2015 na požár
travního porostu u Otročíněvse a dne 17. 7.
2015 technická pomoc při odstranění
překážky v podobě padlého stromu na silnici
do Skryj. Děkujeme všem členům jednotky,
kteří se výjezdů zúčastnili.
U Otročína již zasahovala naše nová cisterna.

***************
Milí přátelé kublovské školky!
Je to až k nevíře, další školní rok je za námi. Je tu doba slunných dní a radosti ze společně
stráveného času na dovolených a v rodinách. Před těmi kouzelnými prázdninovými měsíci dovolte
malé nahlédnutí do jedné z mnoha akcí naší školky.
Bylo toho opravdu mnoho, co jsme za tento školní rok prožili ve školce „pod lesem“.
Naučili jsme se spolupracovat a společně prožívat chvíle radosti. Děti zjistily, že s kamarády se dá
všechno prožít lépe a naplno. Spolupracujeme s Mateřskou školou v Broumech i na Svaté a 1.
června jsme zahájili společnou akcí spolupráci s dětmi z Mateřské školy v Březové. Výhodou
venkovských školiček je to, že se navzájem se školkami v sousedství můžeme dobře poznat.
Společný výlet na hrad Točník jsme pojali trochu jinak než jen jako putování za medvídky a
krásami okolí. Naplánovali jsme výlet mající poselství přátelství a spolupráce. Na Den dětí, 1. 6.
2015, jsme se vydali autobusem pod hrad. Samozřejmě jsme nemohli minout zvířátka, kterým jsme
nesli nastřádané zbytky z kuchyní. A potom, světe div se, našli jsme dopis ducha hradu Točník,
který nás prosil o vysvobození z temných sklepení. Nadšení zračící se v očích dětí svědčilo o
odhodlání splnit všechny připravené úkoly. Nic přeci není zadarmo. Společně jsme se rozhodli.
„Dokážeme to!“ Zvláštní motivací bylo největší tajemství světa, které nám bude prozrazeno, pokud
umožníme duchovi hradu splynout se světlem. Nebylo to jednoduché. Museli jsme tančit, zpívat,
poznávat rostliny, zvířátka, uspořádat sportovní turnaj. Co myslíte, zvládli jsme to? Zvládli!
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Společně. Děti i paní učitelky. A to největší tajemství světa? Přátelství a spolupráce jsou
nejmocnější síly světa.
Před prázdninami mi vážení spoluobčané též dovolte, abych poděkovala za výbornou práci
všem zaměstnancům Mateřské školy Kublov, za spolupráci a ochotu všem rodičům našich dětí a za
vstřícnost a podporu Obecnímu úřadu v Kublově. Děkuji též všem Vám, kteří jste se zúčastnili naší
závěrečné besídky Na Slovance. Bylo Vás hodně a děti z toho měly velikou radost!
Přeji Vám krásný letní čas za celý kolektiv mateřské školy!
Marie Rumpíková

Pozvánky:


ZO KSČM Pořádá v sobotu 15. srpna 2015 poznávací zájezd na Zbirožský a Hořovický zámek.

 TJ KUBLOV - odd. SPV (Sport pro všechny) pořádá výšlap OKOLÍM ČERTOVY
SKÁLY dne 12. září 2015, cena 90,- (autobus, přívoz, muzea), děti školou pov.40,-Kč,
předškoláci zdarma bez nároku na sedačku v buse, (jídlo a občerstvení si hradí každý
sám).
Přihlášky přijímá do 22. srpna 2015 na tel.: 737 514 231 Jaroslav Zíma
e-mail: zimaronyjaroslav@seznam.cz
Program:
09.00
09.45
14.00
14.30
16.00
17.45

odjezd busem k Čertově skále na start trasy (Délka pěší trasy až na Branov cca 7,5
km, turistická obuv)
procházka kolem CHKO Čertova skála a údolím Tyterského potoka k Restauraci
U Rozvědčíka (cca hodinová zastávka na oběd)
návštěva Síně Jar. Fraňka v Nezabudicích
přesun k branovskému přívozu a převoz k Pamětní síni Oty Pavla
odchod do Branova /na občerstvení a bus/
odjezd autobusem do Kublova, Broum
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