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Obec koupila Slovanku
Jak jsme všichni věděli, již delší dobu byla prostřednictvím realitní kanceláře k prodeji
nabízena provozovna restaurace Na Slovance. Na jaře minulého roku došlo k uzavření této poslední
funkční restaurace v obci. Samozřejmě pro řadu z nás vyvstávala logická úvaha, co bude
následovat, pokud nemovitost, na které je do značné míry závislý i sousedící sál, odkoupí investor,
který prostor použije k jinému záměru, než je provoz restaurace. Bude pak ještě možné v naší obci
pořádat například taneční zábavy? To, že provozovat sál bez přístupu k sociálnímu zařízení je velký
problém jsme si vyzkoušeli na tradičním setkání s občany v prosinci minulého roku. I když vlastník
sálu zvažoval přístavbu samostatného zázemí, rozhodně by nebylo možno očekávat, že se tak z

objektivních důvodů může stát v dohledné době. Poté, co se starostovi podařilo dojednat s
prodávajícím pro obec významné snížení nabídkové ceny, rozhodlo zastupitelstvo obce o zakoupení
této nemovitosti. I když koupě této nemovitosti, která byla realizovaná krátce po zakoupení rodného
domu J. L. Zvonaře představuje citelný výdaj pro rozpočet obce, bylo při rozhodování nutno vzít v
úvahu, že příležitost k zachování restaurace a s ní souvisejících funkcí pro pořádání akcí v
sousedním sále se již nebude opakovat. Samozřejmě nikdo z nás nemůže očekávat, že by
provozovna mohla pro obec představovat významnější ekonomický výnos, zejména když bude
nutno naopak na nemovitosti před zahájením provozu zajistit nezbytné opravy. Přínos zachování
restaurace v obci a současně i zachování možnosti pořádání kulturních a dalších akcí v obci je však
i podle dosavadních reakcí řady našich občanů pro obec daleko významnější. Po realizaci prodeje
starosta ocenil seriozní jednání a vstřícnost k obci, které projevili prodávající manželé Slováčkovi.
Naším záměrem je provést opravy budovy v nezbytně nutném rozsahu. Především bude
nutno provést opravy a úpravy v kuchyni a to ještě předtím, než přikročíme k pronájmu restaurace.
Za vydatné pomoci členů SDH Kublov, Mysliveckého spolku Velíz Kublov, zastupitelstva obce a
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zaměstnanců obecního úřadu již byly provedeny úpravy, které umožní, aby se již dne 12. 3. 2016
konal tradiční obecní ples. Obec současně umožní, aby již týden před tím tj. 5. 3. 2016 si uspořádali
ples i naši hasiči.
Po provedení stavebních a některých technických úprav obec ve výběrovém řízení rozhodne,
komu bude restaurace předána do nájmu.
I pro rok 2016 jsme požádali o dotace
Obec požádala o dotaci na rekonstrukci garáže V Hoře a na vybavení ochrannými osobními
pomůckami pro členy jednotky SDH Kublov. Záměrem bylo požádat i o dotaci na opravu
hřbitovních zdí. To nebylo možno realizovat z důvodu, jak byla příslušná dotace nastavena, neboť
požadavkem poskytovatele bylo, aby žadatel byl současně i vlastníkem, což v našem případě nelze
splnit (hřbitov i jeho oplocení je ve vlastnictví církve).
Starosta jednal s ředitelkou pobočkové sítě České pošty, pobočková síť Praha
Dne 12. 2. 2012 na jednání v naší obci požádala ředitelka pobočkové sítě Praha Hana
Tmejlová o stanovisko k navrhované úpravě provozní doby zdejší pobočky. Navrhovaná provozní
doba:
Po 11:00 - 17:00, út. 11:00 - 13:00, st. 07:30 - 10:30, čt. 11:00 - 17:00 hod., pá. 7:30 - 10:30
Nově by tak odpadly polední přestávky, v pátek by pošta byla otevřena o půl hodiny dříve.
Zastupitelstvo s tímto návrhem vyjádřilo souhlas.
Současně se p. ředitelka zmínila o projektu "Pošta partner". Starostou jí bylo sděleno stanovisko
obce, že takové úvahy by bylo možno diskutovat v kontextu otázek spojených s vlastnictvím
budovy zdejší pobočky.
Jednání se zástupcem Arcibiskupství pražského a s novým panem farářem
Dne 16. 2. 2016 na zdejším obecním úřadě jednal starosta s Ing. Vojtěchem Mackem,
tajemníkem ředitele Správy majetku Arcibiskupství pražského. Přítomen byl i nový farář farnosti
Žebrák pan Zdzisław Ciesielski. Pan tajemník informoval starostu o tom, že převzali les na Velízu a
o jejich nejbližších plánech - viz dále uvedená informace p. faráře. Starosta informoval o
nezbytnosti opravy hřbitovní zdi a o problémech s tím souvisejících. Překážkou totiž není jen to, že
obec není vlastníkem. Jak totiž starosta zjistil, nelze na Národním památkovém ústavu jednoznačně
zjistit, zda jsou dotčené zdi součástí památkově chráněného území, což je další překážkou pro
možnost poskytnutí dotace. Pan tajemník přislíbil, že Arcibiskupství jako vlastník vyzve NPÚ, aby
tuto věc vyjasnil. Na otázku, zda by i ti občané obce, kteří nechtějí církevní obřad při pohřbu svých
pozůstalých, mohli zdejší kostel používat, jako místo posledního rozloučení pan farář sdělil, že s
tím souhlasí.
Provoz ČOV
Každý rok v období leden až únor musí obec jako provozovatel splaškové kanalizace plnit
celou řadu zpravodajských povinností k nejrůznějším úřadům a institucím. I letos máme toto
martýrium za sebou. V souhrnu tato hlášení na ČSÚ, MZE, OŽP, PVL představuje vyplnění údajů
na cca 30 stranách A4 textu. Podkladem jsou mimo jiné každoměsíční certifikované rozbory vzorků
na nátoku a odtoku z ČOV.
Podstatné je, že obec ani v jednom ze vzorků nepřekročila za dobu svého provozu povolené
limity znečištění, které jsou jí uloženy vodoprávním rozhodnutím.
Starosta obce Kublov byl zvolen do Legislativní komise SMO
Usnesením Předsednictva Svazu měst a obcí ČR ze dne 12. 11. 2015 byl starosta obce
Kublov JUDr. Josef Matějka zvolen členem Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí
ČR s hlasem rozhodujícím.
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Změna vlastníka lesa na Velízu
Dovolujeme si informovat občany Kublova, že koncem roku 2015 Římskokatolická farnost Žebrák
(jako právní nástupce "katolického kostela Vélizského v Kublově") převzala od Lesů České
republiky zpět do vlastnictví les na Velízu. Les bude spravovat na základě pachtovní smlouvy
Arcibiskupství pražské, kontaktní osobou je p. Vojtěch Macek (776104206, macek@apha.cz).
V nejbližší době bude v lese obnovena hospodářská činnost, přednostně půjde o zpracování
nahodilé těžby v zájmu bezpečnosti osob a ochrany lesa, postupně také o generační obměnu starých
porostů (bez vzniku velkoplošných holých sečí a s ohledem na ochranu přírody). Vstup do lesa,
který je oblíbeným místem procházek, zůstává neomezen. Prosíme však občany, aby se z
bezpečnostních důvodů zdrželi pohybu v místech probíhajících lesnických prací. Zároveň prosíme o
dodržování běžného pořádku (zákaz skládky odpadu apod.).
P. Zdzisław Ciesielski, farář
Pozvánka na křížovou cestu
V neděli 13. března 2016 od 15 hodin pořádá Římskokatolická farnost Žebrák procesí s modlitbou
křížové cesty – průvod začíná u kříže v lese nad obcí a bude zakončen v kostele sv. Jana Křtitele na
Velízu. Jedná se o tradiční pobožnost náležející k prožívání půstu jako doby přípravy na Velikonoce.
(Shromáždění je otevřeno zájemcům z řad veřejnosti.)
Hasiči hodnotili rok 2015
31. 1. 2016 proběhla Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Kublov.
Jako každý rok při této příležitosti vyhodnotili svou činnost a zadali si úkoly pro letošní rok. Jak již
během roku bylo zmíněno, jednotka díky obci
získala novější zásahové vozidlo CAS 25k – Liaz
101, na kterém v rámci rekonstrukce členové
odpracovali nemálo hodin, aby bylo schopno
výjezdu. Při této rekonstrukci pomohla firma
Dimex s.r.o. za což ji touto cestou hasiči děkují.
Činnost jednotky byla především zaměřena
na výcvik, což bylo splněno. Během roku jednotka

zasahovala u 21 případů a to jak začátkem roku
při větrné kalamitě, tak i během letního období
při požárech. Jedním z míst, kam byla naše
jednotka k zásahu vyslána na meziokresní
pomoc při požáru polního porostu, byla obec
Šípy v okrese Rakovník.
Činnost jednotky je také zaměřena na
výchovnou a propagační činnost a z toho důvodu
jsme se účastnili dětského dne, pro který jsme na ukázku zapůjčili speciální čtyřkolku pro
mimořádné události, která je v provozu u HZS Beroun. Na podzim, jsme pomáhali při likvidaci
odpadu a štěpkování větví pro spoluobčany pořádané Obecním úřadem. I pro letošní rok jsme se
zavázali, že pomůžeme Obci, kdykoli nás o to požádá.
Martin Šmíd
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Vzpomínka.
Největší škody křivoklátským lesům způsobily v novodobé historii sněhové a větrné polomy
v létech 1939 - 1940. Po vichřici 5. listopadu 1940 v nich ležely statisíce plnometrů vyvráceného a
zlámaného polomového dřeva. Na polesí Kolna se jednalo o 72 000 plnometrů dřevní hmoty.
K likvidaci této pohromy bylo náborem nebo příkazem okupačních úřadů získáno 2500
lesních dělníků, polovina z nich byli pracovníci z Čech a
Moravy, místními nazvaní polomáci. Z nichž někteří po
ukončení prací zde zapustili své kořeny a jejich potomci zde
žijí dosud. Dále to byli Židé a vysokoškolští studenti z
univerzit uzavřených nacisty po událostech 28. října 1939 v
Praze.
Jedním ze studentů byl 21 letý Adolf Wilson Žižka z
Trocnova, následovník
rodu proslulého
vojevůdce. Nesmířil se
však se svým osudem,
těžkou
nebezpečnou
prací v lese, dusnou
atmosférou doby a
zvolil
dobrovolný
odchod z tohoto světa sebevraždou. V místě,
kde bylo nalezeno po delší době jeho tělo, u břehu
Habrového potoka v lokalitě "U Žižky", která tak byla
později pojmenována, byl na věčnou památku postaven
pomník s nápisem " Památce Ad. W. Žižky 1940". Pomník
byl v nedávné době opraven, očištěn a obnoven nápis. Stal
se opět důstojnou připomínkou této smutné události.
Nachází se ve výše uvedené lokalitě poblíž
značené cyklotrasy č. 0052. Pohřben byl v Hudlicích spolu se svou matkou, která jej přežila o 40
let. Jejich hrob se nachází v pravé dolní části místního hřbitova.
Potomek slavného vojevůdce skonal nedaleko památného Velízu, kde vojsko jeho předka
způsobilo zkázu a smrt jeho obyvatelům před 595 lety.
Cesty lidských osudů jsou nevyzpytatelné.

Jaroslav Král

Pamětní deska J. L. Zvonaře v Praze.
Během svého působení v Praze žil Zvonař v domě č.713/II. ve Vodičkově ulici, kde také 23.
listopadu 1865 zemřel. V roce 1872 byla na tomto domě osazena nákladem Umělecké besedy
Praha, které byl spoluzakladatelem, pamětní deska z růžového mramoru o rozměrech 40 x 120 cm,
na fasádě ve výši I. patra od Jindřicha Čapka, s vytesaným a vyzlaceným nápisem "Zde žil a umřel
Josef Leopold Zvonař narozen 22. 1. 1824, zemřel 23. 11. 1865". Byla to první pamětní deska, která
byla v Praze odhalena významné osobnosti hudební kultury.
Zajímavá je i další historie této budovy. Na začátku 20. století zakoupil tento dům
podnikatel František Myšák a v jeho prostorách zřídil cukrárnu, která se pod názvem " U Myšáka"
stala později vyhlášeným podnikem. Stavba však potřebovala nutně rekonstrukci a ta byla
provedena ve třicátých letech tehdejšími renomovanými architekty Janem Gočárem a Pavlem
Janákem v duchu tehdejšího módního stylu, včetně zařízení a vybavení interiéru cukrárny, která tak
získala ještě větší popularitu a stala se pro návštěvníky pojmem. V následujících letech však tento
podnik vlivem nepřízně doby upadal a nakonec zchátral, ale pamětní deska zatím ještě byla na svém
místě.
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Před několika lety získal tuto stavbu, hlavně však její lukrativní pozemek mediálně známý,
vlivný pražský podnikatel a nechal ji zbourat. Na jejím místě vybudoval nový moderní dům s
názvem " Galerie Myšák". V přízemí jsou v provozu komerční prostory a byla také obnovena
slavná cukrárna v původním prvorepublikovém stylu a navázala tak na svoji tradici. Ve vyšších
patrech jsou kanceláře, odkud majitel řídí a realizuje své aktivity v hlavním městě a dále pak
luxusní byty.
Při demolici původního domu však byla odstraněna pamětní deska J. L. Zvonaře a zmizela.
Po jejím osudu marně pátral náš rodák p. Radim Opatrný z Prahy, později se zapojil i OÚ Kublov,
ale veškerá snaha skončila neúspěchem, žádná oslovená instituce nebyla schopna sdělit, kde se
deska nachází. Je to typický příklad neúcty úřadů k historii, národu a jeho představitelům, kteří se
svou prací o ni v minulosti zasloužili.
Literatura: Národní politika 10. 9. 1906, S. Jareš: Busty, pomníky a pamětní desky osobností
hudební kultury v Praze, Foto a korespondence s úřady p. Radima Opatrného, vlastní
poznámky.
Jaroslav Král
Zeptali jsme se za Vás
Některé z našich občanů znepokojila informace publikovaná v prosinci minulého roku,
podle které mělo Povodí Vltavy vyzvat obce na dolním toku Berounky, aby se vyjádřily ke
zpracované studii proveditelnosti pro akci "Protipovodňová ochrana dolní Berounky - studie
retenční nádrže". Tato studie počítá s retenční nádrží u obce Roztoky na říčním kilometru 63,35.
Starosta se v této věci obrátil na vedoucího správy CHKO Křivoklátsko. RNDr. Petr Hůla
nám sdělil, že správa CHKO zaujala k vybudování poldru na Berounce u Roztok negativní
stanovisko.
Podle článku publikovaného v Lidovky.cz dne 29.2.2016 se jedná o skutečně vážně míněnou
studii, o které se předpokládá veřejná diskuse a posléze vydání politického rozhodnutí. Nepochybně
budeme se zájmem sledovat, zda prioritou bude ochrana staveb a chat neuváženě v minulosti
postavených v zátopových oblastech řeky nebo ochrana přírody v nejcennějších oblastech řeky
Berounky.
Obec zakoupila podkopovou "lopatu"

Obec
rozšířila příslušenství k našemu
nakladači o podkopovou lžíci

Hrazení místních poplatků
Občané mohou platit poplatky za odvoz komunálního odpadu a ze psů v pokladně
zdejšího obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce č. 5020131/0100, variabilní symbol
číslo popisné příslušné nemovitosti. Poplatky by měly být uhrazeny do 31. 5. 2016. Úřední
hodiny jsou pondělí a středa vždy od 8:00 - 11:30 a od 13:00 do 17:00 hod. Po dohodě lze
zaplatit i v jiné dny (311585102). Výše poplatků odpady - 500,-Kč/osobu nebo rekreační
objekt, první pes 50,-Kč, každý další 75,-Kč. Kanalizace pro r. 2016 1.200,-Kč/1 osobu.
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Vážení přátelé Mateřské školy Kublov!
Jsem ráda, že se s Vámi opět setkáváme na stránkách Kublovských novin. Ráda bych Vám
přiblížila některé aktivity, které v tomto čase probíhají v naší mateřské škole. Nahlédněte prosím se
mnou za dveře „sluneční budovy na kopci pod Velízem“.
V únoru začalo nové pololetí vzdělávacího procesu a nastal čas na rekapitulaci dosavadních
výsledků naší činnosti. Vánoční čas byl pro nás i pro naše děti obdobím mnoha aktivit a hlavně
náročnějších příprav na všechna veřejná vystoupení v obci Kublov. Věřím, že se Vám naše
vystoupení líbila a dětem byl největší odměnou Váš potlesk. Snad největší vánoční akcí byla
vánoční besídka na téma Ledové království, která proběhla za nečekaně veliké účasti Vás všech.
Nejen rodiče a příbuzní dětí ale též mnozí další místní spoluobčané se přišli podívat na naše
vystoupení se zájmem a podle zpětných reakcí soudím, že se akce líbila. Byla bych ráda, kdyby se
tato vystoupení - již druhé v řadě, stala součástí naší školní tradice a kultury.
Po tomto náročnějším období příprav a nacvičování jsme leden zahájili směrem k přírodě a dění
v ní. Seznamovali jsme se s volně žijícími zvířaty, jejich potřebami v zimě, seznamovali jsme se
s přírodními jevy a proměnami počasí. Na besedu do naší školky přišel pan Zdeněk Macháček,
místní občan, který se profesionálně věnuje fotografiím přírody. Přinesl nám promítnout řadu
nádherných snímků
ptáků, se kterými se
můžeme setkat i
v blízkosti školky.
Děkuji tímto ještě
jednou
panu
Macháčkovi
za
zajímavé vyprávění
i nabídku dalšího
programu a také
obecnímu úřadu za
zapůjčení
projektoru. V rámci
tématu týkajícího se
přírody jsme též
čistili
les
nad
školkou. Je důležité,
aby
si
děti
uvědomovaly,
že
příroda nám nejen
dává,
ale
také
potřebuje naši péči a pozornost.
V mateřské škole stále probíhá čtení rodičů dětem, tato akce má u dětí veliký úspěch a tímto také
děkuji všem těm, kteří obětují chvilku svého času a přijdou dětem v rodinné atmosféře přečíst něco
zajímavého. Měsíc únor byl zaměřen na poznávání nejrůznějších povolání a také na rozvoj
pracovních činností dětí. A tak jsme se učili šít, pracovat s těstem, zacházet s kuchyňským náčiním.
Společně jsme pekli karásky, připravovali si domácí kečup, zdravé svačinky a nápoje. Zavedli jsme
výtvarné a pracovní koutky, kde děti mají možnost využívat podle nálady a chuti nejrůznější
výtvarný materiál k pracovním činnostem. Samy poznávají vlastnosti materiálů a možnosti jeho
využití.
Navázali jsme též spolupráci s místní organizací dobrovolných hasičů a naplánovali nějaké společné
aktivity. Spolupracujeme a vyměňujeme si dopisy dětí též s mateřskými školami v okolí, se kterými
plánujeme i společné akce.
Únor byl však také provázen vyšší nemocností dětí i personálu mateřské školy a tak doufám, že
březen bude již plný jara a zdraví. Ano, čeká nás jaro a s ním probouzející se život všude kolem,
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delší pobyt v přírodě i další aktivity, které je možné spojit s pobytem venku. Děti vnímají všechny
změny probíhající kolem nich v tom nejpozitivnějším smyslu. Proto jistě budou plné elánu a radosti
a touhy poznávat a dozvídat se.
Přeji i Vám všem mnoho radosti z krásného jara!
MŠ Kublov hledá:
Kuchařku / i nevyučenou/ na občasnou výpomoc při nemoci či krátkodobější nepřítomnosti
paní kuchařky v MŠ. Rádi Vás zaučíme, možnost praxe v kuchyni mš s paní kuchařkou.
Prosím o osobní kontakt na tel. č. 774 744 392
Ředitelka MŠ Kublov Marie Rumpíková
*****
V červnu 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 email: LUNACEKB.I@seznam.cz. Děkujeme
a těšíme se se všemi příznivci této krásné tradice na viděnou.
I. Ernestová
*****
Mopedy 2016
Přípravy nadcházející sezony jsou v plném proudu, stroje se už zase montují po opravách a
seřizují se motory. Nervozita roste, sledujeme teploměr.
Teď co nás čeká. Obecnímu úřadu Kublov se povedlo vyřešit situaci okolo restaurace Slovanka a
tak můžeme jako jedna ze složek kulturního života obce začít s přípravou mopeďácké taneční
zábavy konané v dubnu. Na tuto zábavu zveme jak mopedisty z okolí, ale i širokou veřejnost. Téma
letošní zábavy je "Divoký západ". Budeme rádi, pokud si uděláte čas a přijdete se s námi bavit.
Přeji vám přežití vrtochů únorového počasí ve zdraví.
Vladimír Palek
*****
Hlášení obecního rozhlasu zasílaná mailem - o tuto službu zatím požádalo 17 občanů, kdo
bude mít o zasílání obsahu hlášení zájem, nechť nám to sdělí na adrese obec@kublov.cz.
*****
Tělovýchovná Jednota K U B L O V pořádá
v sobotu dne 7. května 2016
Zájezd do MIRÁKULA V MILOVICÍCH A DO SKANZEMU V PŘEROVĚ n/L
ODJEZD: v 7.00 hod. Broumy – OÚ a u školy
v 7.05 hod. Kublov – Malá Louka, Slovanka, dále ve vsi a U Skály
CENA: 150,- Kč (dospělí za dopravu), 120,- Kč (děti do 15 let)
PŘIHLÁŠKY:
přijímá do 3. dubna 2016
e-mail:zimaronyjaroslav@seznam.cz
na tel.: 737 514 231 Jaroslav Zíma
PROGRAM:
09.00- prohlídka Polabského národního muzea v Přerově
Popřípadě prohlídka Muzea Moto-Velo v Přerově
cca 11.00 - Zábavný park Mirákulum Milovice
s sebou baterku do podzemí a dobrou náladu
předpokládaný návrat: 20.00 hod.
oběd, občerstvení a vstupné si hradí každý účastník sám
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Tělovýchovná Jednota KUBLOV – oddíl Sport pro všechny
pořádá výšlap dne 4. června 2016
ÚDOLÍM ZBIROŽSKÉHO POTOKA
POZNEJ SVÉ OKOLÍ
SRAZ:

v 09.00 hod. - Broumy OÚ-ZŠ- Kublov Malá louka
-Ves-Slovanka-Průhon/Podskalí

CENA:

80,- Kč (autobus)
60,- Kč děti školou povinné
předškoláci zdarma bez nároku na sedačku v autobuse
(občerstvení si hradí každý sám)

PŘIHLÁŠKY:

přijímá do 30. dubna 2016
na tel.: 737 514 231 Jaroslav Zíma
e-mail: zimaronyjaroslav@seznam.cz

PROGRAM:
09.00
odjezd autobusem k Sýkorovu mlýnu na start trasy
(Délka pěší trasy až k Podmokelskému mlýnu asi 11 km, turistická obuv)
11.30
procházka kolem Kozova, Ostroveckého a Jankovského mlýna
11.30
(zde 30min. na oběd z vlastních zdrojů a dále výstup na vyhlídku Pod Ostrovcem
a zpět na modrou tur. zn.), poté údolím Zbirožského potoka k hájovně Slap
(zde cca 20min.zastávka na svačinku z vlastních zdrojů)
13.20
odchod do PR Jezírka ( prohlídka Skryjského jezírka a vodopádu)
14.45
přesun k Podmokelskému mlýnu na bus
15.00 -15.30 odjezd autobusem zpět do Kublova a Broum – 16.00 h.
*****
KUBLOVÁČEK
Pořádá v sobotu 5. března 2016 od 14. 00 hodin DĚTSKÝ KARNEVAL
*****
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KUBLOV
Pořádá v sobotu 5. března 2016 od 20.00 hodin Tradiční hasičský bál
*****
Zastupitelstvo obce Kublov

Vás srdečně zve na13. OBECNÍ SPOLEČENSKÝ PLES
Sál restaurace Na Slovance – sobota 12. března 2016
K tanci a poslechu hraje Hudební skupina

Úžas

Předtančení tanečního páru t. školy R. Chvátalové
Začátek ve 20.00 hodin

V celém objektu není dovoleno kouřit – Vstupné 80,- Kč
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