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Ze života obce
Dne 11.12.2019 zastupitelstvo obce Kublov na svém veřejném zasedání schválila rozpočet
obce na r. 2020 tak, jak byl uveřejněn na úředních deskách obce. Rozpočet v příštím roce počítá s
výraznou investicí ve výši 5 mil. Kč do oprav místních komunikací. Dále bychom rádi započali s
opravou pomocné budovy mateřské školy. Doufáme, že se podaří plánované akce včas připravit po
projektové stránce, neboť ne vše může obec při sebelepší vůli ovlivnit.
Zastupitelstvo mimo jiné na prosincovém zasedání schválilo nové obecně závazné
vyhlášky obce, které jsou uveřejněny na úředních deskách obce. Jedná se o vyhlášku o místním
poplatku za komunální odpad, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o místním
poplatku ze psů a o místním poplatku z pobytu. Obec k vydání nových vyhlášek přikročila k výzvě
Ministerstva vnitra, ve kterém byly všechny obce upozorněny, že od 1.1.2020 nabude účinnosti
změna zákona o místních poplatcích č. 565/90 Sb. a obecní vyhlášky je proto nutné této změně
přizpůsobit. Například se v citovaném zákoně ruší stávající poplatek za lázeňský a rekreační
pobyt a poplatek z ubytovací kapacity a tyto dva různé poplatky se nahrazují poplatkem s pobytu.
Zastupitelstvo s ohledem na stále rostoucí náklady přikročilo ke zvýšení poplatku za provoz
systému odstraňování komunálních odpadů, a to ze stávajících 500,-Kč na 600,-Kč na osobu a rok.
Zákon umožňuje, aby tento poplatek činil až 1.000,-Kč. Stanovená nová výše tohoto poplatku není
v libovůli obce a vychází z kalkulace nákladů podle roku 2018 po započtení příspěvku od EKOKOMu, kdy výše poplatku se v jeho první složce určuje s ohledem na náklady na tříděný odpad,
včetně nebezpečného odpadu a bioodpadu. Náklady na 1 poplatníka této složky představují v naší
obci částku 183,59 Kč. Tato složka může činit až 250,-Kč. Zastupitelstvo obce však rozhodlo, že
tuto první složku poplatku do jeho výše nezahrne, což znamená, že náklady spojené s odvozem a
likvidací veškerého vytříděného odpadu, včetně nebezpečného odpadu a bioodpadu nese sama obec,
čímž sleduje podporu občanům k třídění odpadu. Druhá složka ceny tohoto poplatku může činit až
750,-Kč a vychází z nákladů za směsný komunální odpad (popelnice). Tyto náklady na jednoho
poplatníka představují. v naší obci částku 650,23 Kč. Z celkových nákladů za systém sběru, třídění
a likvidace odpadů ve výši 833,82 Kč každému poplatníkovi obec přispěje částkou 233,82 Kč.
Poplatek ze psů se nemění. Nevýznamný dopad pro občany obce představují změny v
poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatek z pobytu. Jen pro úplnost předmětem
poplatku z pobytu je pouze úplatný pobyt trvající nejvýše 60 dnů, poplatníkem je pouze osoba,
která v obci není přihlášená a plátcem tohoto poplatku je poskytovatel úplatného pobytu.
Pokud jde o provoz kanalizace, již dříve jsme Vás informovali o výzvě Ministerstva
zemědělství k vyšší tvorbě prostředků na obnovu kanalizace. Tvorba těchto prostředků se vedle
pokrytí nákladů provozu promítá do výše stočného. Podle MZE bychom měli ročně jen na obnovu
prostřednictvím stočného vybírat částku 867 tis. Kč. Připočteme-li k tomu náklady provozu
přesahující 500 tis., znamenalo by to skokový nárůst stočného. Aby k němu nemuselo dojít,
zastupitelstvo v minulosti rozhodlo, že fond obnovy, který je tvořen z části stočného, byl z
prostředků obce v roce 2017 posílen o 721 tis. a v roce 2018 o částku 600 tis. Kč. Obec se však tak,
jako je tomu u každého provozovatele, nemůže vyhnout přizpůsobování stočného postupnému růstu
nákladů provozu a tvorbě fondu obnovy kanalizace v zákonem požadované výši. Jen pro úplnost
sdělujeme, že když jsme před téměř deseti lety provoz zahajovali, stál jeden vývoz kalové jímky
17 tis. Kč, letos již 33 tis. To samé se týká el. energie, která spolu s likvidací kalu tvoří významnou
část nákladů provozu kanalizace.
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Setkání s občany
V sobotu dne 7.12. 2019 obec
pořádala tradiční setkání s občany. Při
této příležitosti starosta obce předal
bývalé učitelce Haně Čížkové za její
celoživotní práci pro obec a zásluhy při
výchově dětí nejvyšší vyznamenání,
které je obcí udělováno a to medaili
"Acta non verba" (Činy, ne slova).
Setkání pokračovalo zajímanou
přednáškou Vladislava Slezáka z
hvězdárny Žebrák, který je významným
popularizátorem astronomické vědy.
Při přednášce nás
mimo jiné seznámil se
záměrem na rozšíření
hvězdárny v Žebráku.
Mnoho z nás se muselo
přiznat k tomu, že jsme
dosud tuto hvězdárnu
nenavštívili, což je
určitě k zamyšlení při
plánování našich
kulturních akcí pro
případ, že by o takovou
akci byl zájem.
Na závěr jsme
si vyslechli vystoupení
dětí z naší mateřské školy,
které spolu s učitelkami
nacvičila p. ředitelka Marie
Rumpíková.
Děkujeme za pěkný
zážitek a Janě Domanské za
zorganizování této akce.
Poděkování patří také paní
Pánkové za výborné zákusky i
všem ostatním, kteří pomohli
s přípravou sálu a také jeho
následným úklidem.
Je pro nás potěšením,
když v odezvě jsme od několika účastníků zaslechli, že se jim i letošní setkání líbilo.
Aktuálně
Obec ještě před příchodem zimy nechala vybudovat nový odtok vody, která je čerpána ze
studny v suterénu restaurace. Nové připojení nahradí dosavadní provizorium, kdy voda byla
vypouštěna hadicí do kanálu. Zamrznutí hadice pak v zimním období činilo vážné potíže. Při této
akci byl rovněž vyřešen odtok dešťové vody z okapu restaurace.
Obec v těchto dnech kupuje multikáru od obce Hudlice. Oproti té naší je vybavena
sklápěčkou. Tu stávající prodáme.
J. Matějka
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Kultura
Dne 18. 10. 2019 jsme si v zasedací místnosti obecního úřadu vyslechli poutavé povídání
Otomara Dvořáka doprovázené filmovými záběry z okolí naší obce pod názvem "Tajemství
příběhů".
22.10.2019 jsme přivítali do našich řad malé občánky, a tentokráte v chlapecké přesile. Stali
se jimi Štěpán Halas, Maxim Blahovec, Ondřej Šlajs a Lilian Mary Študlarová.

Obec Kublov dne 29.10.2019 zajistila zájezd do divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni na hru
Zácpa. Poděkování za zorganizování akce náleží Janě Domanské.
Dne 3. 11.2019 se, při příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České, v kostele sv. Jana
Křtitele na Velízu, uskutečnil koncert, na kterém vystoupil dětský sbor Litenští literáti a sólisté
Anežka Krutská (housle), Markéta Hošková (klávesy), Markéta Krutská (flétna), Jindřich Zýka
(lesní roh) a Petr Krutský (varhany).
Příjemné odpoledne bylo protkáno sloven Oldřicha Seluckého, který přiblížil Anežku
Českou, která byla královskou dcerou a abatyší řádu klarisek. Připomenul také plastiku Anežky,
jejímž autorem je ak. sochař Karel Stádník. Plastika je umístěna v katedrále sv. Víta a její model se
nalézá v našem kostele na Velízu.
28.11.2019 kulturní výbor obce Kublov zorganizoval promítání fotografií našeho občana
Zdeňka Macháčka pod názvem "Klenoty evropské přírody". Vedle poutavého vyprávění si
účastníci prohlédli úžasné fotografie nejen z naší přírody, ale i z mnoha dalších zemí, např. z
Německa, Rumunska, Finska, Švédska a Maďarska. Panu Macháčkovi děkujeme a budeme rádi za
každé jeho další obdobné vystoupení pro naše občany.
Dne 26.12.2019 od 15:00 hod. pořádá obec Kublov, ve spolupráci s Františkem Kodetem,
tradiční vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele na Velízu.
Vystoupí pěvecký smíšený sbor KUBR pod vedením sbormistra Jindřicha Marka.
J. Domanská, J. Matějka
*****
Tělovýchovná jednota Kublov z. s.
Letošní sezona se vydařila jak po stránce sportovní, tak také po stránce údržby zařízení
Tělovýchovné Jednoty Kublov.
Úprava dvora u Slovanky pokračovala opravou zděného sloupku vrat panem Milanem
Schovánkem a hradby u garáže panem Petrem Hořejšem. V říjnu byly provedeny natěračské a
dokončeny klempířské práce. Je dokončena vlastní vodovodní přípojka, kterou pro nás zhotovila
firma VaK ZS Hořovice.
V sobotu 20. 4. 2019 zorganizovala TJ Sběr železného šrotu po obci.
V měsíci srpnu sloužil sál TJ jako zázemí pro natáčení filmu Chyby. Finanční výtěžek bude
použit na částečné zaplacení vodovodní přípojky.
V aktivní pravidelné činnosti pokračoval oddíl stolního tenisu. V pátek 19. dubna
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se uskutečnil Velikonoční turnaj za účasti 18 hráčů. Pro všechny příznivce tohoto sportu připravují
Vánoční turnaj, který se koná 21. 12. 2019 od 14. hodin na Slovance.
Pro turistický oddíl byl letošní rok zatím nejnáročnější. A to doslova. V sobotu 25. května
si vychutnalo 27 turistů všech věkových kategorií nádherné terénní zážitky v NPR Drbákov –
Albertovy skály. Náročností srovnatelné s Malou Fatrou (SR), byly skalní výstupy s 11 vyhlídkami
a sestupy do údolí po naučné stezce Albertovy skály. Všem se líbilo i Muzeum povltavského lidu
v Prostřední Lhotě. Delegace pěti kublovských turistů se 18. 5. letos zúčastnila pod dohledem 5
odborníků z CHKO Křivoklát výšlapu kolem vrchu Vosníku u Skryj. Akce byla na téma Naši
brouci.
Pohodový a slunečný byl 1. června zájezd
do Babiččina údolí. Procházka údolím
k zámku v Ratibořicích a zastávka v
Muzeu Boženy Němcové v České Skalici
nás vrátily svými vzpomínkami do
školních lavic. Zájezd jsme pořádali za
finanční pomoci Obce Kublov. Za to všech
54 účastníků moc děkuje.
V neděli 15. září nás vyšlo dvacet jedna
z Kublova do Hudlic, přes rozhlednu
Máminku, Hudlickou skálu s jeskyní a
s výhledem na Velíz, až do rodného domku Josefa Jungmanna.
Za čtrnáct dnů 28. září jsme vyjeli znovu. Tentokrát do NPR Vůznice. Průvodce CHKO
Křivoklát ing. J. Jedlička nám ukázal nejkrásnější místa rezervace a zříceninu hradu Jenčov. Údolí
Vůznice nám svými přírodními
porosty a živočichy připomnělo
známé údolí potoka Oupoř. Po
krásné přírodě si 26 účastníků užilo
zajímavou exkurzi v sklárnách
Nižbor. V Muzeu na zámku Nižbor
jsme se seznámili s životem Keltů.
V říjnu jsme byli na Broumském
špacíru a 7. listopadu na Soumraku
II - závěrečném posezení turistů Na
Slovance pod heslem Pohyb je život.
ZO KSČM Kublov
V sobotu 31. 8. 2019 se již tradičního
zájezdu „Zpět do historie“ zúčastnilo
59 občanů, nejen z Kublova.
Navštívili Posázaví.
Prohlédli si v roce 2014 až 15
zrekonstruovaný zámek Zruč nad
Sázavou s Kolowratskou věží a
výkladem tamního skvělého
průvodce. Zvláštní byla za parného
počasí 33 ⁰C také prohlídka
starobylého hradu Český Šternberk
se zmodernizovaným vnitřním
vybavením.
Jaroslav Zíma
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Kublováček
Rok se s rokem sešel a je tu opět prostor pro rekapitulaci roku. Činnost spolku se stala už
běžnou součástí života v Kublově. V roce 2019 jsme tradičně uspořádali dětský karneval, pálení
čarodějnic, procházku s lampiony, rozloučení s létem a rozsvícení vánočního stromu. Nezapomněli
jsme ani na „naše“ dětské hřiště. Letos krom běžné údržby, došlo k natření herních prvků,
zakoupení dvou houpaček a koše na basketbal.

Přejeme všem svátky plné pohody, radosti,
štědrosti a úspěšný rok 2020.
Ať vás po celý rok provází pevné zdraví a podaří se
Vám najít dostatek času pro své blízké a všechny
důležité věci ve vašem životě – lásku, přátelství,
odpočinek …..
Děkujeme všem za podporu a účast na akcích.
Klára Pelcová
*****
Ještě několik slov k vánočnímu trhu a rozsvícení vánočního stromu v Kublově
V soboru dne 30.11.2019 uspořádal místní spolek
Kublováček tradiční vánoční trhy se závěrečným rozsvícením
vánočního stromu. Tato akce se těší trvalé podpoře našich
občanů i dětí, což vždy dokládá její vysoká návštěvnost.
Na vánočním trhu je tradičně nabízeno občerstvení,
drobné výrobky a výtvory nejen našich dětí a občanů. Pěkné
výrobky nabízeli i klienti ústavu sociální péče z Leontýna, které
svědčí o šikovnosti a manuální zručnosti jejich autorů.
Radost z bohatého programu, ze setkání se sousedy a
svými blízkými měli nejen dospělí, ale především děti, pro
které byl připraven bohatý program tentokrát na téma „Tři
oříšky pro Popelku“. Kromě vystoupení dětí z MŠ Kublov a
pěveckého sboru Ještěrky jsme mohli slyšet i skvělé vystoupení
saxofonistů, vypít si svařáček a něco dobrého zakousnout, či
zakoupit některé z mnoha vánočních dekorací. Děti navštívily
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tvořivou dílničku, zhlédly divadélko, i ohnivou show, svezly se na koních a jaké to pro ně bylo
překvapení, když Popelka opravdu přijela, a to na bílém koni.
Na této akci se významně podílí i členové SDH Kublov a obec Kublov. Obec vedle
zapůjčení obecního domu uhradila náklady ve výši 8.000,-Kč za zapůjčení pódia a 4.000,-Kč za
činnost zvukového technika. Již vícekrát se potvrdilo, že investice obce do osvětlení vánočního
stromu za to stála.
Samozřejmě organizační a programové zajištění je vždy na bedrech členů Kublováčku.
Poděkování si však zaslouží všichni, kteří se vedle Kubnlováčku na této akci podíleli.
J. Domanská, J. Matějka
*****
Z činnosti JSDH Kublov
10. 10. 2019 – prověřovací cvičení na ochranu města Beroun před velkou vodou, kde jednotka za
pomocí automobilového jeřábu prováděla uzavření náhonu řeky Berounky v náhonu u jezu
21. 10. 2019 – dopravní nehoda – osobní automobil na boku v příkopu vedle komunikace od
Křížku směr Líšná. Jednotka provedla protipožární opatření a po zdokumentování policií provedla
vyproštění vozidla a ustavení na komunikaci pomocí automobilového jeřábu.
2. 11. 2019 – technická pomoc pro obec: prořezávka
stromů podle komunikace v části obce Malá Louka
Čenové JSDH zajišťovali přípravu vánočního stromu a
technického zázemí akce.
Od 1. 1. 2019 do 13.12.2019 jednotka zasahovala
celkem u 10 zásahů evidovaných Krajským operačním
střediskem Kladno a 9 technických pomocí v naší obci.
21.1.2020 proběhne Výroční valná hromada SDH
v obecním domě.
15.2.2020 pořádáme Hasičskou zábavu na Slovance
Martin Šmíd
Přání z naší knihovny
Jako knihovnice místní obecní knihovny se připojuji k přání prožitých krásných vánočních
svátků nejen svým stálým čtenářům.
Zároveň upozorňuji, že knihovna bude po svátcích otevřena 7. ledna 2020. Otevřeno je
každé úterý od 15:30 do 17:30 hod.
Budu se těšit, že nám v novém roce stoupne počet nových čtenářů z řad dospělých, a hlavně
školních dětí, a to i z mateřské školy.
Plno nových knih nám každoročně půjčuje v únoru a v září krajská knihovna v Kladně.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje Hana Perglerová

Zastupitelstvo obce
Kublov přeje všem
občanům krásné prožití
vánočních svátků a
hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti v novém
roce.
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